
PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAUR 

AIR KELAS V SD NEGERI SAMBIREJO 148 SURAKARTA 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  

Jurusan Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

Oleh : 

AYU PRADITYA AMBARWATY 

A 710 150 089 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019  



 

i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF UNTUK 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN 

ILMU PENGETAHUAN ALAM DAUR AIR KELAS V SD NEGERI 

SAMBIREJO 148 SURAKARTA 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

Oleh: 

 

AYU PRADITYA AMBARWATY 

A710150089 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

Hernawan Sulistyanto. S.T., M.T. 

NIDN 0617027101 

  



 

ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF UNTUK 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN 

ILMU PENGETAHUAN ALAM DAUR AIR KELAS V SD NEGERI 

SAMBIREJO 148 SURAKARTA 

 

OLEH  

AYU PRADITYA AMBARWATY 

A 710 150 089 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari Selasa, 12 November 2019 

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

Dewan Penguji:  

 

1. Hernawan Sulistyanto, S.T., M.T.  (..................................) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2. Aditya Nur Cahyo, S.Kom., M.Eng.  (...................................) 

(Anggota I Dewan Penguji) 

3. Ryan Rizki Adhisa, S.Kom., M.Kom.  (...................................) 

(Anggota II Dewan Penguji) 

 

 

 

Dekan, 

 

 

Prof. Dr. Harun Joko Prayino, M.Hum) 

NIP. 196504281993031001 



 

iii 
 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

 

 

 

 

Surakarta, 30 Oktober 2019 

Penulis, 

 

 

AYU PRADITYA AMBARWATY 

A 710 150 089 

 

  



 

1 
 

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF UNTUK 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN 

ILMU PENGETAHUAN ALAM DAUR AIR KELAS V SD NEGERI 

SAMBIREJO 148 SURAKARTA 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk memilih media pembelajaran yang cocok sebagai 

salah satu upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi agar proses transfer 

materi dapat berjalan dengan maksimal, mengembangkan kelayakan media 

interaktif pada mata pelajaran IPA  materi Daur Air untuk sekolah dasar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 

Development (R&D) ataubiasadisebutmetodepenelitiandanpengembangan. 

Model pengembangan yang digunakan yaitu model 4D (Define, Design, 

Develop, Disseminate). Software yang digunakan yaitu Construct 2. Subjek 

dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Sambirejo 148 Surakarta 

dengan materi daur atau siklus air. Media ini dilakukan pengujian untuk 

mengetahui kelayakan yaitu dengan validasi ahli media, ahli materi, dan hasil 

penilaian angket siswa. Hasil penilaian dari ahli media mendapatkan presentase 

kelayakan dengan nilai rata-rata 82,5 yang tergolong sangat layak, validasi ahli 

materi mendapatkan rata-rata nilai 82,5 yang termasuk dalam kategori sangat 

layak, dan hasil penilaian dari angket siswa mendapatkan nilai rata-rata 73,425 

dengan kategori layak.  

Kata Kunci: construct 2, daur air sd, media pembelajaran interaktif 

 

Abstract  

This study aims to select suitable learning media as an effort to overcome the 

problems needed so that the transfer of materials can run optimally, developing 

the feasibility of interactive media on science subjects for Watercourse 

materials for elementary schools. The method used in this research is Research 

and Development (R&D) or commonly called research and development 

methods. The development model used is the 4D model (Define, Design, 

Develop, Distribute). The software used is Building 2. Subjects in this study 

were fifth grade students of SD Negeri Sambirejo 148 Surakarta with material 

recycling or air cycle. This media is tested to study the feasibility of validating 

media experts, material experts, and student questionnaire assessment results. 

From the assessment results by media experts get a percentage of eligibility 

with an average value of 82.5, which is classified as very feasible, validation of 

the material experts get an average value of 82.5 which has been included in 

the very feasible category, and the results of the assessment of the 

questionnaire students get an average value 73,425 in the appropriate category. 

Keywords: construct 2, elementary school air cycle, interactive learning media 

 

1. PENDAHULUAN  

Mutu pendidikan di Indonesia berdasarkan data UNESCO 2011 menduduki 

peringkat 69 dari 127 negara, pada 2012 menjadi peringkat 64 dari 120 

negara, dan pada 2013 naik tiga peringkat menjadi 121 dari 185 negara. 



 

2 
 

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan pendidikan Indonesia masih di 

urutan yang sangat-sangat memprihatinkan (Kintamani, 2012:26). Pendidikan 

merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa 

kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaanya dengan tujuan 

agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan 

bantuan orang lain. (Feni, 2014). 

IPA merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam adalah cara 

atau metode untuk mengamati alam yang sifatnya analisis, lengkap, cermat 

serta menghubungkan antara fenomena alam yang satu dengan fenomena 

alam yang lainnya.Sejatinya, melalui pembelajaran dan pengembangan 

potensi diri pada pembelajaran IPA siswa akan memperoleh bekal 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan 

menyesuaikan diri terhadap fenomena dan perubahan-perubahan di 

lingkungan sekitar dirinya. Pembelajaran dan pengembangan potensi ini 

merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia dalam memasuki dunia teknologi, termasuk teknologi 

informasi pada era globalisasi saat ini.  

Pencermatan terhadap realitas di lapangan, pada mayoritas waktu dan 

tempat, pembelajaran IPA di sekolah dasar masih menunjukkan sejumlah 

kelemahan. Salah satu kelemahan pembelajaran IPA pada mayoritas SD selama 

ini adalah bahwa pembelajaran tersebut lebih menekankan pada penguasaan 

sejumlah fakta dan konsep, dan kurang memfasilitasi siswa agar memiliki 

hasil belajar yang menyeluruh (Dian C, dkk 2014). Kondisi objektif 

bermasalah lainnya di lapangan saat ini adalah bahwa materi penilaian hasil 

belajar untuk mata pelajaran IPA dengan pelaksanaan yang dikordinasikan 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota masih didominasi dan berfokus 

pada penilaian hasil belajar ranah kognitif melalui tes. Oleh karena itu, 

penilaian tersebut tidak pernah mengukur sejauh mana kinerja, karya, dan 

sikap siswa dalam kegiatan praktikum atau proses inkuiri IPA di SD itu telah 

berjalan dengan benar, melainkan yang diukur dan dievaluasi itu adalah 

sejauh mana siswa SD menguasai (mengetahui) sejumlah konsep-konsep IPA 

yang terdapat dalam buku ajar (Julianto,dkk 2011:5). 
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Pemilihan media pembelajaran yang tepat, hal-hal yang abstrak dapat 

di kongkretkan. Karena pada dasarnya materi mata pelajaran IPA sebagian 

besar berupa praktek, maka akan lebih mudah jika menggunakan media 

pembelajaran interaktif yang merupakan media audio visual untuk 

menjelaskan hal-hal praktis melalui tampilan gambar, tulisan, video, dan 

suara. Melalui pemilihan media pembelajaran yang tepat, hal-hal yang 

komplek dapat disederhanakan. 

Suatu informasi akan lebih jelas jika ditampilkan dalam sebuah media 

yang dapat menggabungkan berbagai bentuk informasi yang ada. Adanya 

multimedia, manusia dapat berinteraksi dengan komputer melalui media 

gambar, teks, audio, video dan animasi sehingga informasi yang disajikan 

akan lebih menarik (Dees,dkk 1994). Teknologi dapat digunakan dalam dunia 

pendidikan, karena multimedia itu sendiri bisa menjadi salah satu media 

pendukung dalam penyampaian informasi. 

Materi yang komplek itu dapat dipilah dan diklasifikasikan sesuai alur 

pemikiran dan penjabaran yang dapat dipahami siswa dengan memotongnya 

perbagian dan disampikan secara berkesinambungan dengan materi yang 

mendetail disetiap bagiannya melalui pembelajaran yang tepat. Sehingga jika 

dilihat dari masalah yang muncul, pembelajaran sebaiknya menggunakan 

pembelajaran secara mandiri melalui Multimedia Pembelajaran Interaktif 

(MPI) adalah salah satu alternatif yang dapat dicoba oleh para pengajar. 

 

2. METODE  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research 

and Deveopment (R&D). Menurut Borg and Gall (1983), mendefinisikan 

penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari 

proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari 

temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam 

pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya , dan merevisinya untuk 

memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan 
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pengujian. Dalam program yang lebih ketat dari R&D, siklus ini diulang 

sampai bidang-data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi 

tujuan perilaku terdefinisikan. 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

4D yaitu Define, Design, Develop, Disseminate (S. Thiagarajan, dkk 1974:5). 

Tahap Define (pendefinisian), betujuan untuk menentukan kebutuhan-

kebutuhan di dalam proses pembelajaran dan pengumpulkan berbagai 

informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Pada 

tahapan ini terdapat langkh-langkah, langkah yang pertama analisis awal yang 

dilakukan peneliti adalah melihat dan mengamati sendiri proses belajar 

mengajar siswa Sekolah Dasar masih dianggap kurang pada era globalisasi 

saat ini dimana teknologi menjadi peran utama dalam kehidupan. Terutama 

pada pelajaran IPA, peneliti harus memastikan bahwa telah memahami 

konsep utama dalam penelitian yaitu dari judul dan rumusan masalah yang 

ada. Produk yang ingin di kembangkan adalah menciptakan suatu media 

pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan pemahaman siswa dan 

mengembangkan potensi siswa. Langkah yang kedua analisis peserta didik 

yaitu untuk mengetahui karakteristik siwa V SD Sambirejo 148 Surakarta 

yang berjumlah 36 siswa. Langkah ketiga analisis tugas bertujuan untuk 

mengidentifikasi tugas siswa yang semestinya ada pada Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang terkait dengan materi yang akan dikembangkan 

dalam media pembelajaran. Langkah keempat analisis konsep peneliti lebih 

memfokuskan terhadap pengujian efektivitas desain produk agar dihasilkan 

substansi dan metodologi yang diinginkan. Langkah kelima analisis tujuan 

untuk menentukan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran.  

Tahap Design (perancangan) yang terdiri dari beberapa langkah, yang 

pertama penyusunan tes yang dibuat berdasarkan penyusunan tujuan 

pembelajaran dan analisis siswa yang telah dilakukan pada tahap 

pendefinisian. Langkah kedua pemilihan media, media yang digunakan yaitu 

software Construct 2. Langkah ketiga pemilihan format yang dibuat harus 

menarik perhatian siswa agar motoriknya bergerak sehingga materi yang di 
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sampaikan akan mudah dicerna dan dipahami. Langkah keempat desain awal 

berupa storyboard atau alur cerita. 

Tahap Define (pengembangan) terdiri dari beberapa langkah, yang 

pertama valdasi ahli untuk menguji kelayakan media pembelajaran interaktif 

yang telah dibuat. Langkah kedua uji coba produk dengan skala terbatas yaitu 

hanya kelas V SD Negeri Sambirejo 148 Surakarta. 

Tahap Disseminate (penyebaran) bertujuan untuk menyebarluaskan 

media pembelajaran interktif pada mata pelajaran daur air, namun saat ini 

peneliti hanya menyebarkan media pembelajaran secara terbatas yaitu hanya 

kepada wali kelas serta guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas V. 

Ahli media, ahli materi, dan siswa diberi angket untuk menilai kelayakan 

media pembelajaran yang dibuat dan dihitung menggunakan metode SUS 

(System Usability Scale) yang terdiri dari 10 pernyataan dengan rumus 

sebagai berikut : 

n

x
x


    (1) 

Keterangan : 

x    = skor rata-rata  n    =  jumlah responden 

∑x  = jumlah skor SUS 

Skor pada angket SUS memiliki aturan tersendiri yaitu dimana terdapat 

pilihan skala 1-5 untuk menjawab berdasarkan pada seberapa banyak memilih 

setuju pada setiap pernyataan terhadap media yang diuji. Untuk setiap 

pernyataan bernomor ganjil nilai yang didapat pada angket dikurangi dengan 

satu (1) dari skor (n-1), sedangkan untuk pernyataan bernomor genap, lima 

(5) dikurangi dengan nilai yang didapat pada angket (5-n). Selanjutnya nilai 

dari pernyataan bernomor genap dan ganjil di tambahkan dan kemudian 

dikalikan dengan 2,5. Rumus yang digunakan diambil dari rumus John 

Brooke (1996). 

Skor SUS = ((q1-1) + (5-q2) + (q3-1) + (5-q4) + (q5-1) +  

     (5-q6) + (q7-1) + (5-q8) + (q9-1) + (5-q10) *   (2) 
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Setelah mendapatkan hasil rata-rata skor SUS, selanjutnya ditentukan 

predikat produk tabel prediksi SUS yang diambil dari John Brooke (1996) 

sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Skor SUS 

Berdasarkan Gambar 1 nilai pada SUS yang dibagi menjadi 3 macam, 

yang pertama ada acceptability ranges rentan nilai 0-50 termasuk  Not 

acceptable; 51-62 termasuk Marginal Low; 62-70 termasuk Marginal High; 

71-100 termasuk Acceptable. Yang kedua Grade Scale rentan nilai 0-60 

termasuk predikat F, 61-70 termasuk dalam predikat D, 71-80 termasuk 

dalam predikat C, 81-90 termasuk predikat B dan 91-100 termasuk dalam 

predikat A. Yang ketiga Adjective ratings rentan nilai 26-39 poor, rentan nilai 

40-52 ok, rentan nilai 53-73 good, rentan nilai 74-85 excellent, dan rentan 

nilai 86-100 best imaginable.  

Pada nilai siswa diambil dari hasil pretest dan postest siswa saat berapa 

didalam kelas. Pretes digunakan sebelum menggunakan media pembelajaran 

interaktif sedangkan postest digunakan sesudah menggunakan media 

pembelajaran.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1  Hasil Pengembangan 

 

Gambar 2. Tampilan Awal 
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Gambar 2 merupakan halaman tampilan awal media pembelajaran 

yang terdiri dari judul, mata pelajaran, penulis, dan button menu untuk 

menuju kedalam pilihan menu. 

 

 

Gambar 3. Tampilan Menu 

Gambar 3 merupakan tampilan menu media pembelajaran 

interaktif yang terdiri dari judul materi yang akan dibahas, target siswa, 

dan ada 7 button yaitu button on off untuk mengatur backsound musik 

ingin dihidupkan atau dimatikan, button  KI & KD yang berisi tampilan 

tabel dua poin Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, button materi 

berisi submenu materi yang berkaitan dengan KI & KD dan terdapat 

video, button bermain berisi permainan mengumpulkan koin dan terdapat 

10 soal kuis, button petunjuk berisi cara bermain game kuis, button 

tentang berisi sedikit informasi dari peneliti, dan terakhir button keluar 

aplikasi berisi pertanyaan meyakinkan untuk keluar dari aplikasi atau 

tidak.  

 

Gambar 4. Tampilan KI & KD 
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Gambar 4 merupakan tampilan dari Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar sesuai dengan kurikulum. Terdapat dua nomor yang 

mencakup materi yang akan dibahas didalam media pembelajaran. 

 

 

Gambar 5. Tampilan Materi submenu pertama 

Gambar 5 merupakan tampilan materi pada submenu pertama yaitu 

pengertian dari daur atau siklus air. 

 

 

Gambar 6. Submenu Kedua 

Gambar 6 merupakan tampilan pada submenu kedua yaitu tahapan 

yang terdiri dari 8 tahapan yaitu evaporasi, kondensasi, prespitasi, 

infiltrasi, transpirasi, adveksi, sublimasi, dan limpasan atau run off. 

Didalam submenu menu kedua ini yaitu tahapan terdapat button next dan 

back untuk memudahkan siswa membaca pengertian dari masing-masing 

tahapan yang ada. 
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Gambar 7. Submenu Ketiga  

Gambar 7 merupakan tampilan pada submenu ketiga yaitu macam-

macam daur hidrologi atau air yang terdiri dari 3 macam yaitu daur 

hidrologi pendek, daur hidrologi sedang, dan daur hidrologi panjang yang 

masing-masing memiliki pengertian. 

 

 

Gambar 8. Submenu Keempat 

Gambar 8 merupakan tampilan submenu keempat yaitu proses 

siklus air, dimana merupakan tampilan video berdurasi sekitar tiga menit 

tentang proses siklus air. Didalam tampilan submenu keempat ini terdapat 

sumber video dan 5 button yaitu previous, replay, pause, play, dan next. 

Button previous akan mundur 2 detik dan button next akan maju 2 detik, 

Button replay berfungsi untuk memutar kembali video, button pause 

untuk menghentikan video, button play berfungsi untuk memutar kembali 

video setelah di pause atau dihentikan.  
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Gambar 9. Submenu Kelima 

Gambar 9 merupakan tampilan submenu kelima yaitu pengaruh 

dengan judul kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Didalam 

tampilan tersebut terdapat 5 poin dengan masing-masing poin memiliki 

gambar tersendiri. Selain 5 poin tadi terdapat 2 button yaitu button back 

dan button next. 

 

 

Gambar 10. Submenu Keenam 

Gambar 10 merupakan tampilan submenu keenam yaitu upaya 

dengan judul upaya yang harus dilakukan. Di dalam tampilan media 

tersebut terdapat 7 poin yang bisa dilihat dan penjelasan lebihnya 

menggunakan metode ceramah. Pada submenu terakhir yaitu kembali 

yang jika dipilih akan menuju pada tampilan menu.  
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Gambar 11. Tampilan Petunjuk 

Gambar 11 merupakan tampilan petunjuk cara bermain sebelum 

masuk pada menu bermain. Didalam tampilan terdapat 3 button yaitu next 

(selanjutnya), back (sebelumnya),dan close (menutup). Petunjuk yang 

pertama yaitu menekan tombol kanan dan kiri untuk menggerakkan 

karakter, menamngkap koin yang jatuh untuk mendapatkan skor, jangan 

sampai mengenai bom karna nyawa akan berkurang, dan menjawab 

pertanyaan yang muncul untuk mendapatkan skor bonus. 

 

 

Gambar 12. Tampilan Menu Tentang 

Gambar 12 merupakan tampilan menu tentang yang berisi sedikit 

informasi mengenai penulis yaitu terdiri dari nama, email, asal, jurusan, 

dan perguruan tinggi yang ditempuh. Terdapat button close yang 

berfungsi untuk menutup pop-up menu tentang tersebut. 
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Gambar 13. Tampilan Menu Bermain 

Gambar 13 merupakan  tampilan pada menu bermain sebelum 

bermain game terdapat petunjuk cara bermain selain itu terdapat pemain 

(char), koin, bom, skor, nyawa, button next dan back, dan button menu. 

Pada awal permainan, pemain memiliki lima nyawa atau kesempatan jika 

terkena bom, selanjutnya mengumpulkan koin yang berjatuhan, setiap 

pemain mendaptkan 5 koin maka akan muncul soal kuis. Button menu 

berfungsi untuk mengakhiri permainan dengan menampilkan skor yang 

diperoleh.  

 

 

Gambar 14. Tampilan Kuis 

Gambar 14 merupakan tampilan soal kuis yang pertama, terdapat 

pilihan jawaban a, b, c, atau d sesuai jawaban yang dirasa benar. 
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Gambar 15. Tampilan Jawaban Benar 

Gambar 15 merupakan tampilan jika jawaban yang dipilih benar, 

terdapat tanda centang hijau dan suara backsound yang menandakan jika 

jawaban pengguna tepat. Jika jawaban benar maka 5 koin yang terkumpul 

tadi bertambah 5 koin sehingga skor menjadi 10. 

 

 

Gambar 16 Tampilan Jawaban Salah 

Gambar 16 merupakan tampilan jika jawaban yang dipilih salah, 

terdapat tanda silang merah dan suara backsound yang menandakan jika 

jawaban pengguna kurang tepat. Jika jawaban salah maka 5 koin yang 

terkumpul tadi akan hangus atau skor 0. 

 

 

Gambar 17 Tampilan Permainan Selesai 
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Gambar 17 merupakan tampilan jika 10 soal kuis sudah selesai 

dikerjakan, selanjutnya akan memeunculkan skor yang diperoleh dan akan 

menampilkan skor tertinggi dari pengguna sebelumnya. Button menu 

berfungsi untuk menutup tampilan dan kembali pada menu utama. 

 

 

Gambar 18 Tampilan Button Keluar 

Gambar 18 merupakan tampilan button close (keluar) terdapat pop-

up berupa tulisan untuk meyakinkan apakan pengguna ingin keluar ata 

tidak. Jika menekan tombol centang maka otomatis program akan 

tertutup, namun jika menekan tombol silang maka akan tetap ada pada 

program. 

 

3.1.1  Penilaian Ahli Media 

Penilaian ahli media dilakukan oleh Kepala Biro Informatika dan 

Teknologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu bapak Husni 

Thamrin, S.T., M.T., Ph.D. Hasil dari penilaiannya sebagai berikut :  

Tabel 1. Penilaian Ahli Media 

Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
Skor 

SUS 

R1 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 82,5 

 

Pada Tabel 1 menunjukan hasil dan nilai rata-rata angket 

penilaian oleh ahli media yang dilakukan oleh satu dosen. Dari tabel 

diatas dapat disimpulkan bahwa nilai dari kuisioner 1-10 dengan rata-

rata nilai 82,5. Pada penggolongan nilai acceptability ranges, grade 

scale, dan adjective ratings penilaian media termasuk dalam 

acceptable, grade B, dan kategori excellent, yang artinya media 
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pembelajaran ini layak untuk digunakan dan akan meningkatkan 

pemahaman siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

materi Daur Air. 

 

3.1.2  Penilaian Ahli Materi  

Penilaian ahli materi dilakukan oleh satu guru yaitu wali kelas serta guru 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SD Negeri Sambirejo 

148 Surakarta yaitu ibu Ani Rediyati, S.Pd. Hasil dari penilaiannya 

sebagai berikut :  

Tabel 2. Penilaian Ahli Materi 

Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
Skor 

SUS 

R1 4 1 4 3 4 4 3 3 4 3 82,5 

 

Pada Tabel 2 merupakan hasil penilaian dari ahli materi yang 

dilakukan oleh satu guru. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

nilai dari kuisioner 1-10 dengan rata-rata nilai 82,5. Pada 

penggolongan nilai acceptability ranges, grade scale, dan adjective 

ratings penilaian media termask dalam acceptable, grade B, dan 

kategori excellent, yang artinya materi pada media pembelajaran ini 

sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

sehingga dapat diterima oleh siswa. 

 

3.1.3  Perbandingan Hasil Belajar  

Tabel 3. Perbadingan Hasil Belajar 

Responden  PreTest PostTest 

1 40 90 

2 60 100 

3 70 90 

4 50 100 

5 60 100 

6 80 90 

7 70 100 

8 80 90 

9 60 100 

10 60 90 

11 50 100 

12 40 90 

13 50 100 

14 50 90 

15 70 90 
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16 30 60 

17 80 90 

18 70 100 

19 60 100 

20 60 80 

21 40 90 

22 40 80 

23 70 90 

24 70 70 

25 60 80 

26 50 90 

27 50 80 

28 50 100 

29 60 100 

30 80 70 

31 80 70 

32 50 90 

33 40 100 

34 80 90 

35 70 80 

36 70 90 

Rata-rata 59,7222 90,2778 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata siswa pada 

pertest dan postest adalah 59,7222 dan 90,2778. Jadi dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media 

pembeajaran interaktif dapat meningkatkan nilai selain peningkatkan 

pemahaman siswa. 

 

3.1.4  Angket Peserta Didik  

Tabel 4. Hasil Angket Peserta Didik 

No. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
Skor 

SUS 

1 4 4 4 2 4 0 4 0 1 4 67,5 

2 4 3 4 1 3 3 4 3 4 4 82,5 

3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 87,5 

4 4 0 4 0 4 0 4 4 4 4 70 

5 3 2 3 2 2 3 0 0 4 4 55 

6 4 4 4 1 4 3 4 4 2 4 85 

7 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 60 

8 4 3 3 4 4 4 4 0 2 4 75 

9 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 80 

10 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 80 

11 4 0 4 0 3 0 4 4 4 4 67,5 

12 4 4 3 0 4 3 4 0 4 4 75 

13 4 3 4 4 4 3 4 0 4 0 72,5 

14 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 82,5 

15 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 90 

16 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 47,5 

17 4 1 2 3 4 1 2 1 3 3 60 

18 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 80 
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19 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 95 

20 0 4 2 1 4 4 4 4 4 4 75 

21 4 4 4 2 3 4 4 0 3 3 77,5 

22 4 4 3 3 4 3 4 1 4 4 82,5 

23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 97,5 

24 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 97,5 

25 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 95 

26 4 4 4 1 4 4 2 0 2 4 72,5 

27 3 4 2 1 4 3 2 0 3 2 60 

28 4 4 3 1 4 4 4 2 3 3 80 

39 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 87,5 

30 0 3 3 1 4 4 4 1 4 4 72,5 

31 4 4 3 2 4 4 4 1 4 4 85 

32 0 4 0 3 3 4 4 2 3 2 62,5 

33 0 1 1 2 2 3 2 0 4 0 37,5 

34 4 4 3 0 2 0 4 0 4 4 62,5 

35 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 95 

36 2 2 3 3 4 2 1 2 3 2 60 

Rata-rata skor SUS 73,425 

 

Pada Tabel 4 merupakan hasil angket siswa kelas V SD Negeri 

Sambirejo 148 Surakarta dengan jumlah 36  siswa. Dari tabel diatas 

dapat dilihat jika rata-rata nilai angket siswa yaitu 73,425. Pada 

penggolongan nilai acceptability ranges, grade scale, dan adjective 

ratings penilaian media termask dalam accepteble, grade C, dan 

good. Dalam penilaian tersebut menunjukkan bahwa media 

pembelajaran ini dapat diterima oleh siswa untuk meningkatkan 

pemahaman siswa pada suatu mata pelajaran. 

 

4. PENUTUP  

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Hasil pengembangan produk dari penelitian ini adalah Media 

Pembelajaran Interaktif. Media ini memuat materi tentang daur air atau 

siklus hidrologi untuk kelas V SD Negeri Sambirejo 148 Surakarta. Di 

dalam media ini terdapat kuis untuk meningkatkan pemahaman siswa 

setelah menggunakan media pembelajaran interaktif dalam proses belajar 

di kelas. Kuis dikemas menjadi sebuah tantangan dalam permainan. 

Tantangan didalam permainan ini adalah mengumpulkan koin, jika sudah 

terkumpul 5 koin maka akan muncul soal dan siswa harus menjawab 
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dengan benar agar mendapatkan 5 tambahan nilai, begitu seterusnya. 

Produk yang dikembangkan menggunakan software Construct 2. Model 

penelitian pengembangan yang digunakan adalam model pengembangan 

4D (Define, Design, Develop, Disseminate).  

2) Media pembelajaran interaktif ini dapat dikatakan layak untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terbukti dengan adanya penilaian 

menggunakan metode SUS dari ahli media dan ahli materi memiliki nilai 

rata-rata yang sama yaitu 82,5.  

3) Perbandingan peningkatan nilai pada penggunaan media pembelajaran 

interaktif yang digunakan oleh siswa memiliki nilai rata-rata 73,425 

dengan kenaikan pada nilai postest dan pretest. Kenaikan nilai tersebut 

yang awalnya hanya 59,7222 menjadi 90,2778 yang menunjukkan bahwa 

media pembelajaran interaktif untuk mata pelajaran IPA materi Daur Air 

ini dapat diterima oleh siswa untuk digunakan diluar jam pembelajaran.  
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