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MOTTO 

 

 

“Banyak orang gagal karena mereka tak menyadari kalau langkah mereka telah 

mendekati kesuksesan sedikit lagi. Tapi mereka memutuskan untuk berhenti dan 

menyerah”.. 
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ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Menghasilkan pengembangan  media roda 

hoki yang valid, pada materi ciri-ciri makhluk hidup (2) untuk melihat bagaimana 

respon peserta didik setelah menggunakan media roda hoki pada tema 1 kelas III. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 

4D  yaitu (1) Tahap pertama Pendefinisian (Define), (2) Tahap kedua Perancangan 

(Design), dan (3) Tahap ketiga Pengembangan (Development). Untuk tahap uji 

terbatas dilaksanakan di kelas III Di SDN 2 Buwun Sejati. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa produk pengembangan media roda hoki mendapat nilai rata-

rata hasil validasi media 83% dikategorikan valid dan  nilai rata-rata hasil validasi 

materi 82% dikategorikan valid. Untuk angket respon peserta didik uji terbatas 

mendapat nilai rata-rata 82,2% dikategorikan praktis. Kemudian hasil dari angket 

motivasi belajar 83% dikategorikan efektif. Dapat disimpulkan bahwa 

Pengembangan Media roda hoki Pada Materi ciri-ciri makhluk hidup ini layak dan 

menarik untuk digunakan di dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar. 

 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Media Roda Hoki, Tema 1, Ciri-ciri 

Makhluk Hidup. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah faktor penting untuk memajukan suatu bangsa 

karena dengan adanya pendidikan akan mencetak sumber daya manusia yang 

berkualitas. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mencapai mutu pendidikan 

yang baik, maka diperlukan adanya kurikulum yang baik. 

Kurikulum 2013 saat ini merupakan perbaikan dari kurikulum 

sebelumnya, dimana proses pembelajaran pada kurikulum 2013 yang diatur 

dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pembelajaran yang menyebutkan bahwa proses pembelajaran dalam satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik.  
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Muatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 saat ini, diatur dalam 

bentuk tematik. Dimana setiap tema terdiri atas sub tema itu sendiri, terdiri 

atas beberapa muatan materi mata pelajaran. Salah satu tema yang diajarkan 

di tingkat Satuan Dasar (SD) yaitu pada materi tentang ciri-ciri makhluk 

hidup. Tema ini setidaknya terdiri atas muatan pembelajaran IPA sebagai 

salah satu materi pelajaran yang akan disampaikan. IPA merupakan mata 

pelajaran yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. 

Pelajaran IPA di sekolah dasar memuat materi tentang pengetahuan-

pengetahuan alam yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Peserta didik 

diharapkan dapat mengenal dan mengetahui pengetahuan-pengetahuan alam 

tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dan hakikatnya IPA seharusnya 

diajarkan sambil bermain, membutuhkan media. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan pembelajaran dari sumber kepada penerima. 

Penggunaan media pembelajaran harus benar-benar diperhatikan oleh guru, 

karena dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat, dapat 

memudahkan guru dalam memperjelas materi serta membuat proses 

pembelajaran menjadi efektif dan efisien, sehingga proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut 

Hanafiah & Suhana (2010: 59) media pembelajaran merupakan segala bentuk 

perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorang peserta didik 

belajar secara cepat, tepat, mudah, benar dan tidak terjadinya verbalisme, 
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sehingga peserta didik dapat tertarik dalam proses dan pembelajaran akan 

lebih menarik. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SDN 2 

Buwun Sejati, yaitu proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara bahwa dalam pembelajaran guru juga 

kurang  dalam penggunaan media pembelajaran, yang tentunya ini kurang 

tepat dalam penyampaian suatu konsep materi yang bersifag abstrak. Hal ini 

kurang efektif dan kurang sesuai dengan kondisi dan keinginan peserta didik 

sehingga peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang 

akhirnya menjadikan peserta didik kesulitan dalam memahami suatu materi 

yang disampaikan. Hal ini mengakibatkan perhatian, minat, dan motivasi 

peserta didik kurang selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, 

motivasi belajar peserta didik rendah, hal tersebut terlihat dari indikator 

kurangnya peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 

kurangnya perhatian dalam belajar, dan kurangnya motivasi dalam 

berprestasi. Masalah lain terdapat banyaknya materi, bersifat hafalan, dan 

kurangnya guru dalam menggunakan media pembelajaran pada muatan 

tersebut.  

Permasalahan tersebut juga didukung dengan data hasil UAS semester 

II peserta didik kelas III tahun pelajaran 2019/2020 di SDN 2 Buwun Sejati 

yang cukup rendah. Nilai yang diperoleh menunjukkan ada 25 dari 40 peserta 

didik yang nilainya di bawah KKM. Ini menunjukkan bahwa secara klasikal 

hanya 37,5 % yang telah mencapai KKM dan 62,5% belum mencapai KKM 
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yang telah ditetapkan. Beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan penerapan media pembelajaran. 

Menurut Aqib (2013: 67-72), jenis-jenis media pembelajara, yakni media 

cetak, media elektronik, dan media papan (bill board). Sedangkan Pri (2014: 

3) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu: media cetak, media 

pameran (display), media suara (audio), gambar bergerak (motion pictures), 

multimedia, media berbasis web atau internet, dan media visual. 

Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan media pembelajaran yang 

cocok yaitu media visual, salah satunya adalah media roda hoki.  Roda hoki 

merupakan media pembelajaran yang didalamnya terdapat beberapa 

pertanyaan dan dibagi beberapa sektor atau bagian yang dikembangkan untuk 

mengukur keterampilan dan pemahaman  peserta didik. Media pembelajaran 

roda hoki ini sebelumnya dibuat sebagai alat bantu pembelajaran. Namun, 

perbedaan dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan saya 

lakukan adalah media sebelumnya membagi sepuluh sektor dalam roda putar 

serta alat dan bahan yang digunakan dalam media sebelumnya menggunakan 

kardus, kertas origami, dan lem serbaguna. Sedangkan dalam media yang 

akan saya kembangkan membagi sektor dalam roda putar yaitu sebanyak tiga 

sektor, dimana didalam tiga sektor itu diberikan warna yang berbeda serta 

alat dan bahan yang digunakan yaitu: 1) tripleks, 2) gambar yang 

dilaminating, 3) paku, dan 4) balok. Adapun kelebihan maupun kekurangan 

dari media sebelumnya dengan media yang akan saya kembangkan adalah, 
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pada media sebelumnya kurang tahan lama dan kurang efektif apabila dibawa 

kemana-mana, akan tetapi kelebihan dari media sebelumnya yaitu alat dan 

bahan yang digunakan mudah diperoleh atau dijumpai. Sedangkan media 

yang akan saya kembangkan alat dan bahan yang digunakan susah 

didapatkan dan menguras biaya, namun kelebihan dari media yang akan saya 

kembangkan adalah bahan yang saya pergunakan cukup tahan lama. Media 

ini dipilih karena memiliki keunggulan, yaitu dapat merangsang peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif dan dapat memberikan umpan balik langsung guna 

proses belajar yang lebih efektif. Serta di dalam media ini terdapat gambar 

dan warna yang menarik, sehingga media ini dapat menarik perhatian, 

menumbuhkan minat, motivasi belajar, peserta didik. Selain itu, media roda 

hoki bersifat luwes, karena media ini dapat dikembangkan dan dimodifikasi 

dengan materi dan keterampilan lain. Oleh karena itu, media ini dapat 

dijadikan media pembelajaran baru, 

Rahman, dkk. (2013: 2-3) mengemukakan bahwa roda hoki merupakan  

pembelajaran yang dalam penggunaannya melibatkan seluruh peserta didik 

sehingga dapat membuat peserta didik lebih aktif, interaktif, proses 

pembelajaran menjadi lebih optimal serta menyenangkan. Wahyuni (2017:12) 

mengungkapkan bahwa media roda hoki adalah sebuah media berbentuk roda 

yang dapat diputar dan dibagi menjadi beberapa sektor atau bagian yang 

didalamnya terdapat kartu soal, oleh sebab itu diharapkan pada saat 

pembelajaran peserta didik lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Hasil penelitian Khairunnisa (2017) menunjukkan bahwa 
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penggunaan media roda hoki dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan 

aktvitas belajar peserta didik dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu 

Ningsih dan Cintamulya (2018) menunjukkan bahwa penggunaan media roda 

hoki dapat meningkatkan kemampuan peserta didik 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan melihat pentingnya 

media pembelajaran, khususnya media pembelajaran roda hoki ini, diharapkan 

pada saat pembelajaran peserta didik lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian pengembangan dengan judul ”Pengembangan Media pembelajaran 

roda hoki (Roki) terhadap motivasi belajar Peserta Didik pada Materi Ciri-ciri 

Makhluk Hidup Kelas III di SDN 2 Buwun Sejati”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah 

yaitu :  

1. Peserta didik tidak bisa memahami konsep yang disampaikan, hal ini 

terlihat pada kegiatan mereka yang cepat merasa bosan dan cenderung 

tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. 

2. -Proses pembelajaran masih berpusat pada guru, dan penggunaan suatu 

model serta metode dalam pembelajaran kurang menarik,sehingga 

keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran kurang bersemangat. 

-Guru juga kurang optimal dalam penggunaan media pembelajaran. 

tentunya kurang tepat dalam penyampaian suatu konsep materi yang  
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3. Motivasi belajar peserta didik kurang selama proses pembelajaran 

berlangsung. Selain itu, masalah lain terdapat banyaknya materi, bersifat 

hafalan, dan kurangnya guru dalam menggunakan media pembelajaran 

pada muatan tersebut.  

1.3. Batasan Masalah 

Sesuai dengan uraian di atas, maka sangat penting untuk 

mengembangkan media pembelajaran. Namun guna memperjelas arah dan 

obyek penelitian, maka dibatasi hanya mengembangkan media pembelajaran 

roda hoki terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi ciri-ciri 

makhluk hidup kelas III di SDN 2 Buwun Sejati. 

1.4. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kevalidan media pembelajaran hoki terhadap motivasi belajar 

peserta didik pada materi ciri-ciri makhluk hidup kelas III di SDN 2 

Buwun Sejati? 

2. Bagaimana kepraktisan media pembelajaran hoki terhadap motivasi belajar 

peserta didik pada materi ciri-ciri makhluk hidup kelas III di SDN 2 

Buwun Sejati? 

3. Bagaimana keefektifan media pembelajaran roda hoki terhadap motivasi 

belajar peserta didik pada materi ciri-ciri mahluk hidup kelas III di SDN 2 

Buwun sejati? 
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1.5. Tujuan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Menghasilkan media pembelajaran hoki terhadap motivasi belajar peserta 

didik pada materi ciri-ciri makhluk hidup kelas III di SDN 2 Buwun Sejati 

yang layak. 

2. Menghasilkan kepraktisan media pembelajaran hoki terhadap motivasi 

belajar peserta didik pada materi ciri-ciri makhluk hidup kelas III di SDN 

2 Buwun Sejati yang praktis. 

1.6. Pentingnya Pengembangan 

Secara teoritis, pengembangan media pembelajaran roda hoki ini 

diharapkan dapat melahirkan konsep-konsep baru guna menambah sumber 

dan bahan informasi ilmiah mengenai media pembelajaran roda hoki, serta 

sebagai informasi penelitian dan pengkajian lebih lanjut. 

Secara praktis, bagi guru dan peserta didik, dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran roda hoki yang 

inovatif dan menyenangkan. 

1.7. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk akhir yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah media roda 

hoki yang terbuat dari papan dan menggunakan triplek dengan tebal 3 mm 

sebagai alas dan digunakan paku berukuran 3 cm sebagai pemutar roda 

tersebut. Pada dasar papan agar lebih terlihat indah maka digunakan cat yang 

berwarna biru dengan tujuan agar menarik perhatian peserta didik.  
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Kemudian dibagian tengah papan tersebut dibuat papan roda sebagai 

media putar dan dibagi roda menjadi sektor-sektor atau bagian-bagian sesuai 

dengan jumlah kartu sebanyak tiga kartu yang telah dibuat kemudian beri 

angka yaitu 1, 2, dan 3 pada sektor-sektor tersebut. Kemudian dibuat anak 

panah dari papan triplek, yang berfungsi sebagai pemutar pada media. 

Hasilnya nampak seperti roda. Sedangkan bagian kartunya dibuat dari 

laminating yang bisa dibongkar pasang yang bagian depan kartu ditulis 

nomor. 

1.8. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup dan keterbatasan pengembangan ini yang meliputi: 

1. Pengembangan ini difokuskan terhadap motivasi belajar pada materi 

pada kelas III di SDN 2 Buwun Sejati. 

2. Model pengembangan mengacu pada model pengembangan yang 

digunakan oleh Thiagarajan yang disebut four D models yang terdiri 

dari pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. 

Tahap penyebaran media pembelajaran roda hoki pada penelitian ini 

dilakukan secara terbatas yaitu kepada sekolah di SDN 2 Buwun Sejati. 

1.9. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah yang ada 

dalam judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang penting, 

yaitu sebagai berikut: 

 

 

https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02eDhyM7UzIDytTQ65cihIpHsJNbw:1596971340548&q=styrofoam&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiT6eDr_Y3rAhXJXisKHXN6CU4QkeECKAB6BAgOECs
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1. Pengembangan Media 

Pengembangan media adalah suatu proses mengembangkan media 

berupa media pembelajaran roda hoki, sehingga menghasilkan produk 

yang valid, dan praktis. 

2. Media pembelajaran roda hoki (Roki) 

Media pembelajaran roda hoki adalah media pembelajaran yang terbuat 

dari papan dan menggunakan triplek tebal sebagai alas dan pada dasar 

papan agar lebih terlihat indah maka di warna yang menarik perhatian 

peserta didik, kemudian dibagian tengah papan tersebut dibuat papan roda 

sebagai media putar dan dibagi roda menjadi sektor-sektor atau bagian-

bagian sesuai dengan jumlah kartu yang telah dibuat kemudian beri angka 

pada sektor-sektor tersebut. Kemudian dibuat anak panah dari papan 

triplek.  

3. Motivasi Belajar  

Motivasi belajar merupakan usaha-usaha yang dapat menyebabkan 

seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak untuk melakukan sesuatu 

keinginan mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan 

dengan perbuatan peserta didik di SDN 2 Buwun Sejati. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini, peneliti menganggap penting terhadap penelitian 

terdahulu yang mempunyai relavansi terhadap penelitian ini. Karena dengan 

adanya hasil penelitian terdahulu akan mempermudah dalam melakukan 

penilaian, minimal menjadi acuan penelitian. Maksud dari penelitian terdahulu 

adalah memuat tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. 

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relavan  sebagai berikut: 

1. Laksana (2013), dengan judul penelitian Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Wayang Sebagai Pendukung Program Keahlian 

Seni Pedalangan Materi Silsilah Tokoh Wayang Mahabarata Berbasis 

Web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media ini sangat layak 

digunakan dalam proses pembelajaran, hal ini dibuktikan dengan hasil 

penilaian dari ahli media sebesar 77,27% dan uji lapangan yang dilakukan 

oleh peserta didik sebesar 79,53% dengan kategori sangat layak.  

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama merupakan 

penelitian R&D (Research and Development). Sehingga dalam 

pengembangannya melalui tahap-tahap yang sama. Perbedaanya yaitu 

peneliti mengembangkan media pembelajaran roda hoki, sedangkan 

Laksana mengembangkan media wayang berbasis website untuk keahlian 

seni pedalangan. 
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2. Maulita (2018), dengan judul penelitian Pengembangan Media Permainan 

Roda Hoki Tentang Bahaya Merokok Untuk Anak Sekolah Dasar Usia 9-

12 Tahun. Hasil penilaian adalah pengembangan media  roda hoki dapat 

dijadikan alat bantu pemberian informasi yang lainnya dan perlu uji coba 

skala besar dengan beberapa perbaikan.  

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan 

media permainan roda hoki. Selain itu, penelitian ini sama-sama 

merupakan penelitian R&D (Research and Development). Sehingga dalam 

pengembangannya melalui tahap-tahap yang sama. Perbedaanya yaitu 

pada tema, peserta didik, dan kelas. 

3. Arifin (2019), dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran 

Matematika Pada Materi Bangun Datar Bercirikan Etnomatematika Kelas 

V DI SD/ MI. Hasil penilaian adalah pengembangan media pembelajaran 

miniatur rumah adat Lampung bercirikan etnomatematika dikategorikan 

sangat layak dan menarik digunakan dalam pembelajaran ditingkat SD 

sederajat pada materi bangun datar.  

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan 

media pembelajaran. Selain itu, penelitian ini sama-sama merupakan 

penelitian R&D (Research and Development). Sehingga dalam 

pengembangannya melalui tahap-tahap yang sama. Perbedaanya yaitu 

pada tema, peserta didik, dan kelas. 
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2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan.Dengan demikian media merupakan wahan penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan.Media adalah suatu alat yang 

dipakai sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan pesan 

(message) atau informasi dari suatu sumber (resource) kepada 

penerimanya (Rosady, 2007: 16). Sadiman (2013: 3), mengatakan 

bahwa, media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang 

sebagai penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada 

penerima. 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 

berarti perantara atau pengantar. Jadi secara bahasa, media berarti 

pengantar atau perantara. AECT (Association of Education and 

Communication Technology) memberi batasan tentang media yang 

merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk 

menyalurkan pesan/informasi (Sukiman, 2012: 28). Heinich, dan 

kawan-kawan dalam Arsyad (2016: 3-4) menambahkan bahwa 

medium merupakan perantara yang mengantar informasi dari 

sumber kepada penerima. 

Sadiman, dkk. (2014: 7) berpendapat bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 
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menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian peserta didik 

sehingga proses belajar dapat terjadi. Sedangkan Munadhi dalam 

Wahyuni (2017: mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah 

sesuatu yang digunakam untuk menyampaikan dan menyalurkan 

pesan secara terencana yang dapat membuat proses pembelajaran 

menjadi kondusif, efesien dan efektif. 

Menurut Hanafiah & Suhana (2010: 59) media pembelajaran 

merupakan segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru 

untuk mendorang peserta didik belajar secara cepat, tepat, mudah, 

benar dan tidak terjadinya verbalisme. Selain pendapat tersebut, 

Prihatin (2008: 50) menerangkan bahwa media pembelajaran adalah 

media yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik di 

dalam memahami dan memperoleh informasi yang dapat didengar 

ataupun dilihat oleh panca indera sehingga pembelajaran dapat 

berhasil guna dan berdaya guna. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian peserta didik 

terhadap materi pembelajaran.  
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2. Manfaat Media Pembelajaran 

Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan 

keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan berpengaruh secara psikologis 

terhadap peserta didik. Selanjutnya diungkapkan bahwa 

penggunaan media pengajaran akan sangat membantu kefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian informasi pesan dan isi 

pembelajaran. Kehadiran media dalam pembelajaran juga dapat 

membantu peningkatan pemahaman peserta didik, penyajian 

data/informasi lebih menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data dan memadatkan informasi. Jadi dalam hal ini 

dikatakan bahwa fungsi media adalah sebagai alat bantu dalam 

kegiatan belajar mengajar (Ramayulis dan Syamsul, 2009). 

Aqib (2013: 51) mengungkapkan manfaat umum media 

pembelajaran adalah menyeragamkan penyampaian materi, 

pembelajaran lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran lebih 

interaksi, efisisensi waktu dan tenaga, belajar dapat dilakukan kapan 

saja dan dimana saja, menumbuhkan sikap positif belajar terhadap 

proses dan materi belajar, dan meningkatkan peran guru ke arah 

yang lebih positif. 

Rusman (2012: 19) menyatakan manfaat media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran yaitu pengajaran dapat menarik 

perhatian dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, materi 
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pengajaran menjadi lebih jelas maknanya sehingga peserta didik 

dapat lebih mudah dalam memahami dan menguasai serta mencapai 

tujuan pembelajaran dengan baik. Metode pengajaran lebih 

bervariasi, tidak hanya komunikasi verbal melalui penuturan guru, 

sehingga peserta didik tidak merasa bosan serta guru tidak 

kehabisan tenaga, apalagi bila guru harus mengajar setiap jam 

pelajaran, dan peserta didik lebih aktif dalam kegiatan belajar, 

karena tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

melakukan aktivitas lain seperti mangamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manfaat media pembelajaran yaitu memperjelas materi 

pembelajaran, sehingga dapat memperla, dan mengarahkan 

perhatian peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar, interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan, 

dan peserta didik dapat belajar mandiri, mengatasi keterbatasan 

indera, ruang dan waktu, dan memberikan pengalaman kepada 

peserta didik tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan, 

serta peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungan. 

3. Fungsi Media Pembelajaran 

Keefektifan proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh 

faktor metode dan media pembelajaran yang digunakan. Keduanya 
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saling berkaitan, dimana pemilihan metode tertentu akan 

berpengaruh terhadap jenis media yang digunakan. Dalam arti 

bahwa harus ada kesesuaian diantara keduanya untuk mewujudkan 

tujuan pembelajaran.Walaupun ada hal-hal lain yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan media, seperti konteks pembelajaran, 

karakteristik belajar, dan tugas atau respon yang diharapkan dari 

peserta didik (Arsyad, 2002: 41). Dengan demikian, penataan 

pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar dipengaruhi 

oleh peran media yang diguna. 

Daryanto (2013: 8) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran berfungsi sebagai pembawa pesan atau informasi dari 

guru kepada peserta didik. Metode merupakan prosedur yang 

digunakan dalam membantu peserta didik menerima dan mengolah 

informasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan 

Levie & Lentz dalam Arsyad (2016: 20-21) menyebutkan fungsi 

media pembelajaran ada empat yaitu: fungsi atensi, menarik dan 

mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada 

materi pelajaran, fungsi afektif, fungsi ini terlihat dari tingkat 

kenikmatan peserta didik, memperlancar tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau pesan yang terdapat dalam gambar, 

dan fungsi kompensatoris, memberikan konteks untuk memahami 

teks dan membantu peserta didik yang lemah dalam kegiatan 
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membaca untuk mengorganisasikan informasi dan mengingatnya 

kembali. 

Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga 

akan membantu saswa dalam memahami konsep-konsep yang 

abstrak. Media pembelajaran memiliki berbagai fungsi dan manfaat. 

Suprihatiningrum (2013: 320-321) menyatakan bahwa media 

pembelajaran memiliki enam fungsi utama sebagai berikut: fungsi 

atensi, menarik perhatian peserta didik dengan menampilkan 

sesuatu yang menarik dari media tesebut, fungsi motivasi, 

menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk lebih giat beajar, 

fungsi afeksi, menumbuhkan kesadaran emosi dan sikap peserta 

didik terhadap materi pelajaran dan orang lain, fungsi kompensatori, 

mengakomodasi peserta didik yang lemah dalam menerima dan 

memahami pelajaran yang disajikan secara teks atau verbal, fungsi 

psikomotorik, mengakomodasi peserta didik untuk melakukan suatu 

kegiatan secara motoric, dan fungsi evaluasi, mampu menilai 

kemampuan peserta didik dalam merespons pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

fungsi media pembelajaran yaitu memperjelas proses pembelajaran, 

meningkatkan ketertarikan dan interaktvitas peserta didik, 

meningkatkan efisiensi dalam waktu dan tenaga, memungkinkan 

proses belajar dapat dilakukan di tempat mana saja dan kapan saja, 

menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan 
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proses belajar, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan 

produktif, mengkonkretkan materi yang abstrak, membantu 

mengatasi keterbatasan panca indera manusia, menyajikan objek 

pelajaran berupa benda atau peristiwa langka dan berbahaya ke 

dalam kelas, dan meningkatkan daya retensi peserta didik terhadap 

materi pembelajaran. 

4. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia 

pendidikan, misalnya teori/konsep baru dan teknologi, media 

pendidikan (pembelajaran) mengalami perkembangan dan tampil 

dalam berbagai jenis dan format, dengan masing-masing ciri dan 

kemampuannya sendiri. Dari sinilah, kemudian timbuk usaha-usaha 

untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan media, yang 

mengartah kepada pembuatan taksonomi media pembelajaran. 

Berdasarkan fungsinya, media dibagi menjadi 3, yaitu (Aqib, 

2013: 67-72): 

Media cetak, meliputi buklet, yaitu media untuk 

menyampaikan informasi dalam bentuk buku, leaflet, seperti flyer 

tetapi dalam bentuk lipatan,  flyer, yaitu media untuk 

menyampaikan informasi dalam bentuk lembaran,  flip chart atau 

lembar balik, yaitu media untuk menyampaikan informasi dalam 

bentuk lembaran besar yang disatukan. Halaman depan bersisi 

materi yang dilihat peserta didik, bagian belakang berisi materi 



20 
 

 

yang sama tetapi dilihat oleh penyuluh, rubrik atau tulisan pada 

surat kabar/ majalah mengenai suatu masalah kesehatan, dan poster, 

yaitu bentuk media cetak berisi pesan-pesan/ informasi kesehatan, 

yang biasanya ditempel pada tempat-tempat umum. 

1. Media elektronik, media penyampaian informasi kesehatan 

melalui instrumen seperti radio, video, atau slide. 

2. Media papan (bill board), papan (bill board) yang dipasang di 

tempat-tempat umum dapat dipakai sebagai media untuk 

menyampaikan pesan/informasi kesehatan. 

Ada banyak media pembelajaran, mulai dari yang sangat 

sederhana hingga yang kompleks dan rumit, mulai dari yang hanya 

menggunakan indera mata hingga perpaduan lebih dari satu indera. 

Dari yang murah dan tidak memerlukan listrik hingga yang mahal 

dan sangat tergantung pada perangkat keras (Aqib, 2013: 64). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

klasifikasi media pembelajaran yaitu media cetak, media elektronik, 

dan media papan (bill board), yang mengikuti perkembangan 

teknologi. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam 

proses belajar adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip 

mekanis. Kemudian lahir teknologi audio-visual yang 

menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis untuk tujuan 

pembelajaran. Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi 
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mikroprosesor yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan 

interaktif 

5. Karakteristik Media Pembelajaran 

Sadiman, dkk (2014: 27) menyatakan bahwa terdapat tiga 

karakteristik media pembelajaran yaitu: 

a. Media Grafis 

 Media grafis termasuk media visual. Media grafis berfungsi 

untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan yang 

dapat dilihat dengan menggunkaan indera penglihatan. 

Contohnya: gambar/foto, sketsa, diagram , bagan/chart, grafik, 

kartun, poster, peta dan globe, papan flanel, serta papan buletin. 

b. Media Suara (audio) 

Media suara (audio) berkaitan dengan media pendengaran. Media 

suara (audio) merupakan media yang mengandung informasi atau 

pesan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal (ke 

dalam kata-kata/bahasa lisan) maupun non verbal. Contohnya: 

radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam dan 

laboratorium bahasa. 

c. Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam (still proyected medium) memiliki 

persamaan dengan media grafik yaitu sama-sama menyajikan 

rangsangan-rangsangan visual. Sedangkan perbedaannya yaitu 

media grafis dapat berinteraksi secara langsung dengan pesan 
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media yang bersangkutan pada media proyeksi, pesan tersebut 

harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh 

sasaran. Contohnya: film bingkai, film rangkai, media 

transparansi, proyektor tembus pandang (opaque projector), 

mikrofis, film, film gelang, televisi (TV), video, permainan dan 

simulasi. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik media pembelajaran yaitu: 1) media cetak, 2) media 

pameran (display), 3) media suara (audio), 4) gambar bergerak (motion 

pictures), 5) multimedia, 6) media berbasis web atau internet.  

2.2.2. Media pembelajaran roda hoki (Roki)  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Jaelani, 2012: 11), “roda adalah 

barang bundar (berlingkar )”. Jadi, roda adalah obyek berbentuk bundar 

atau lingkaran. Wahyuni (2017: 2) menyatakan bahwa media roda hoki 

adalah sebuah media berbentuk roda yang dapat diputar dan dibagi 

menjadi beberapa sektor/bagian . Sedangkan Rahman, dkk. (2013: 2-3) 

mengemukakan bahwa roda hoki merupakan teknik pembelajaran yang 

dalam penggunaannya melibatkan seluruh peserta didik sehingga dapat 

membuat peserta didik lebih aktif, interaktif, proses pembelajaran 

menjadi lebih optimal serta menyenangkan. 

 

 

 



23 
 

 

Langkah-langkah penggunaan media roda hoki sebagai berikut:  

3. Kartu dibuat sebanyak jumlah yang di tentukan.  

4. Kemudian dibuat media “Roda Hoki” dari papan triplek, dan bagi 

roda tersebut menjadi sektor-sektor atau bagian-bagian sesuai dengan 

jumlah kartu yang telah dibuat  

5. Kemudian beri warna yang berbeda pada sektor-sektor tersebut.  

6. Selanjutnya, buat anak panah dari papan triplek dan baut yang 

berfungsi sebagai pemutar pada media. Hasilnya nampak seperti roda  

7. Selanjutnya salah satu perwakilan dari peserta didik maju kedepan 

kelas untuk memutar media roda hoki tersebut.  

8. Setelah anak panah menunjuk pada sebuah warna dalam sektor, 

peserta didik tersebut mengambil kartu yang didapat dari media roda 

hoki tersebut.  

9. Kemudian peserta didik menempelkan jawaban pertanyaan yang 

terdapat pada kartu tersebut 

10. Jika peserta didik menjawab pertanyaan dengan benar, maka kartu 

tersebut dianggap hangus. Jika sebaliknya, maka kartu tersebut 

dikembalikan lagi agar peserta didik lain dapat mencoba untuk 

menjawab pertanyaan pada kartu tersebut.  

11. Peserta didik memutar media roda hoki secara bergantian. Peserta 

didik yang sudah memutar dan menjawab pertanyaan menunjuk 

peserta didik lain untuk memutarnya.  
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12. Jika peserta didik selanjutnya mendapat  yang hangus, maka peserta 

didik tersebut harus memutarnya kembali hingga mendapatkan yang 

belum hangus. 

  
Keunggulan yang diperoleh roda hoki sebagai berikut:  

1. Media roda hoki ini dapat mendorong peserta didik untuk 

berpartisipasi 

2. Media roda hoki merupakan keunggulan yang dan dapat 

membangkitkan semangat peserta didik 

3. Media ini sangat bagus digunakan, melatih ingatan dan kecepatan 

berpikir peserta didik, dan melatih pemahaman dalam 

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi peserta didik. 

Kelebihan media permainan roda hoki sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran ini dikemas dengan warna yang menarik, 

sehingga dapat menarik perhatian peserta didik 

2. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

diberikan, fleksibel dan luwes, karena media ini dapat 

dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan materi dan 

keterampilan lain 

3. Membuat peserta didik lebih aktif, karena peserta didik dilibatkan 

langsung dalam kegiatan 

4. Memberikan umpan balik langsung, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung secara efektif dan efesien. 

Adapun kekurangan pada media roda hoki, yaitu:  
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1. Membutuhkan waktu yang lama saat memainkannya, memerlukan 

lebih banyak tenaga, ruang dan waktu 

2. Membutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang memadai.  

3. Kekurangan pada media roda hoki, yaitu sedikitnya waktu 

pembelajaran yang tersedia 

4. Materi yang harus diajarkan sangat banyak, guru harus 

mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu, dan agar 

proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan 

dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai.  

Untuk mengatasi dan meminimalisir kekurangan tersebut, maka 

peneliti melakukan pengembangan dengan cara mengembangkan media 

berbentuk manual menjadi media roda hoki, di dalam media ini terdapat 

umpan balik langsung, sehingga peserta didik tidak membutuhkan 

waktu yang lama dalam memainkannya. Selain itu, media roda hoki ini 

praktis untuk dapat dibawa kemana saja dan dapat digunakan dimana 

saja. Sehingga media ini tidak memerlukan lebih banyak tenaga, ruang 

dan waktu, tetapi, media ini membutuhkan dukungan fasiliatas, alat, 

dan biaya yang memadai. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

roda hoki dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran yang didesain 

menggunakan sebuah roda atau lingkaran yang terbagi menjadi 

beberapa sektor atau bagian yang di dalamnya terdapat gambar beserta 
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pertanyaan, kemudian dihubungkan dengan kartu, terdapat pertanyaan-

pertanyaan. Selain itu,  sehingga media pembelajaran roda hoki ini 

dapat menarik perhatian, minat dan motivasi belajar, serta 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi. Dalam 

penggunaannya, media ini dapat menarik perhatian, minat dan motivasi 

belajar, membuat peserta didik lebih aktif, interaktif, meningkatkan 

pemahaman, serta proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

menyenangkan dan optimal. 

2.2.3. Motivasi Belajar  

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan salah satu faktor penentu dalam 

pencapaian prestasi belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi 

belajar tinggi akan mudah diarahkan untuk mencapai prestasi 

belajar. 

Motivasi belajar adalah sebagai suatu pendorong yang 

mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam suatu aktivitas 

nyata untuk mencapai tujuan dalam belajar (Djamarah, 2005: 43). 

Ahli lain menjelaskan bahwa motivasi belajara merupakan salah 

satu faktor yang turut menentukan keefektifan pembelajaran 

(Mulyasa, 2007: 53).  

Motivasi adalah perubahan dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan 

tanggapan adanya tujuan (Sardiman, 2007: 73). Motivasi juga 
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dapat diartikan sebagai segala tenaga yang dapat membangkitkan 

atau mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan 

(Sutomo, 2013: 141). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan motivasi belajar dalam penelitiaan ini adalah 

yang mendorong, mengubah sikap serta membimbing peserta didik 

untuk belajar guna memperoleh hasil yang baik pada peserta didik. 

2. Jenis-jenis Motivasi Belajar 

Motivasi adalah yang mendorong, mengubah sikap serta 

membimbing peserta didik untuk belajar (Djamarah, 2005: 12). 

Menurut, Mulyasa (2007: 34), macam-macam motivasi terdiri atas 

motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang (motivasi intrinsik) 

dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (motivasi 

ekstrisnik). 

a. Motivasi Intrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif 

atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Dalam aktivitas belajar, motivasi instrinsik sangat diperlukan 

terutama belajar sendiri. Contohnya yaitu peserta didik yang 

memiliki motivasi cenderung akan menjadi orang yang terdidik, 

berpengetahuan yang mempunyai keahlian dalam bidang 

tertentu. 
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b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi 

instrinsik, yang merupakan motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi 

ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan 

tidak baik dalam pendidikan. Motivasi ini sangat diperlukan 

agar peserta didik mau belajar lebih kuat berbagai cara 

dilakukan agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Contoh 

motivasi ekstrinsik memberi semangat kepada peserta didik 

dalam aktivitas belajarnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedua 

motivasi tersebut sangat diperlukan dalam pembelajaran. Peserta 

didik yang mempunyai motivasi intrinsik yang lebih kuat akan 

selalu memperhatikan apa yang disampaikan, akan tetapi kondisi 

peserta didik yang berubah-ubah dan komponen dalam proses 

pembelajaran yang kurang menarik membuat peserta didik kadang 

jenuh dan merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Di sinilah 

pentingnya motivasi ekstrinsik dalam pembelajaran yang hal ini 

menjadi salah satu tugas guru untuk memotivasi peserta didik 

sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan. 

3. Langkah-langkah dalam Mengukur Motivasi Belajar 

Secara garis besar, langkah-langkah dalam mengukur 

motivasi belajar dapat dilakukan dengan enam cara yaitu: 
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a. Pengumpulan data, dalam pengumpulan data dapat 

dipergunakan berbagai metode, diantaranya adalah observasi, 

kunjungan rumah, case study, case history, daftar pribadi, 

meneliti pekerjaan anak, tugas kelompok, melaksanakan tes (tes 

IQ maupun tes prestasi) 

b. Pengolahan data, dalam pengolaan data langkah yang dapat 

ditempuh antara lain adalah identifikasi kasus, membandingkan 

antar kasus, membandingkan dengan tes, menarik kesimpulan. 

c. Diagnosa adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari 

pengolahan data. 

d. Prognosa artinya ramalan. Apa yang telah ditetapkan dalam 

tahap diagnosis, akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan 

menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus 

diberikan kepadanya untuk membantu mengatasi masalah. 

e. Treatment (perlakuan) adalah pemberian bantuan kepada anak 

yang bersangkutan (yang mengalami kesulitan belajar) sesuai 

dengan program yang telah disusun pada tahap diagnosis 

tersebut. 

f. Evaluasi, dimaksudkan untuk mengetahui, apakah yang telah 

diberikan berhasil dengan baik, artinya ada kemajuan, atau 

bahkan gagal sama sekali (Mulyasa, 2007: 12).  
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4. Indiktor Motivasi Belajar 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, motivasi 

merupakan hal yang sangat penting. Peserta didik yang memiliki 

motivasi belajar yang tinggi akan menampakkan antusiasmenya 

dalam menerima materi yang disampaikan. Hal ini akan 

berpengaruh pada hasil yang dicapai peserta didik tersebut. Ciri-

ciri motivasi belajar yaitu: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil, sehingga peserta didik 

tekun selalu mengerjakan tugas dan giat belajar, bekerja terus 

menerus dalam waktu yang lama, dan tidak pernah berhenti 

sebelum sesuai. 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan belajar, hal tersebut dapat 

dilakukan dengan rajin membaca dan termotivasi belajar 

kelompok. 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan, keberhasilan 

mencapai keinginan menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di 

kemudian hari menimbulkan cita-cita dalam kehidupan diikuti 

oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa dan nilai-nilai 

kehidupan serta kepribadian. Dari segi pembelajaran, penguatan 

dengan hadiah atau hukuman akan dapat mengubah keinginan 

menjadi kemauan yang kemudian menjadi cita-citab atau 

dengan berusaha untuk berprestasi. 
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d. Adanya penghargaan dalam belajar, hal tersebut dapat dilakukan 

dengan selalu ingin tahu hal- hal yang berkaitan dengan 

pelajaran. 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar,  

f. berusaha untuk aktif dan selalu, hal tersebut dapat dilakukan 

dengan memperhatikan penjelasan guru  

g. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan belajar 

peserta didik dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat 

tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan kemasyarakatan. 

Sebagai anggota masyarakat seseorang peserta didik dapat 

terpengaru oleh lingkungan sekitar. Dengan suasana lingkungan 

yang aman, tertib, tenteram, indah dan nyaman akan 

memperkuat dan menambah semangat motivasi belajar peserta 

didik 

Berdasarkan uraian diatas jelas motivasi dalam pembelajaran 

ini adalah 1) Motivasi belajar adalah sebagai suatu pendorong yang 

mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam suatu aktivitas 

nyata untuk mencapai tujuan dalam belajar 2) Indikator Motivasi 

Belajar yaitu:a) adanya hasrat dan keinginan berhasil b) adanya 

dorongan dan kebutuhan belajar c) adanya harapan dan cita-cita 

masa depan d) adanya penghargaan dalam belajar e) adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar f) berusaha untuk aktif g) 

adanya lingkungan belajar yang kondusif.  



32 
 

 

2.3. Kerangka Berpikir  

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar 

variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, 

kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan 

sintesa tentang hubungan variabel tersebut. 

Setiap guru pasti merasa senang jika proses pembelajaran yang 

dilakukan mendapatkan hasil berupa meningkatnya pemahaman materi 

pelajaran yang disampaikan pada saat proses pembelajaran, apalagi jika 

mencapai kndisi ideal yang telah ditentukan. Untuk mencapai kondisi ideal 

yang telah ditentukan. Untuk mencapai kondisi ideal memang tidak semudah 

yang dipikirkan membutuhkan proses dan waktu. Kondisi kelas bisa 

dikatakan ideal jika tampilkan dan kegiatan di dalamnya telah memenuhi 

standar, setidaknya bisa mendekati dalam implementasi peraturan yang telah 

ada. 

Kendala yang terjadi di lapangan adalah guru juga kesulitan membuat 

media pembelajaran menyebabkan kesulitan dalam memberikan contoh 

visual kepada siswa. Guru menyampaikan materi pelajaran hanya berpatokan 

pada buku ajar, kurang menariknya materi yang disampaikan membuat siswa 

kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Salah satu upaya untuk 

mengatasi kendala-kendala dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran yang tepat. 

Masalah lain yang sering terjadi ketika penerapan meted pembelajaran 

yang menoton, kurang bervariasi, yang berakibat siswa merasa bosan, tidak 

bergairah pada saat mengikuti pelajaran, oleh karena itu perlu segera 
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diterapkan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan.  

Setelah didapat permasalahan dan dianalisis maka tahap selanjutnya 

adalah menentukan inovasi media baru atau pengembangan media baru yang 

dapat menunjang proses pembelajaran sehingga bisa meningkatkan hasil 

belajar siswa, yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

 

Kondisi Ideal: 

1. Pembelajaran di dalam kelas mendorong peserta 

didik untuk aktif dalam pembelajaran 

2. Hasil dan motivasi belajar perlu ditingkatkan 

3. Guru perlu menggunakan metode dan media 

pembelajaran yang menarik 

Kondisi Lapangan: 

1. Pembelajaran di dalam kelas kurang mendorong peserta 

didik untuk aktif dalam pembelajaran 

2. Rendahnya hasil dan motivasi belajar peserta didik 

3. Kurang optimalnya guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

 

Pengembangan: 

Pengembangan Media Pembelajaran Roda Hoki (Roki) 

terhadap motivasi belajar Peserta Didik pada Sub Materi 

Ciri-ciri Makhluk Hidup Kelas III di SDN 2 Buwun Sejati 

Produk Akhir: 

Media Pembelajaran Roda Hoki (Roki) terhadap motivasi 

belajar Peserta Didik pada Sub Materi Ciri-ciri Makhluk Hidup 

Kelas III di SDN 2 Buwun Sejati 



 
 

34 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Model Pengembangan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Menurut Sugiyono (2015: 407) penelitian dan pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan menurut Emzir 

(2014: 263) penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang 

mengembangkan produk-produk tertentu untuk mengetahui kebutuhan-

kebutuhan tertentu dengan spesifikasi yang detail. Jadi penelitian 

pengembangan merupakan metode untuk menghasilkan produk tertentu atau 

menyempurnakan produk yang telah ada serta menguji keefektifan produk 

tersebut. 

Jenis produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah media 

roda hoki. Produk yang dihasilkan ini akan diuji kelayakan terlebih dahulu. 

Untuk menguji layak atau tidaknya, awalnya media pembelajaran roda hoki 

ini akan divalidasi terlebih dahulu untuk melihat kevalidan dan kepraktisan. 

Desain penelitian pengembangan media pembelajaran yang dilakukan 

mengacu pada pengembangan model 4-D (Define, Desain, Develop, dan 

Disemination) yang dikemukakan oleh Thiagarajan dan Semmel dalam 

Samudera, dkk (2019: 1-5). Alur pengembangan media roda hoki dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini. 
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Gambar 3.1. Langkah-langkah Model 4D 

Model 4D terdiri dari 4 langkah, akan tetapi dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada 3 tahap yaitu:  

1. Tahap Pendefinisian (Define), pada tahap ini yaitu dengan melakukan 

observasi lapangan dengan mencari kebutuhan pelajaran dan potensi yang 

ada dilapangan,  

2. Tahap Perancangan (Design), pada tahap perencanaan dengan memilih 

media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kemudian 

membuat rancangan produk awal, dan Tahap  

3. Pengembangan (Development), pada tahap ini melakukan pengembangan 

dengan memvalidasi produk awal yang telah dirancang kepada validator 

kemudian revisi produk. 

4. Penyebaran (Disemination), tahap penyebarluasan dilakukan untuk 

mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh 

individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar 

menghasilkan bentuk yang tepat. 

Desain penelitian pengembangan media pembelajaran yang dilakukan 

mengacu pada pengembangan model 4-D (Define, Desain, Develop, dan 

Disemination), akan tetapi dalam penelitian ini hanya terbatas pada Define, 

Desain, dan Develop.  

 

Define 

 

 

Desain Develop Disemination 
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3.2. Prosedur Pengembangan 

Berdasarkan model pengembangan yang dipilih, maka tahap-tahap yang 

ditempuh: 

3.2.1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tahap Define meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Analisis Awal-Akhir (Front-end Analysis), Analisis peserta didik 

(Learner Analysis) dan Analisis Konsep (Concept Analysis) 

Kegiatan Analisis awal-akhir meliputi analisis peserta didik 

dan analisis konsep dikaji latar belakang munculnya gagasan 

peneliti untuk mengembangkan media roda hoki yang akan 

menghasilkan kajian bahwa peserta didik membutuhkan suatu 

media roda hoki terhadap motivasi belajar peserta didik. Pada 

analisis konsep (Consept Analysis) ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi konsep-konsep utama yang akan diajarkan, 

menyusun secara sistematis dan merinci konsep-konsep yang 

relevan. 

2. Analisis Tugas (Task Analysis) 

Analisis tugas dilakukan dengan merinci tugas isi mata 

pelajaran dalam bentuk garis besar. Analisis ini mencakup analisis 

struktur isi. 

3. Spesifikasi Tujuan Pembelajaran (Specifying Instructional 

Objectives) 
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Perumusan tujuan pembelajaran didasarkan atas analisis 

konsep dan analisis tugas hingga dapat menjadi lebih operasional 

dan dinyatakan dengan tingkah laku yang dapat diamati. Pada 

analisis tugas telah tercantum analisis kurikulum diantaranya yang 

berisi kompetensi dasar terkait dengan materi kelas I, dengan 

menuliskan tujuan pembelajaran, penelitian dapat mengetahui 

kajian apa saja yang akan ditampilkan dalam media pembelajaran. 

3.2.2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap Design meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyusunan Media 

Dalam kegiatan penyusunan media dikembangkan yang 

mengacu pada desain yang telah dibuat. Bahan yang diperlukan 

untuk pemilihan media ini meliputi triplek, cat, amplas, kuas, 

gergaji, parang, spidol, dan pensil. 

2. Pemilihan Format (Format Selection) dan Perancangan Awal 

(Initial Design) 

Dalam kegiatan ini dilakukan spesifikasi hasil pengembangan 

yang sudah dihasilkan yaitu  media roda hoki yang mengacu pada 

silabus. Dalam tahap perancangan, Penelitian sudah membuat 

produk awal atau rancangan produk. Tahap ini dilakukan untuk 

membuat media yang sesuai dengan materi yang akan diambil. 
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3.2.3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap Develop meliputi kegiatan penilaian dari para ahli 

merupakan tahap uji kelayakan hasil pengembangan, sedangkan tes 

pengembangan merupakan tahap uji penggunaan hasil pengembangan 

untuk dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Masing-masing 

kegiatan dalam tahap Develop dijelaskan sebagai berikut. 

1. Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram 

Ahli/pakar dalam hal ini adalah dosen ahli bidang materi dan 

dosen ahli bidang media yang diminta untuk melakukan validasi 

ini adalah dua dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram 

yang ahli dalam penyusunan media. Sarannya dan penilaian sangat 

diperlukan untuk dijadikan masukan bahkan rujukan dalam 

pengembangan penelitian ini. 

2. Revisi Desain 

Setelah dilakukan validasi oleh para ahli, selanjutnya akan 

dilakukan evaluasi dengan menganalisis hasil validasi. Apabila 

hasil data analisis produk awal adalah valid, maka produk dapat 

digunakan dalam uji coba lapangan yaitu draft 2. apabila valid dan 

layak dengan revisi, maka dilakukan revisi seperti yang disarankan 

para ahli, dan produk yang  direvisi dapat digunakan dalam uji 

coba, namun jika hasil analisis menunjukkan tidak valid, maka 

dilakukan revisi dan hasil revisi divalidasi kembali oleh ahli dan 

praktisi hingga diperoleh produk revisi yang valid. 

Tahap Pendefinisian 

1. Analisis awal akhir 

2. Analisis tugas 

3. Analisis konsep 

4. Spesifikasi tujuan 

pembelajaran 

Tahap Desain Produk 

1. Tahap desain modul yang 

akan dikembangkan 

Tahap Validasi 
Produk 

1. Validasi 

Produk awal 

2. Revisi I dan 

II 

Tahap Ujicoba 

1. Ujicoba 

perorangan 

2. Revisi III 

Produk Akhir 

1. Produk akhir 

yang sudah 

validasi dan 

sudah layak 
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3. Uji coba Produk 

a. Desain Uji Coba 

Produk yang dikembangkan akan dilakukan uji coba 

kelompok kecil/terbatas, menggunakan metode kualitatif untuk 

pengujian kepraktisan media roda hoki yang dikembangkan. 

b. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba kelompok kecil dengan jumlah peserta 

didik sebanyak 6 peserta didik, dilakukan pada peserta didik 

kelas III  di SDN 2 Buwun Sejati.  

3.3. Jenis Data 

Jenis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif dan kuantitatif. 

1. Data kuantitatif diperoleh dari skor lembar angket validasi produk, angket 

respon guru, respon peserta didik, lembar observasi keterlaksanaan proses 

pembelajaran, dan angket motivasi belajar peserta didik. Data kualitatif 

diperoleh dari komentar, kritik, saran yang diperoleh melalui lembar 

angket. 

2. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan observasi 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah: 

1. Angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan 

pada teknik analisis data. Angket dalam penelitian ini meliputi angket 
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validasi produk, angket respon guru, angket respon peserta didik, dan 

angket motivasi belajar peserta didik. 

3.5. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan 

lembar validasi berupa angket berdasarkan skala likert untuk mengukur sikap, 

persepsi dan pendapat seorang atau sekelompok orang terhadap rancangan 

suatu produk, proses membuat produk, dan produk yang telah dikembangkan. 

Instrumen pengumpulan data terdiri dari yaitu: 

1. Angket 

a. Lembar Angket Validasi Ahli 

Pada data validasi ahli, menganalisis hasil penilaian ahli terhadap 

pengembangan media pembelajaran roda hoki, baik itu ahli media 

maupun ahli materi. Hasil lembar validasi oleh d ahli media maupun 

ahli materi digunakan untuk mengetahui kevalidan media dan materi 

yang ada pada media roda hoki, yang dikembangkan atau dirancang 

dalam mencapai kopetensi, kopetensi dasar (KD) dan indikator. 

Instrumen angket menggunakan skala likert dengan kriteria skor 

sebagai pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kriteria Penilaian Validator 

SS = Sangat Setuju 5 

S = Setuju 4 

KS = Kurang Setuju 3 

TS = Tidak Setuju 2 

STS = Sangat Tidak Setuju 1 

     Sumber: Samudera, dkk (2019: 1-5) 
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a. Respon Peserta didik dan Guru 

Pada data angket respon guru dan peserta didik yang diperoleh 

melalui penyebaran angket setelah proses pembelajaran berlangsung. 

Instrumen angket menggunakan skala likert dengan kriteria skor 

sebagai pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Respon Peserta didik dan Guru 

SS = Sangat Setuju 5 

S = Setuju 4 

KS = Kurang Setuju 3 

TS = Tidak Setuju 2 

STS = Sangat Tidak Setuju 1 

     Sumber: Samudera, dkk (2019: 1-5) 

b. Lembar Angket Motivasi Belajar Peserta Didik 

Pada data angket motivasi belajar peserta didik, merupakan suatu 

alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang 

diajukan kepada subyek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis 

tentang motivasi belajar peserta didik. Data angket motivasi belajar 

peserta didik menggunakan skala linkert. Instrumen angket 

menggunakan skala likert dengan kriteria skor sebagai pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Motivasi Belajar Peserta Didik 
S = Selalu 4 

SR = Sering 3 
KK = Kadang-Kadang 3 
TP = Tidak Pernah 1 

      Sumber: Samudera, dkk (2019: 1-5) 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis data kualitatif, dilakukan analisis 

untuk mengetahui kualitas media pembelajaran pada kualifikasi valid. 
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1. Analisis Angket Validasi Ahli Media dan Materi  

 Analisis data hasil validasi ahli media dan materi yang dilakukan 

dengan mencari rata-rata penilaian validator. Rumus yang di gunakan 

sebagai berikut: 

NV = 
            

             
 x 100% 

Keterangan  

NV= nilai uji validasi produk  

 Untuk memperkuat data hasil penilaian kelayakan, dikembangkan 

jenjang kualifikasi kriteria kelayakan, seperti terlihat pada Tabel 3.5 di 

bawah ini. 

Tabel 3.5. Kriteria Kevalidan Produk 

Perhitungan Kriteria 

80 – 100 Sangat Valid 

60 – 80 Valid 

40 – 60 cukup Valid 

20 – 40 Kurang Valid 

0 – 20 Sangat Kurang Valid 

Sumber: Samudera, dkk (2019: 1-5) 

2. Analisis Angket Respon Peserta Didik dan Guru  

 Analisis data hasil respon peserta didik dan guru pada media roki 

yang dilakukan dengan mencari rata-rata penilaian. Rumus yang di 

gunakan sebagai berikut: 

NV = 
            

             
 x 100% 

Keterangan  

NV= nilai respon peserta didik dan guru 
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 Untuk memperkuat data hasil penilaian respon peserta didik dan 

guru, dikembangkan jenjang kualifikasi kriteria respon peserta didik dan 

guru, seperti terlihat pada Tabel 3.6 di bawah ini. 

Tabel 3.6. Kategori Respon Peserta didik dan Guru 

Perhitungan Kriteria 

80 – 100 Sangat Praktis 

60 – 80 Praktis 

40 – 60 Cukup Praktis 

20 – 40 Kurang Praktis 

0 – 20 Sangat kurang Praktis 

Sumber: Samudera, dkk (2019: 1-5) 

3. Analisis Angket Motivasi Belajar Peserta Didik  

 Analisis data hasil motivasi belajar peserta didik menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

NV = 
            

             
 x 100% 

Keterangan  

NV= nilai motivasi belajar peserta didik 

 Untuk memperkuat data hasil penilaian motivasi belajar peserta 

didik, dikembangkan jenjang kualifikasi kriteria motivasi belajar peserta 

didik, seperti terlihat pada Tabel 3.7 di bawah ini. 

Tabel 3.7. Kategori Motivasi Belajar Peserta Didik 

Perhitungan Kriteria 

80 – 100 Sangat Baik 

60 – 80 Baik 

40 – 60 Cukup Baik 

20 – 40 Kurang Baik  

 


