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ABSTRAK 

Novi Ratnasari:  Pengembangan Media Pembelajaran Poster Daur Air untuk 

Meningkatkan Kemampuan Mendeskripsikan Proses Daur Air dan Kegiatan 

Manusia yang dapat Mempengaruhinya Siswa Kelas V SDN Jagalan 1 Kota 

Kediri Tahun 2017 

Kata Kunci: Media Poster Daur Air, Mendeskripsikan Proses Daur Air dan 

Kegiatan Manusia yang dapat Mempengaruhinya 

 Penelitian ini dilatarbelakangi hasil observasi dan pengalaman peneliti di 

SDN Jagalan 1 Kota Kediri yang menunjukkan bahwa kemampuan 

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai yang 

diperoleh pada siswa kelas V dibawah KKM(75). Hal ini disebabkan oleh 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada materi mendeskripsikan proses 

daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya guru masih 

menggunakan metode konvensional sehingga siswa menjadi pasif karena dalam 

kegiatan pembelajaran kurang bermakna dan tidak adanya media dalam proses 

pembelajaran. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana prosedur 

pengembangan media poster daur air dalam pembelajaran IPA kelas V SDN 

Jagalan 1? (2) Bagaimana kemampuan dalam mendeskripsikan proses daur air dan 

kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya dengan menggunakan media 

poster daur air  siswa kelas V SDN JAGALAN 1? (3) Apakah penggunaan media 

poster daur air dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas V SDN JAGALAN 1 

dalam mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya ? 

Penelitian ini menggunakan peneletian pengembangan ( R & D ) dengan 

prosedur Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Validasi 

pengembangan media poster daur air ini terdiri dari validasi media dan validasi 

materi. Sasaran uji coba produk ini adalah siswa kelas V SDN Jagalan 5 Kota 

Kediri berjumlah 10 siswa dan SDN Jagalan 1 Kota kediri berjumlah 35 siswa. 

Teknik pengumpulan data berupa tes dan bentuk instrumennya berupa 20 soal tes 

kognitif. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan deskriptif 

kualitatif.   

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Kevalidan pengembangan media 

daur air pada materi mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhinya sangat valid, sangat efektif, sangat tuntas, dapat
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 digunakan tanpa perbaikan.(2) Kemampuan mendeskripsikan proses daur air dan 

kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya setelah menggunakan media 

poster daur air dikatakan efektif karena terbukti meningkatkan kemampuan siswa 

yang dapat dilihat dari hasil pretes diperoleh nilai rata−rata siswa 57,8 sedangkan 

pada postes nilai rata−rata 91,4 (3) Kepraktisan media poster daur air dari respon 

siswa pada uji coba terbatas mendapat nilai akhir 94,1% dan pada uji coba luas 

mendapat nilai akhir 90% dengan demikian media dikatakan baik saat digunakan. 

Sedangkan hasil angket respon guru mendapatkan nilai akhir 95% dengan 

katagori kepraktisan media “ sangat baik” dengan predikat A. 

           Dengan adanya penelitian ini, diharapakan media pembelajaran poster daur 

air dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran inovatif pada 

materi mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

         Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran      

yang diajarkan di Sekolah Dasar. Diajarkannya mata pelajaran IPA sebagai 

wadah untuk siswa dalam memahami fenomena alam melalui              

pengamatan yang diperoleh dari pengalaman saat proses pembelajaran            

yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari – hari.    

Menurut  Susanto Ahmad (2013:167), 

           Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan di jelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

kesimpulan. 

 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran IPA merupakan ilmu            

yang mempelajari mengenai fenomena yang terjadi di alam semesta                  

yang dilakukan melalui pengamatan dan penalaran agar dapat diterapkan                

dalam  kehidupan  sehari – hari.  

         Pembelajaran IPA di sekolah dasar diberikan dengan tujuan – tujuan 

tertentu. Menurut Susanto Ahmad (2013:171), tujuan pembelajaran di SD 

adalah  

1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan  keberadaan,   keindahan    dan     keteraturan    alam    

ciptaan-Nya;2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari; 3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan,  teknologi dan masyarakat; 4) Mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan 
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masalah dan membuat keputusan; 5 ) meningkatkan kesadaran untuk 

berperanserta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam; 6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; 7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

Dengan tujuan tersebut diharapkan siswa sekolah dasar memiliki pengetahuan  

baik secara konsep maupun keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam  

kehidupan. 

        Salah satu kompetensi dasar IPA di kelas V SD : mendeskripsikan 

proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. Untuk 

mencapai kompetensi dasar tersebut tersebut maka diperlukan indikator  

sebagai  berikut : 1) mengidentifikasi proses daur air, 2) menjelaskan proses 

daur air, 3) mengidentifikasi kegiatan manusia yang yang dapat 

mempengaruhi daur air, dan 4) menyebutkan contoh kegiatan manusia yang 

yang dapat mempengaruhi daur air. Dengan indikator itu diharapkan siswa 

dapat mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

          Namun pada kenyataanya siswa kelas V SDN JAGALAN 1 belum 

memiliki kemampuan mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhinya. Hal ini dibuktikan dengan 48% nilai rata – 

rata hasil test yang diperoleh siswa belum mencapai KKM 75. Dari hasil 

observasi pembelajaran dikelas V SDN JAGALAN 1, guru dikelas V SDN 

JAGALAN 1 dalam pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran 

daur air sehingga siswa kurang fokus dalam memahami materi daur air. Jika 
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siswa tidak fokus terhadap materi proses daur air maka siswa akan kesulitan 

mencapai kemampuan mendeskripsikan proses daur air. 

           Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dikembangkan                

media pembelajaran yang tepat untuk membantu guru dalam menfokuskan 

pembelajaran materi proses daur air. Salah satu media yang tepat untuk 

dikembangkan adalah  media poster. Menurut Sudjana Nana dan Ahmad 

Rivai (2015:51), “Poster dapat   didefinisikan sebagai kombinasi visual dari 

rancangan yang kuat, dengan warna, dan pesan dengan maksud untuk 

menangkap perhatian  orang lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan 

yang berarti di dalam ingatan”. Dapat disimpulkan poster merupakan 

rancangan visual yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan. 

          Penggunaan poster sebagai media pembelajaran materi proses daur air  

sangat relevan. Ini dikarenakan pembelajaran IPA banyak memuat konsep – 

konsep abstrak yang membutuhkan pengkonkretan. Dengan menggunakan 

media poster ini, siswa akan lebih mudah memahami materi daur air, karena 

media poster ini akan memudahkan dalam mengenalkan proses daur air 

dalam bentuk yang lebih sederhana.  

         Dari pemaparan di atas, dipilihlah judul skripsi “Pengembangan Media 

Pembelajaran Poster Daur Air Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Mendeskripsikan Proses Daur Air Dan Kegiatan Manusia yang Dapat 

Mempengaruhinya Siswa Kelas V SDN Jagalan 1 Kediri Tahun  

Pelajaran 2017/2018 ". 
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B. Identifikasi Masalah 

         Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sebelum 

mengembangkan sebuah media pembelajaran harus mengetahui tentang 

pengertian poster, karakteristik poster dan peran poster sebagai media 

proses daur air. Menurut Sudjana Nana dan Ahmad Rivai (2015:51), 

“Poster dapat didefinisikan sebagai kombinasi visual dari rancangan yang 

kuat, dengan warna, dan pesan dengan maksud untuk menangkap 

perhatianorang lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti 

di dalam  ingatan”. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa poster 

merupakan rancangan visual yang dibuat dengan perpaduan warna yang 

kuat dan kontras sehingga dapat menarik perhatian untuk dapat 

menyampaikan pesan. 

 Penggunaan poster sebagai media dalam proses pembelajaran 

dapat membantu meningkatkan hasil belajar atau kemampuan yang ingin 

dicapai. Agar poster dapat membantu meningkatkan hasil belajar dalam 

proses pembelajaran maka, perlu diperhatikan karakteristik poster yang 

baik. . Menurut Sadiman Arif,dkk (2007:47) Poster yang baik hendaklah: 

1. Sederhana 

2. Menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok 

3. Berwarna 

4. Slogannya ringkas dan jitu 

5. Tulisannya jelas 

6. Motif dan desain bervariasi 

 

   Dapat disimpulkan bahwa poster yang baik adalah yang bentuknya 

sederhana, terkandung satu ide pokok, berwarna ringkas dan desain yang 
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sesuai. Sehingga dapat memberikan kesan yang kuat terhadap peserta 

didik.  

Poster yang dikembangkan berisi gambar proses daur air dan 

beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya serta 

akan di padukan dengan warna – warna yang kontras sehingga mampu 

menarik perhatian peserta didik. Menurut Sudjana Nana dan Ahmad Rivai 

(2015:54), “ Disain sebuah poster adalah merupakan perpaduan antara 

kesederhanaan serta dinamika. Berbagai warna yang mencolok dan 

kontras sering dipakai dalam poster.” Dengan penggunaan gambar proses 

daur air dan contoh kegiatan manusia yang sederhana serta di padukan 

dengan warna yang tepat didalam poster yang kembangkan, maka akan 

menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari materi proses daur air.  

           Penggunaan poster sebagai media proses daur air akan membantu 

menanamkan gagasan mengenai proses daur air pada peserta didik melalui 

ilustrasi yang sederhana. Menurut Daryanto (2010:129), “ Poster yang 

dibuat untuk pendidikan pada prinsipnya merupakan gagasan yang 

disederhanakan dan dibuat dengan ukuran besar.” Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kekuatan poster dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pembelajaran sehingga dapat menanamkan gagasan melalui 

iustrasi yang di sederhanakan. 

Dari uraian tersebut dapat diidentifikasikan masalahnnya sebagai 

berikut. 
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1. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam mendeskripsikan proses 

daur air dan kegiatan manPusia yang dapat mempengaruhinya? 

2. Apakah peserta didik berminat untuk mengikuti pembelajaran  pada  

materi proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya? 

3. Apakah peserta didik merasa kesulitan dalam mendeskripsikan proses 

daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya? 

4. Bagaimana prosedur pengembangan poster daur air dalam 

pembelajaran IPA kelas V? 

5. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam mendeskripsikan proses 

daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 

menggunakan media poster daur air? 

6. Apakah pengembangan media poster daur air dapat mengatasi 

permasalahan peserta didik dan guru dalam  pembelajaran? 

7. Apakah penggunaan media poster daur air mampu meningkatkan 

kemampuan mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhinya? 

8. Bagaimana respon  guru terhadap  media poster daur air? 

9. Bagaimana respon  siswa terhadap  media poster daur air? 

 

C. Rumusan Masalah   

       Dari identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, masalah dalam 

penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut. 
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1. Bagaimana kevalidan pengembangan media poster daur air dalam 

pembelajaran IPA kelas V SDN JAGALAN  1 ? 

2. Bagaimana kemampuan mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhinya dengan menggunakan media 

poster daur air  siswa kelas V SDN JAGALAN 1? 

3. Bagaimana kepraktisan media poster daur air dalam meningkatkan 

kemampuan siswa kelas V SDN JAGALAN 1 dalam mendeskripsikan 

proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya ? 

 

D. Tujuan Pengembangan 

       Dari uraian rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. untuk mendeskripsikan kevalidan pengembangan media poster daur air 

dalam pembelajaran IPA kelas V SDN JAGALAN  1; 

2. untuk mendeskripsikan kemampuan  mendeskripsikan proses daur air 

dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya dengan 

menggunakan media poster daur  air  siswa kelas V SDN JAGALAN 

1; 

3. untuk mendeskripsikan kepraktisan media poster daur air dalam 

meningkatkan kemampuan siswa kelas V SDN JAGALAN 1 dalam 

mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya ? 

 


