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MOTTO  

Anda mungkin bias menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Semua impian 

kita bias terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya, kejarlah 

impian mu tapi jangan lupa libatkan Allah didalamnya. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan, kepraktisan dan keefektifan 

media pohon pintar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

pengembangan Bard and golla tau Research and Development (R&D). Dalam 

hasil penelitian pengembangan, media pohon pintar yang dikembangkan peneliti, 

menujukan kategori sangat valid dari pratisi ahli media dan ahli materi, untuk uji 

terbatas memperoleh nilai dalam kategori sanagat praktis, dan perolehan nilai dari 

pre-test dengan post-test yang menunjukan bahwa penggunaan media pohon 

pintar sangat efektif, kemudian untuk nilai uji N-Gain skor pre-test dan post-test 

sebesar 0,79 yang termasuk dalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan berdasarkan 

data yang diperoleh, bahwa media pohon pintar dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dengan materi yang ada pada tema 7 subtema 2 pembelajaranke 2 

kelas IV SDN 07 Manggelewa dengan skor nilai motivasi belajar siswa sebesar 

0,79 yang  termasuk dalam kategori sangat efektif. 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran, Pohon Pintar, Motivasi Belajar Siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Menurut undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekutan spritual, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dalam kegiatan 

pendidikan formal dan non formal, salah satunya adalah penerapan kurikulum 

2013. (Mulyasa, E. (2014 :). 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan 

karakter, terutama pada tingkat dasar yang menjadi fondasi pada tingkat 

berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter 

dan berbasis kompetensis kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang 

memiliki nilai jual yang bisa ditawarkan kepada bangsa lain di dunia. 

(Daryanto, 2014 : ) 

Melalui penyelengaraan pendidikan diharapkan dapat mencetak 

manusia yang berkualitas yang akan mendukung tercapainya sasaran 

pembanggunan nasional. Pendidikan merupakan suatu usaha dari setiap warga 

negara untuk meningkatkan kecerdasan, kecakapan, dan keterampilan. Untuk 
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memperoleh hal tersebut faktor penentunya adalah pendidik atau tenaga 

pendidik, Mulyasa, E. ( 2014 : 1-2) 

Proses pembelajaran merupakan upaya untuk mengarahkan peserta 

didik kedalam proses belajar mengajar, sehingga memperoleh tujuan belajar 

yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, 

keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas dan 

kemampuan pendidik. Terkait dengan pentingnya peran seorang pendidik, 

maka salah satu usaha untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta 

didik adalah dengan pemilihan media yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

Menurut Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutinko (2010: 65) media 

pembelajaran didefinisikan sebagai suatu yang dapat membawa informasi dan 

pengatahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta 

didik. Oleh sebab itu, penggunaan media dalam pembelajaran sebagai alat 

bantu mengajar yang turut mempengaruhi kondisi dan lingkungan belajar 

yang dirancang dan dibuat oleh pendidik akan menimbulkan semangat dalam 

belajar peserta didik, memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri 

menurut kemampuan dan motivasinya. 

Motivasi belajar adalah daya penggerak di dalam diri peserta didik. 

motivasi tersebut menimbulkan kegiatan belajar yang memberi arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek itu belajar itu 

dapat tercapai. Peserta didik dikatakan mempunyai motivasi belajar yaitu 

adanya indikator motivasi belajar pada diri peserta didik tersebut seperti, 
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adanya kemauan untuk belajar, senang mengerjakan tugas sendiri, adanya 

keinginan untuk berhasil, adanya cita-cita yang ingin dicapai.  

Dengan menggunakan media dalam pembelajaran akan membuat 

peserta didik terlibat aktif dan peserta didik mampu menyelesaikan masalah 

secara sistematis dan logis. Oleh karena itu pembelajaran memerlukan alat 

alternatif yaitu media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta 

didik dan mampu menarik perhatian peserta didik sehingga menjadi aktif dan 

tercipta suasana yang menyenangkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. 

Dengan terciptanya pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada pendidik 

tetapi juga berpusat pada peserta didik dan pada akhirnya diharapkan akan 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik, melalui media pembelajaran 

peserta didik dapat menemukan  hal baru, meniru dan memperhatikan ilmu 

yang didapatkan ketika pendidik menerapkan materi dengan mengunakan 

media pembelajaran. 

      Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 07 Manggelewa 

kelas IV pada hari Rabu 05 April 2021. Peneliti menemukan fakta bahwa 

motivasi belajar peserta didik masih rendah, hal ini terlihat dari awal 

pembelajaran dimulai, saat pendidik meminta mereka untuk mengelurkan 

buku pembelajarannya, terdapat 5 orang peserta didik yang masih sibuk 

mengobrol. Sikap seperti ini juga terulang disaat pendidik memberikan tugas 

kelompok terdapat beberapa peserta didik yang malah asik bermain dengan 

teman anggota kelompoknya, dan ada juga yang terlihat mengantuk sehingga 

tidak ikut serta menyelesaikan tugas, selain itu juga terdapat beberapa peserta 
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didik juga terlihat kurang antusias ketika pembelajaran berlangsung, sehingga 

hanya beberapa saja yang terlihat serius dalam menerima pembelajaran dan 

menyelesaikan tugas kelompok. 

        Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin melakukan 

pengembangan media dimana media yang dikembangakan adalah media 

pohon pintar, dengan pengembangan media ini peneliti ingin meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. Dimana dalam media pembelajaran terdapat 

beberapa jenis yaitu, media audio, audio-visual dan visual. Media yang akan 

dikembangkan peneliti yaitu media yang berjenis media visual karena media 

visual merupakan media yang bisa dilihat dan diraba sehingga memudahkan 

pendidik dalam penyampain materi dan membantu peserta didik dalam 

menerima materi. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian  tentang ” 

Pengembangan Media Pohon Pintar pada Tema 7 subtema 2 pembelajaran ke 

2 untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas IV SD Negeri 07 

Manggelewa” media Pohon Pintar ini adalah alat bantu belajar yang berbentuk 

pohon dan buah yang dimana didalam buah mangga tersebut terdapat materi 

dan gambar yang menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik. Media pohon pintar ini memiliki bahan 

dasar seperti kardus, cat, kuas, kawat, dan tripleks. Bahan-bahan  tersebut di 

desain dengan menarik dan di harapan dapat meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik pada Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. 
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1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1 Bagaimana kevalidan media pohon pintar untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik kelas IV SDN 07 Manggelewa. 

1.2.2 Bagaimana kepraktisan media pohon pintar untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik kelas IV SD 07 Manggelewa. 

1.2.3 Bagaimana keefektifan media pohon pintar untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik kelas IV SD 07 Manggelewa. 

1.3 Tujuan Pengembangan 

1.3.1 Menguji kevalidan media pohon pintar untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik kelas IV SDN 07 Manggelewa. 

1.3.2 Menguji kepraktisan media pohon pintar untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik kelas IV SDN 07 Manggelewa. 

1.3.3 Menguji keefektifan  media pohon pintar untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik kelas IV SDN 07 Manggelewa. 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan pada penelitian pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Media pengembangan ini diperuntukan untuk materi peserta didik kelas IV 

SDN 07 Manggelewa sebagai sumber belajar tambahan. 

2. Berisi tentang pola gerak tari, macam-macam gaya dan pengatahuan baru 

yang terdapat pada teks. 
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3. Media pohon pintar dikembangkan menggunakan tripleks, cat, kawat, dan 

meliminating gambar  tarian adat di NTB dan buah mangga sebagai 

buahnya. 

4. Dibalik buah mangga terdapat gambar tarian adat yang ada di NTB dan 

materi tentang macam-macam gaya. 

5.  Ukuran media pohon pintar  46 cm dan dan lebar 26 cm media pohon 

pintar ini diperuntukan untuk kelas IV SD pada tema 7 subtema 2 

pembelajaran ke 2. 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Penelitian pengembangan  ini penting untuk memberikan penilaian pada 

peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD  pada 

Tema  7 Subtema 2 Pembelajaran ke 2. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi pengembangan media pohon pintar adalah sebagai berikut: 

1. Media pengembangan pohon pintar untuk menumbuhkan motivasi peserta 

didik dalam pembelajaran. 

2. Media pengembangan pohon pintar untuk memudahkan pemahaman 

peserta didik dalam pembelajaran. 

3. Media pengembangan pohon pintar ini dapat digunakan sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan dan merupakan alat alternatif media 

pembelajaran untuk kelas IV SD. 

4. Memberikan pengatahuan berdasarkan pengalaman peserta didik. 
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1.7 Batasan Operasional 

Istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian pengembangan ini yaitu: 

1. Pengembangan adalah proses menterjemahkan rancangan suatu media 

kedalam bentuk fisik. Pengembangan secara khusus adalah proses 

menghasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan isi materi. 

2. Media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat dipergunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau 

keterampilan peserta didik. 

3. Media Pohon Pintar adalah media yang digunakan untuk mempermudah 

pendidik menyampaikan materi pada Tema 7 Subtema 2 pembelajaran ke 

2. Media pohon pintar yang dikembangakan peneliti berbentuk pohon 

dengan ukuran 40 cm yang di sertai dengan buah mangga dan terdapat 

gambar tarian di dalamnya. 

4. Motivasi belajar merupakan dorongan dari proses belajar dengan kata lain 

tujuan dari belajar untuk mendapatkan hasil yang baik. Hasil belajar 

peserta didik diperlukan sebagai tolak ukur pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik. Maka dari itu diperlukan 

motivasi dalam proses pembelajaran berlangsung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relavan 

Penelitian relevan merupakan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan sebelum penelitian ini, penelitian terdahulu berfungsi sebagai 

pendukung untuk melalukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu sebagai 

berikut : 

1. Cinta Rahmalia Ulfa, Ellianawati Ellianawati, Teguh Darsono (2019) 

dengan judul “Media Pohon Pintar dalam Pembelajaran Kooperatif untuk 

Menstimulasi Sikap Ilmiah Peserta didik” Kelas VII SMPN 12 Semarang 

tahun pembelajaran 2019”. Desain media disusun seperti pohon, dengan 

menggunakan ranting pohon yang sudah mati atau kering yang digunakan 

untuk meletakkan lembar hasil diskusi peserta didik. Pohon pintar 

merupakan salah satu media yang mendukung pembelajaran kooperatif 

dengan menempatkan peserta didik dengan kemampuan, jenis kelamin, 

dan suku yang berbeda. Pembelajaran dengan media ini mampu 

menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama dan kompetitif peserta 

didik. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Mengetahui ada tidaknya peningkatan sikap ilmiah peserta didik 

setelah mendapatkan perlakuan penerapan multimodel kooperatif 

dengan media pohon pintar.  
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2) Mengetahui deskripsi peningkatan sikap ilmiah peserta didik SMP 

pada materi pemanasan global.  

3)  Mengetahui respon sikap peserta didik setelah mendapatkan 

perlakuan penerapan multimodel kooperatif dengan media pohon 

pintar. 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen 

semu (Quasi Experimental) ialah eksperimen yang memiliki perlakuan 

(treatments), pengukuran-pengukuran dampak (outcome measures), dan 

unit-unit eksperiment (experimental units) namun tidak menggunakan 

penempatan secara acak, dengan rancangan Non-Equivalent Control Grup. 

Quasi Experimental Design memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel- variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan media 

pohon pintar. Perbedaannya adalah terletak pada penelitian Cinta 

Rahmalia Ulfa, Ellianawati Ellianawati, Teguh Darsono, pada mata 

pelajaran IPA Kelas VII SMPN 12 Semarang yang berlangsung pada  

tahun pembelajaran 2019 dan bahan media yang dipakai pada penelitian 

Cinta Rahmalia Ulfa, Ellianawati Ellianawati, Teguh Darsono adalah 

ranting pohon yang sudah mati atau kering yang digunakan untuk 

meletakkan lembar hasil diskusi peserta didik, dan jenis penelitian yang di 

lakukan oleh Cinta Rahmalia Ulfa, Ellianawati Ellianawati, Teguh 

Darsono adalah eksperimen semu (Quasi Experimental). Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan peneliti adalah pengembangan media pohon 

pintar pada tema 7 subtema 2 pembelajarn ke 2 untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik kelas IV SDN 07 Manggelewa. Yang 

terdapat dalam muatan pemebelajaran ini adalah mata pelajaran SBdP, 

IPA dan Bahasa Indonesia dan bahan yang digunakan peneliti adalah 

tripleks, kardus bekas, cat, dan kawat, dan jenis penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah Research And Development (R&D). 

2. Rika Zahroil Batul yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Pohon Pintar Pada Kompetensi Dasar Menerapkan Promosi Produk Kelas 

X Bisnis Daring Dan Pemasaran SMK Negeri 2 Blitar.” Berdasarkan 

penelitian pengembangan yang dilakukan Rika Zahroi Batul dilakukan di 

SMK Blitar, dapat disimpulkan bahwa media Pohon Pintar dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik dan meningkatkan partisipasi 

peserta didik kelas X Blitar tahun pelajaran 2017/2018 pada mata 

pelajaran Marketing materi  pengertian promosi, tujuan promosi, bauran 

promosi, dan strategi promosi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

presesntase dari validasi media 82,7% dengan katetegori sangat layak. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan 

penelitian pengembangan media pohon pintar, merupakan penelitian 

pengembangan dan sama-sama melakukan jenis penelitian Research And 

Development (R&D). Perbedaanya yaitu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Rika Zahroil Batul, adalah pada mata pelajaran Marketing peseta 

didik kelas X Bisnis Daring Pemasaran SMK Negeri 2 Blitar pada tahun 
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pelajaran 2017/2018 dan bahan media yang di pakai oleh penelitian Rika 

Zahroil Batul adalah ranting pohon yang sudah kering, dan materinya 

tersusun seperti bagan di setiap ranting pohon dan batang pohon. 

Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian adalah 

pada tema 7 subtema 2 pembelajaran ke 2 yang terdapat dalam muatan 

pelajaran SBdP, IPA, dan Bahasa Indonesia dan bahan yang digunakan 

peneliti adalah tripleks, kardus bekas, cat, dan kawat. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Media Pembelajaran 

2.2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran  

           Menurut Sadiman, dkk. (2014:6) media ialah perantara 

untuk mengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Menurut 

Sutirman (2013:15) media ialah sarana fisik yang terdapat materi 

instruksional di lingkungan peserta didik untuk menumbuhkan minat 

belajar. Sedangkan menurut Wati (2016:2) media ialah alat bantu yang 

untuk memberikan informasi.  

           Menurut Munadi (2008:7) media pembelajaran merupakan 

segala sesuatu yang berguna untuk mengantar pesan dari pengirim 

sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menurut 

Danim (2013:7) media pendidikan ialah alat bantu untuk 

berkomunikasi antara guru dan peserta didik. Menurut Arsyad 

(2017:10) media pembelajaran ialah segala sesuatu yang digunakan 
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untuk mengantar pesan pada kegiatan pembelajaran sehingga 

menumbuhkan minat belajar peserta didik. 

       Berdasarkan teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

Media adalah alat bantu untuk memberikan informasi, pesan 

pembelajaran, dan alat bantu untuk memper erat komunikasi antara 

pendidik dengan peserta didik , dan dapat dijadikan sebagai sarana 

pendukung dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan 

pendidik dan peserta didik dalam menerima materi. 

2.2.1.2 Fungsi Media Pembelajaran  

Berberapa fungsi media dalam pembelajaran (Munadi, 2013:37). 

1. Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar  

 Secara teknik  media pembelajaran berfungsi sebagai alat 

bantu atau sumber belajar. “dalam sumber belajar” ini tersirat 

makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung 

dan lain-lain . 

2. Fungsi Semantik  

Kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata 

(simbol) yang dimana  maksudnya benar-benar dipahami peserta 

didik simbol-simbol kata verbal tersebut hanya merujuk pada 

benda, misalnya gambar macam-macam pakaian adat jawa barat, 

bali, aceh dan sebagainya yang ada di provinsi di Indonesia, maka 

masalah komunikasi akan menjadi senderhana artinya guru tidak 
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terlalu kesulitan menjelaskan materi pembelajaran yang 

berlangsung.  

3. Fungsi Manipulasif 

Pertama mengatasi batas-batas masalah yang di hadapi 

peserta dididk dalam prosaes belajar, kedua ruang dan waktu yakni 

kemampuan pendidik menghadirkan media yang kreatif serta 

menyenangkan, ketiga menghadirkan objek atau peristiwa yang 

sulit dihadirkan dalam bentuk aslinya yakni kemampuan media 

menjadikan objek atau peristiwa yang menyita waktu panjang 

menjadi singkat Dan kemampuan media mengatasi keterbatasan 

inderawi yakni membantu peserta didik dalam memahami materi 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

2.2.1.3 Manfaat Media Pembelajaran  

  Sadjana dan Rivai (dalam Arsyad 2014: 28) mengemukakan 

manfaat media pembelajaran dalam proses belajar peserta didik, yaitu : 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh peserta didik dalam memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh pendidik, 

sehingga peserta didik tidak bosan dan pendidik tidak kehabisan 
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tenaga, apalagi kalau pendidik mengajar pada pada setiap jam 

pelajaran. 

4. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian pendidik, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, 

dan lain-lain. 

2.2.1.4 Macam-Macam Media Pembelajaran  

Berberapa jenis media yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar 

mengajar  (Arsyad, 2014:31). 

1. Media Grafis 

 Media grafis termaksud media visual yang berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber penerima pesan. Saluran yang 

dipakai menyangkut indera penglihatan. Secara khusus berfungsi 

pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat 

dilupakan atau diabaikan bila tidak di grafiskan.  

2. Media audio  

 Berbeda  dengan media grafis, media audio berkaitan dengan 

indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan 

kedalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non verbal. 

3. Media proyeksi diam  

 Media proyeksi diam mempunyai persamaan dengan media 

grafik dsalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Selain 
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itu bahan-bahan grafik banyak sekali dipakai dalam media proyeksi 

diam. Perbedaan yang jelas diantaranya mereka adalah pada media 

grafik dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang 

bersangkutan pada media proyeksi. Pesan tersebut harus 

diproyekdikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran 

terlebih dahulu.  

2.2.2 Media Pohon Pintar 

2.2.2.1 Pengertian Media Pohon Pintar 

Media pembelajaran Pohon Pintar adalah media visual dua 

dimensi yang berbentuk bagan pohon. Menurut Sadiman, dkk. 

(2014:37) bagan pohon yaitu ibarat sebatang pohon yang memiliki 

unsur batang, cabang-cabang dan ranting-ranting. Menurut Munadi 

(2008:95) media pohon pintar adalah media visual yang berbentu 

pohon yang diibarat sebatang pohon dengan cabang dan ranting serta 

bergantung buah yang digunakan untuk menjelaskan suatu hubungan 

antara konsep. 

Media pohon pintar merupakan media yang kratif, afektif, dan 

menarik sebagai suatu media yang cocok digunakan untuk 

pembelajaran dengan konsep-konsep materi yang banyak. Media 

pembelajaran pohon pintar adalah media visual yang berbentuk bagan 

pohon, Daryanto (2013:120) (dalam Ria Zahroil Batul 2018 : 193).  

Berdasarkan penjelasan diatas, penliti menyimpulkan bahwa 

Media Pohon Pintar adalah salah satu media pembelajaran yang dapat 
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dikembangkan dengan kreativitas pendidik yang dapat memberikan 

pesan tertentu kepada peserta didik. Dalam hal ini, peneliti akan 

mengembangkan media pohon pintar berbentuk seperti pohon yang 

memiliki beberapa buah yang di dalamnya berisi soal tiga mata 

pembelajaran (tematik) yang nantinya media tersebut digunakan 

sebagai alat permainan tertentu. 

2.2.2.2 Tujuan Media Pohon Pintar 

Tujuannya adalah untuk menarik perhatian peserta didik 

terhadap suatu materi yang disampaikan oleh seorang pendidik. 

Tentunya dengan selalu memberikan inovasi- inovasi yang dapat 

menarik perhatian dan semangat belajar dari seorang peserta didik. 

2.2.2.3 Kegunaan Media Pohon Pintar 

Kelebihan dari pohon pintar adalah cakupan materi yang luas 

meliputi semua pokok bahasa dalam mata pelajaran. Tidak hanya bisa 

untuk materi tertentu saja namun juga berlaku umum sesuai kebutuhan. 

dan menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari materi yang 

ada didalamnya dan tentunya kerja sama antar peserta didik semakin 

erat karena dalam proses pembelajaran belangsung peserta didik akan 

dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana kelompok-kelompok itu 

bekerja sama membuat satu media pembelajaran pohon pintar, 

Nodi,2015:4 (dalam M. Isnain, Atik Puspita, Linda Sekar Utami,  Ni 

Wayan Sri Damayanti. 2018 : 2). 
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Berdasarakan penjelasan di atas peneliti menjelasakan fungsi 

media pohon yang akan dikembangakan peneliti yaitu sebagai media 

pembelajaran yang akan memberikan penjelasan mengenai suatu 

materi, dengan adanya gambar-gambar, warna dan berbagai bentuk 

yang terdapat pada media pohon pintar tersebut dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik  mengenai materi yang akan di 

sampaikan oleh pendidik dan tentunya akan menciptakan pembelajaran 

yang aktif yang akan melibatkan hubungan interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik maupun dengan sesama peserta didik. 

2.2.3 Motivasi Belajar   

2.2.3.1 Pengertian Motivasi  

Menurut Ardhana (Susanto, 2019:67) menyatakan bahwa 

motivasi dapat dilihat dari istilah umum yang menunjukkan pada 

pengaturan tingkah laku individu dimana kebutuhan atau dorongan 

dari dalam dan insentif dari lingkungannya yang menorong seseorang 

untuk memuaskan kebutuhan dan berusaha untuk tercapainya tujuan 

yang diharapkan. Menurut Djaali (Susanto, 2019:67) mengatakan 

bahwa motivasi merupakan kondisi fisiologi dan psikologis yang 

terdapat dalam diri manusia yang mendorongnya untuk melakukan 

suatu aktivitas agar mencapai tujuannya.  

Adapun menurut Winkle (Susanto, 2019:69) mendefinisikan 

motivasi belajar sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri 

peserta didik yang menimbulkan kegiatan serta arah pada kegiatan 
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belajar. Sudarwan (Suprihatin, 2015) motivasi diartikan sebagai 

kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme 

psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk 

mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. 

Hakim (Suprihatin, 2015) mengemukakan pengertian motivasi adalah 

suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan 

suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Berdasarkan teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa motivasi 

adalah daya pendorong atau penggerak yang terdapat pada diri peserta 

didik untuk melakukan suatu aktivitas dalam rangka untuk mencapai 

tujuannya. Dalam penelitian ini sebagai pendorong motivasi peserta 

didik yaitu media yang dikembangkan yaitu pohon pintar. 

2.2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Peserta didik 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut 

Anni 2007 : 158( dalam Erwin Widiasworo : 24) ada enam faktor yang 

dapat mempengaruhi motivasi belajar, yaitu :  

1. Sikap  

Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi , dan 

emosi yang dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespons 

orang, kelompok, gagasan, peristiwa, atau objek tertentu secara 

menyenangkan atu tidak menyenangkan. Sikap memiliki pengaruh 

kuat terhadap perilaku dan belajar peserta didik, karena sikap itu 

membantu peserta didik dalam merasakan dunianya dan 



 
 

19 
 

memberikan pedoman kepada perilaku yang dapat membantu 

dalam menjelaskan dunianya. Sikap diperoleh melalui proses 

seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, perilaku peran 

(pendidik-peserta didik, orang tua-anak dan sebagainya). 

Pengalaman baru mempengaruhi  sikap, membuat sikap berubah, 

intensif, lemah, atau sebaliknya. Sikap berada pada diri setiap 

orang sepanjang waktu dan secara konstan sikap itu memengaruhi  

perilaku dan belajar. 

2. Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu 

sebagai kekuatan internal yang memandu peserta didik untuk 

mencapai tujuan. Semakin kuat seseorang merasakan seseorang 

merasakan kebutuhan, semakin besar peluangnya mengatasi 

perasaan yang menekan di dalam memenuhi kebutuhannya. 

Apabila peserta didik membutuhkan atau menginginkan sesuatu 

untuk dipelajari, mereka cenderung sangat termotivasi. 

3. Rangsangan 

Rangsangan (stimulus) merupakan perubahan di dalam 

persepsi atau pengalaman dengan lingkungan yang membuat 

seseorang bersifat aktif. Stimulus yang unik akan menarik 

perhatian setiap orang dan cenderung mempertahankan keterlibatan 

diri secara aktif terhadap stimulus tersebut. Rangsangan secara 

langsung membantu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 
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4. Afeksi 

Afeksi dapat menjadi motivator instrinsik. Apabila emosi 

bersifat positif pada waktu kegiatan belajar berlangsung, maka 

emosi mampu mendorong peserta didik untuk belajar keras. 

Integritas emosi dan berpikir peserta didik itu dapat memengaruhi 

motivasi belajar dan menjadi kekuatan terpadu yang positif, 

sehingga akan menimbulkan kegiatan belajar yang efektif. 

5. Kompetensi 

Kompetensi memberikan peluang pada kepercayaan diri 

untuk berkembang dan memberikan dukungan emosi terhadap 

usaha tertentu dalam menguasai keterampilan dan pengatahuan 

baru. Perolehan kompetensi dari belajar baru itu selanjutnya 

menunjang kepercayaan diri, yang selanjutnya dapat menjadi 

faktor pendukung dan motivasi belajar yang lebih luas. 

6. Penguatan  

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau 

meningkatkan keinginan respons. Penggunaaan pristiwa penguatan 

yang efektif, seperti penghargaan terhadap hasil karya peserta 

didik, pujian, penghargaan sosial, dan perhatian, dinyatakan 

sebagai variabel penting di dalam perancangan pembelajaran.   
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2.2.3.3 Macam-Macam Motivasi Belajar 

    Menurut Susanto (2017) Dalam diri manusia terdapat beberapa 

macam jenis motivasi yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

a. Motivasi Instrinsik 

   Motivasi instrinsi yaitu motif yang menjadi aktif atau 

fungsinya tidak dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

manusia sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Dapat 

diketahui bahwa peserta didik yang memiliki motivasi instrinsik 

akan memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik serta 

berpengetahuan dan ahli dibidang tertentu. Jadi motivasi memang 

muncul dalam diri sendiri dengan tujuan secara emosional, bukan 

sekedar simbol atau seremonial. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

    Motivasi ekstrinsik yaitu motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar. Seperti halnya peserta didik 

yang belajar karena tahu esok pagi akan ada ujian dengan harapan 

ingin mendapatkan nilai yang bagus sehingga akan dipuji oleh 

temannya, orang tuanya maupun pendidiknya. Oleh karena itu 

motivasi ekstrinsik dikatakan sebagai bentuk motivasi yang 

didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan oleh dorongan 

dari luar yang secara mutlak berkaitan dengan aktivtas belajar. 

 Menurut Sardiman (Sunadi, 2011) macam-macam motivasi 

dilihat dari dasar pembentukannya terdiri dari motif bawaan dan 
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motif yang dipelajari. Motivasi bawaan adalah motif yang dibawa 

sejak lahir, jadi motivasi tersebut ada tanpa dipelajari. Misalnya, 

dorongan untuk makan, minum, bekerja, beristirahat, dan seksual. 

Motif yang dipelajari adalah motif-motif yang timbul karena 

dipelajari. 

Menurut Putri (2017) Macam atau jenis dari motivasi ada 

dua, yaitu Motivasi Intrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh dari diri 

sendiri tanpa dirangsang, dipicu atau dipengaruhi dari pihak luar; 

motivasi dari dalam dapat berupa keinginan untuk berhasil, 

keinginan untuk maju dan keinginan untuk memperoleh 

pengetahuan serta keinginan untuk mengembangkan pengetahuan 

yang dimiliki. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang 

karena adanya rangsangan atau pengaruh dari luar, motivasi ini 

bisa berasal dari keinginan untuk mendapatkan penghargaan, 

adanya kompetisi dan adanya masukan dan saran dari orang lain. 

Berdasarkan teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

jenis motivasi instrinsik adalah dorongan yang terjadi pada diri 

individu untuk melakukan sebuah usaha menjadi yang terdidik 

sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang terjadi 

pada dalam diri peserta didik yang berdasarkan dorongan dari luar 

untuk mencapai tujuan tertentu. 
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2.2.3.4 Indikator Motivasi Belajar 

    Menurut Uno (Susanto, 2017:75-76) mengemukakan beberapa 

ciri atau indikator motivasi belajar yaitu: 

1. Adannya hasrat dan keinginan berhasil 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4. Adanya penghargaan dalam belajar 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

      Menurut Sadiman (Susanto, 2019:75) mengemukakan beberapa 

ciri atau indikator motivasi belajar yaitu: 

1. Tekun menghadapi tugas 

2. Ulet menghadapi kesulitan 

3. Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja sendiri 

5. Cepat bosan dengan tugas rutin 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya 

7. Tidak mudah melupakan hal yang diyakini 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah 

      Menurut Makmun (Susanto, 2017:75) mengemukakan 

beberapa ciri atau indikator motivasi belajar yaitu: 

1. Lama waktu yang digunaka ketika kegiatan pembelajaran 
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2. Frekuensi kegiatan 

3. Ketetapan dan kelekatan pada tujuan pembelajaran 

4. Ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menanggapi 

kesulitan mencapai tujuan 

5. Pengorbanan baik dari segi uang dan tenaga pikiran 

6. Tingkat aspirasi (cita-cita, target, dan idola) 

7. Kualifikasi prestasi yang dicapai dalam kegiatan 

8. Arah dan sikap terhadap sasaran kegiatan 

       Berdasarkan beberapa teori diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa indikator dari motivasi belajar yaitu adannya 

hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

diri untuk belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, Adanya 

penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif. 

2.2.3.5 Fungsi Motivasi Belajar  

      Menurut Ibid (dalam Latif, 2010:10) Motivasi memiliki fungsi 

di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan 

perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan. 
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c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin 

bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 

     Menurut Hanafiah & Suhana (2009:26) Berikut ini merupakan 

beberapa fungsi dari motivasi. 

a. Motivasi merupakan alat pendorong terjadinya perilaku belajar 

peserta didik. 

b. Motivasi merupakan alat untuk memengaruhi prestasi belajar 

peserta didik. 

c. Motivasi merupakan alat untuk memberikan direksi terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

d. Motivasi merupakan alat untuk membangun sistem pembelajaran 

lebih bermakna. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

motivasi adalah sebagai dorongan yang muncul dari diri seseorang, 

sehingga dalam proses belajar menjadi termotivasi untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

2.2.3.6 Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar  

     Menurut Keller’s 1987 (dalam Tseng & Walsh 2016), 

peningkatan motivasi belajar dapat dilakukan dengan cara: 

a. Perhatian, yaitu pendidik perlu mempertahankan perhatian dalam 

kaitannya dengan materi ajar. 
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b. Relevansi, yaitu pendidik dapat menjabarkan tujuan pembelajaran 

dan relevansinya di masa mendatang. 

c. Keyakinan, yaitu pendidik perlu membangun kepercayaan diri 

peserta didik dalam belajar dalam menggapai keberhasilan. 

d. Kepuasan, yaitu pendidik  memperkuat kepuasan belajar peserta 

didik baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. 

    Menurut Dimyati (Suprihatin, 2015) Upaya yang dapat 

dilakukan oleh seorang pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar 

yaitu: 

a. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan 

hambatan belajar yang di alaminya 

b. Meminta kesempatan kepada orang tua peserta didik agar 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk beraktualisasi 

diri dalam belajar. 

c. Memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar.  

d. Menggunakan waktu secara tertib, penguat dan suasana gembira 

terpusat pada perilaku belajar. 

e. Merangsang peserta didik dengan penguat memberi rasa percaya 

diri bahwa mereka dapat mengatasi segala hambatan dan pasti 

berhasil. 

f. Guru mengoptimalkan pemanfataan pengalaman dan kemampuan 

peserta didik. 
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Dari pendapat beberapa teori diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik yaitu harus memberikan 

kesempatan, merangsang peserta didik dengan memberikan penguatan 

rasa percaya diri, memanfaatkan unsur lingkungan yang mendorong 

rasa ingin tahu serta pendidik harus mengoptimalkan pengalaman dan 

kemampuan peserta didik dengan memanfaatkan media dalam proses 

pembelajaran. 

2.2.4 Pembelajaran Tematik di SD 

        Daryanto (2014: 1-4) Pemebelajaran tematik diartikan sebagai 

pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaikan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberi pengalaman bermakana pada 

peserta didik. 

Keuntungan pembelajaran tematik sebagai berikut: 

1. Peserta didik mudah mengusahkan perhatian pada suatu tema 

tertentu. 

2. Peserta didik mampu mempelajari pengatahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran 

dalam tema yang sama: pemahaman terhadap materi pembelajaran 

lebih memudahkan dan berkesan: kompetensi dasar dapat 

dikembangkan lebih dengan mengkaitkan mata pelajaran lain 

dengan pengalaman pribadi peserta didik. 
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3. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi di sajikan dalam konteks tema yang jelas. 

4. Peserta didik lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi 

dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan 

dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajaran mata pelajaran 

yang lain. 

5. Pendidik dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang 

disajika  dapat dipersiapkan sekaligus. 

1.2.4.1.Manfaat Pembelajaran Tematik 

Daryanto (2014: 4-5) dengan menerapkan ada beberapa 

manfaat pembelajaran tematik diantaranya sebagai berikut: 

1. Dengan mengabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator 

serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang 

tindik matri dapat dikurangi bahkan dihilangankan. 

2. Peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna 

sebab isi materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau 

alat bukan tujuan akhir. 

3. Pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan 

mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang tidak 

berpecah-pecah. 

4. Dengan adanya pemanduan antara mata pelajaran maka 

penguasaan konsep makan semakin baik dan meningkat. 
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1.2.4.2.Pembelajaran Tematik Tema 7 Subtema 2 Pembelajaran 3 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

mengaitkan berberapa muata mata pelajaran kedalam satu tema 

pembelajaran pada tema 7 sub tema 2 pembelajaran ke 3 materi 

pakaian adat, rumah adat serta kegiatan ekonomi yang ada di berbagai 

provinsi di indonesia yang memuat 3 mata pelajara PPKn, IPS dan 

Bahasa Indonesia. 

Kompetensi Inti (KI) dalam materi yaitu sebagai berikut: 

KI 1 : SBdP dengan KD  

1.3  Mengetahui gerak tari kreasi daerah 

4.3 Mempragakan gerak tari kreasi daerah 

KI 2 : IPA dengan KD  

3.3 Mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya 

otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya 

gesekan. 

4.3  Mendemostrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-

hari, misalnya gaya otot, gaya listrik , gaya magnet, gaya 

gravitasi, dan gaya gesekan 

KI 3 : Bahasa Indonesia dengan KD  

4.3  Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks 

4.7 Menyampaikan pengatahuan baru dari teks nonfiksi 

kedalam bahasa sendiri. 
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Berikut materi dalam muatan pembelajaran SBdP, IPA dan Bahasa 

Indonesia. 

 

1.  Gerak Tari kreasi  

Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang 

bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak 

membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu 

garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. 

Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat 

formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari 

dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau 

lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama 

penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui 

oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola 

lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi 

penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus 

atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan 

menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, 

garis lurus ke depan, zig-zag, segitiga, segi empat, dan segi lima. 
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Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi 

berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka delapan, garis 

lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. 

 

2. Listrik Statis dan Listrik Dinamis 

Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik 

setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga 

disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada 

penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama 

potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi 

perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan 

kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling 

menolak atau melepaskan diri. 

Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari 

penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. 

Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis 

dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu 

dengan menekan sakelar. Saat sakelar ditekan dan lampu 

menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, 

saat sakelar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran 

listrik. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan  

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development (R&D). Penelitian pengembangan adalah suatu proses 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

sudah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan (Sugiyono, 2019) 

Model prosedural yang digunakan mengacu pada tahap-tahap yang telah 

dikembangkan oleh Borg & Gall (Sari, 2015: 83),  yang terdiri atas 

sepuluh langkah yaitu: 

1. Potensi dan Masalah 

2. Pengumpulan Data 

3. Desain Produk 

4. Validasi Desain  

5. Revisi Desain 

6. Ujicoba Awal 

7. Revisi Produk 

8.  Ujicoba Pemakaian 

9. Revisi Produk  

10. Produksi Masal 
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Gambar 3.1 langkah-langkah penggunaan Metode Research and 

Development (R & D) 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Prosedur adalah serangkaian langkah – langkah yang dijalankan 

dengan serangkain pekerjaan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan 

suatu produk. Dari sepuluh tahapan Borg and Gall, pengembangan dan 

penelitian ini dibatasi hingga tahap ke sembilan yaitu revisi produk akhir, 

hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya peneliti.  

 

 

Potensi dan 
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Pengumpulan 

Data 
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1. Potensi dan Masalah 

   Pada tahap ini, untuk menemukan potensi dan masalah 

melakukan studi pendahuluan berupa observasi dan wawancara di kelas 

IV SD. Observasi adalah salah satu usaha sadar untuk mengumpulkan 

data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang 

berstandar. Observasi ini dilakukan untuk mengatahui secara langsung 

proses pembelajaran tematik (SBdP, IPA, dan Bahasa Indonesia) pada 

peserta didik kelas IV SDN 07 Manggelewa. Untuk mengatahui potensi 

dan daya  dukung yang dimiliki oleh peserta didik dan sekolah, 

terutama sarana dan prasarana di bidang teknologi sekolah yang akan di 

teliti. 

    Selanjutnya peneliti melakukan wawancara. Wawancara adalah 

“percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.” Kegiatan wawancara dilakukan kepada pendidik mata 

pelajaran. Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mengatahui 

kebutuhan peserta didik dan pendidik tentang materi atau pokok bahasa 

dalam materi yang dirasakan penting untuk dipelajari dan dikuasai oleh 

peserta didik, atau diajarakan oleh pendidik, dan jenis media 

pembelajaran apa yang paling sesuai untuk dikembangkan melalui 

penlitian ini. 
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   Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, 

ditemukanlah potensi dan masalah. Dari potensi dan motivasi masalah 

tersebut, penulis menulis analisa kebutuhan, kemudian merancang 

media pohon pintar yang digunakam dalam pembelajaran tematik tema 

7 subtema 2 pembelajaran 2 kelas IV SDN 07 Manggelewa. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah dapat di tunjukan secara faktual dan 

uptodate, maka selanjutnya perlu dikumpulkan informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Tahap pengumpulan data 

ini bertujuan untuk menrancang suatu produk media pohon pintar yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajara. Tahap pengumpulan data 

ini yaitu mengobservasi dengan cara mewawacarai guru kelas dan 

melihat data-data nilai peserta didik kelas IV SDN 07 Manggelewa, 

setelah mengumpulkan data berbagai informasi, langkah berikutnya 

adalah mengembangkan produk media pohon pintar menjadi sebuah 

solusi untuk mengatasi permasalahan.  

3. Desain Produk  

     Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, 

sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan 

membuatnya. Desain produk pada tahap ini bertujuan untuk 

menghasilkan produk baru, yang dikembangkan lengkap dengan 

spesifikasinya. Desain produk dalam tahap penelitian ini meliputi 
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pemilihan media yang tepat dan disesuai dengan materi pelajaran pada 

tema 7 sub tema 2 pembelajaran ke 2.  

4. Validasi Desain  

   Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk yang telah dibuat sudah layak digunakan atau tidak. 

Dalam penelitian ini produk yang dikembangkan media pohon pintar. 

Validasi desain dapat dilakukan dengan cara menghadirkan pakar atau 

ahli  dan praktisi yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru 

yang di kembangkan. Setiap pakar diminta menilai desain tersebut, 

sehingga selanjutnya dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya.  

5. Revisi Desain  

      Hasil kegiatan dari penilaian ahli dapat diketahui kelibihan dan 

kelemahan desain produk tersebut, selanjutnya disimpulkan dan untuk 

kemudian digunakan oleh peneliti untuk merevisi media pohon pintar 

yang sesuai dengan apa yang disarankan oleh para ahli, sehingga 

menghasilkan produk yang benar-benar layak. 

6. Ujicoba Awal  

     Produk media pohon pintar yang sudah layak kemudian 

digunakan untuk uji coba. Dalam uji caba peneliti meminta masukan 

dan pendapat dari peserta didik dalam rangka menyempurnakan produk 

media pohon pintar. Peserta dalam uji coba terbatas berjumlah 6 orang 

yang mewakili peserta didik berkemampuan tinggi, berkemampuan 

sedang, dan berkemampuan rendah di kelas IV B SDN 07 Manggelewa.  
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7. Revisi Produk  

    Pengajuan produk pada sampel yang terbatas menunjukan 

bahwa media pebelajaran dalam materi muatan SBdP, IPA, dan Bahasa 

Indonesia yang diuji cobakan ternyata lebih baik dari bahan ajar materi 

dalam proses pembelajaran yang sebelumnya. Perbedaanya sangat 

singnifikan sehingga media pembelajaran dalam materi muatan SBdP, 

IPA, dan Bahasa Indonesia yang baru dapat diberlakukan pada sampel 

yang lebih luas. Revisi produk pada tahap ini dilakukan karena terlibat 

bahwa masih kurang maksimal ketertarikan dalam media pembelajaran 

terhadap peserta didik di kelas, maka dari itu desain produk perlu 

direvisi agar dapat menarik perhatian peserta didik agar aktif dalam 

proses pembelajaran. Revisi produk pada tahap ini menggunakan 

angket motivasi peserta didik terhadap media pembelajaran tersebut. 

8. Ujicoba Pemakaian  

  Setelah pengajuan uji produk berhasil, maka tahap selanjutnya 

produk yang berupa media pohon pintar diujicobakan pemakaiannya di 

lapangan untuk melihat keektifan. Ujicoba pemakaian pada penelitian  

ini dilakukan pada seluruh peserta didik kelas IV A SDN 07 

Manggelewa  yang berjumlah 20 orang peserta didik. Dalam ujicoba 

produk tersebut tetap dinilai kekurangannya atau hambatan-hambatan 

yang muncul dalam proses pembelajaran berlangsung guna untuk 

perbaikan lebih lanjut.  
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9. Revisi Produk  

    Revisi produk ini dilakukan apabila dalam ujicoba pemakaian 

terhadap kekurangan dan kelemahan, sehingan dapat direvisi lagi 

sehingga dapat digunakan untuk mencapai penyempurnaan atau 

pembuatan produk baru lagi agar dapat digunakan.  

3.3 Uji Coba Produk 

3.3.1 Desain Ujicoba  

Ujicoba dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam rangka mencapai 

tingkat kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan media yang 

dikembangakan. 

1. Uji kevalitan produk media dilakukan untuk mengatahui kelayakan 

dari pengembangan media yang dilihat dari beberapa aspek. 

2. Uji kepraktisan dilakukan untuk mengatahui kelayakan dari 

pengembangan media pembelajaran yang dikembangkan. 

3. Uji keefektifan digunakan untuk mengukur motivasi belajar peserta 

didik dengan menggunakan pre-tes dan post-test pada materi  tema 7 

sub tema 2 pembelajaran 2. 

3.3.2 Subjek Uji Coba Ahli  

a. Ahli Media 

Ahli media dalam pegembangan media pohon pintar ini 

adalah seorang ahli atau dosen media yakni dosen program studi 

Pendidikan Bahasa Inggris Ibu Hidayahti M.Hum. Universitas 
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Muhammadiyah Mataram dan guru yang ada di SDN 07 

Manggelewa. 

b. Ahli Materi  

Ahli materi dalam pengembangan media pohon pintar ini 

adalah seorang ahli atau dosen ahli materi yakni Ibu 

Haifaturrahmah M.Pd selaku dosen program studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram dan 

tiga Guru yang ada di SDN 07 Manggelewa. 

3.3.3 Subjek Ujicoba Produk  

Subjek ujicoba produk, dalam penelitian ini ada dua yaitu  

uji terbatas berjumlah 6 peserta didik di kelas IV B dan uji 

lapangan yang berjumlah 20 peserta didik di kelas IV A. Subjek 

ujicoba ini bertujuan untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan 

dari media pohon pintar serta untuk mendapatkan revisi atau 

perbaikan dari media pohon pintar yang dikembangkan peneliti.  

3.4 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif dan kuantitatif. 

1. Data kuantitatif diperoleh berupa tanggapan dan saran dari para ahli 

media dan respon peserta didik. Data kuantitatif ini diperoleh pada saat 

proses validasi produk digunakan sebagai acuan revisi produk yang di 

dikembangkan.  
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2. Data kualitatif berupa data diperoleh dari skor penilaian produk yang 

dikembangkan oleh validator, skor lembar penilaian peserta didik, dan 

tes motivasi belajar peserta didik. Data kualitatif ini yang di jadikan 

sebagai penentu kualitas  produk yang telah dikembangkan.  

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat ukur untuk 

mengumpulkan data seperti observasi, wawancara, angket, dan 

dokumentasi untuk mengetahui kevalidan, kepraktisan dan keefektifan 

produk yang kita kembangkan (sugiyono, 2015 : 156) 

3.5.1 Lembar Keterlaksanaan 

 Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dilakukan untuk 

mengetaui keterlaksanaan pembelajaran menggunakan media kartu 

bergambar yang sudah dibuat oleh peneliti. Lembar observasi ini diisi 

oleh observer atau teman sejawat, lembar observasi keterlaksanaan 

sebagai berikut: 

Keterangan Penilaian 

Jawaban Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Kurang setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Tabel 3.1 Instrumen Lembar Observasi Keterlaksanaan 

No Kegiatan Keterlaksanaan 

1 

SS 

2 

S 

3 

KS 

4 

TS 

5 

STS 

Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam      

2. Guru meminta sisiwa untuk memimpin do’a      

3. Guru mengajak peserta didik untuk bertepuk semangat      
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4. Guru menyampaikan kompetensi mengenai 

pembelajaran yang akan dicapai 
     

Kegiatan Inti 

Mengamati 

5. Guru menyampaikan materi pembelajaran      

6. Guru memperlihatkan media pohon pintar      

7. Guru guru menjelaskan cara bermain media pohon 

pintar 
     

Mencoba  

8. Guru meminta peserta didik untuk maju kedepan 

dengan teman sebangkunya untuk bermain memutar 

roda yang ada dipohon pintar dan menghitung buah 

mangga sebanyak angka yang berhenti di jarum, 

peserta didik mengambil buah mangga,  dan peserta 

didik menyusun secara berurut gambar yang 

didapatkan dari media pohon pintar. Setelah itu peserta 

didik mengambil lagi buah di tempat yang sama. 

 

     

Membaca  

9. Peserta didik membacakan teks yang didapatkan Pada 

media pohon pintar 
     

Berdiskusi  

10. Setelah semua peserta didik maju didepan kelas 

memutar roda dan mengambil buah  yang ada dipohon 

pintar dan sudah mengatahui gambar gerak tari daerah 

NTB dan macam-macam gaya, Guru membagi 

kelompok menjadi 4 kelompok dalam satu kelompok 

terdiri dari 4 orang. 

     

11. Guru membagikan LKS tentang teks tarian kreasi dan 

macam-maca gaya kepada masing-masing kelompok. 
     

12. Peserta didik mengerjakan LKS yang diberikan guru 

dengan seksama 
     

13 Setelah semua kelompok selesai menjawab soal, guru 

meminta masing-masing kelompok secara bergilir 

mempresentasikan hasil diskusi jawabanya. 

     

Penutup 

14. Guru dan Peserta didik melakukan reflesing mengenai 

kegiatan proses pembelajaran. 
     

15. Guru memberi motivasi terhadap peserta didik agar 

tetap semangat dalam belajar 
     

16. Guru meminta peserta didik untuk membaca do,a 

pentupan pembelajaran. 
     

17. Guru mengucapkan salam      

\ 
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3.5.2 Angket 

 Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

kelayakan media pohon pintar oleh ahli media, kelayakan matri oleh ahli 

materi. Angket bertujuan untuk mengatahui atau memperoleh nilai dari 

media pohon pintar. 

1) Angket untuk ahli media  

         Angket ini diggunakan untuk mengumpulkan data, atau untuk 

mengatahui kevalidan media dan memperoleh nilai kualitas media 

pohon pintar yang dikembangkan. Berikut berberapa aspek penilaian 

oleh para ahli. 

Keterangan Penilaian 

Jawaban Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Kurang setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Penilaian Ahli Media  

No Pertanyaan Skala Penilaian 

5 4 3 2 1 

SS S KS TS STS 

1. Desain media pohon pintar sesuai dengan isi materi yang 

ada didalamya 

     

2. Tampilan media rapi, dan menarik      

3. Jenis dan bahan media pohon pintar gampang ditemukan      

4. Ukuran media pohon pintar gampang dibawa      

5. Media pohon pintar memotivasi peserta didik untuk belajar      

6. Tingkat keawetan dan kemenarikan desain media pohon 

pintar tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dengan 

waktu yang lama dan bisa di pakai berulang-ulang 

     

7. Kesederhanaan dan kejelasan tampilan media membuat 

peserta didik memahami materi pembelajaran dengan baik 
     

Jumlah  Skor  

Sumber : Yudha Aldilan Efendi (2020 : 55) 

 

 



 
 

43 
 

 

 

 

2) Angket validasi ahli materi 

       Angket validasi materi ini diberikan kepada dosen ahli materi 

digunakan untuk mengatahui kevalidan media pohon pintar yang 

dikembangkan.  

Keterangan Penilaian 

Jawaban Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Kurang setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Tabel 3. 3  Kisi-kisi Penilaian Ahli Materi 

No Indikator Desain Materi Skala Penilaian 

5 4 3 2 1 

SS S KS TS STS 

1. Materi yang disajikan sesuai dengan indikator 

yang dikembangkan 

     

2. Jabaran materi      

3. Mendukung peningkatkan motivasi belajar      

4. Contoh-contoh penjelasan jelas      

5. Panjang materi sesuai      

6. Mendorong peningkatan pengatahuan siswa      

   Sumber : Iseu Syanthia Permatasari : (2019:43) 

3) Angket Respon Peserta didik 

      Lembar angket ini untuk mengetahui bagaiman respon peserta 

didik terhadap media pohon pintar,  angket ini untuk mengetahui 

kepraktisan dari media pohon pintar yang telah dikembangkan. 
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Keterangan Penilaian 

Jawaban Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Kurang setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Tabel 3.4 Angket respon peserta didik 

No Pertanyaan Skala Penilaian 

5 4 3 2 1 

SS S KS TS ST

S 

1. Media pohon pintar  yang digunakan dalam pembelajaran 

menurut saya menarik 

     

2. Desain media pohon pintar  menurut saya mudah untuk 

digunakan 
     

3. Media pohon pintar  menjadikan saya lebih semangat dan 

senang dalam belajar. 
     

4. Media pohon pintar membuat saya lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 
     

5. Kalimat yang digunakan dalam media pohon pintar  tidak 

membingunkan. 
     

6. Materi yang disajikan dalam media pohon pintar mudah 

saya pahami. 
     

7. Media pohon pintar membantu saya memahami materi 

pembelajaran tarian adat dan macam-macam gaya. 
     

Jumlah Skor  

Ridwan ( Lestari :2020) 

4) Angket Motivasi  

        Angket Motivasi ini untuk mengetahui bagaiman keefektifan 

dari media pohon pintar yang telah dikembangkan. 

Keterangan Penilaian 

Jawaban Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Kurang setuju 3 
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Tidak setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tabel 3.5 Angket Motivasi belajar peserta didik 

Sumber : Jhon Keller (2017) 

3.6  Metode Analisi Data  

           Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh sehingga mudah di pahami. Metode  analisis 

data dilakukan untuk menemukan potensi dan masalah yang akan digunakan 

sebagai bahan untuk perencanaan produk (Sugiyono 2015 : 246) 

3.7.1 Analisis kevalidan   

No Pertanyaan  Pilihan Jawaban  

5 4 3 2 1 

SS S KS TS ST

S 

1. Menggunakan media pohon pintar membuat saya termotivasi 

untuk belajar. 

   

 

  

2. Saya sangat senang ketika guru membuka sesi tanya jawab.       

3. Saya senang ketika guru membuka sesi diskusi kelompok.      

4. Saya selalu berusaha menjawab pertanyaan dari guru karena 

pembelajaran ini menarik bagi saya. 

     

5. Saya selalu menyimak dengan baik ketika pembelajaran 

berlangsung. 

     

6. Saya antusia ketika guru memjeslakan tentang gaya otot,gaya 

listrik dan gaya lainnya. 

     

7. Menyelesaikan pembelajaran ini dengan presentasi yang baik 

sangat penting bagi saya. 

     

8. Setelah saya menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran 

ini, saya merasa puas dengan apa yang telah saya kerjakan. 

     

9. Saya senag ketika guru mengumumkan kelompok terbaik pada 

saat pembelajaran ini. 

     

10. Saya merasa tertantang untuk mengerjakan soal-soal yang 

diberika guru pada pembelajaran ini. 

     

11. Media pohon pintar membuat saya paham bahwa tarian di 

NTB itu berbeda-beda dan banyak  gaya. 

     

 Jumlah Skor      
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Analisis validasi media pembelajaran oleh para ahli menggunakan rumus 

presentase sebagai berikut:  

        Untuk menghitung nilai perindividu  

Xi = 
   

 
       

 

   Kererangan : 

  Xi = presentasi kevalidan 

 X = Jumlah skor yang didapat 

 Y = Jumlah skor maksimal  

  Unutuk menghitung nilai rata-rata  

  
 

 
 

Keterangan : 

V = skor rata-rata validator 

S = jumlah skor keseluruhan validator 

n = jumlah validator 

Tabel 3.6 Kategori Kevalidan Produk 

Presentase  Kriteria  

85 – 100% Sangat Valid 

69 – 84% Valid 

53 – 65% Cukup Valid 

37 – 52% Kurang Valid 

20 – 36% Tidak Valid  

(Kusuma, 2018 : 57) 

3.7.2 Analisis Angket Respon Peserta didik (Kepraktisan)  
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Analisis presentase angket respon peserta didik terhadap media pohon 

pintar menggunakan perhitungan dengan rumus: 

       

 Untuk menghitung nilai perindividu  

XI 
   

 
       

 

   Kererangan : 

  Xı = presentasi kevalidan 

 X = Jumlah skor yang didapat 

 Y = Jumlah skor maksimal  

  Unutuk menghitung nilai rata-rata  

  
 

 
 

Keterangan : 

P = Presentase kepraktisan  

S = jumlah skor keseluruhan peserta didik 

n = jumlah peserta didik 

Tabel 3.7  Kriteria Penilaian Angket Respon Peserta didik  

Presentase Kriteria  

85 – 100% Sangat Valid 

69 – 84% Valid 

53 – 65% Cukup Valid 

37 – 52% Kurang Valid 

20 – 36% Tidak Valid  

(Eka Wulandari, 2018 : 55) 
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3.7.3 Analisis angket Motivasi Belajar (Keefektifan) 

Analisis keefektifan akan dapat diperoleh dari hasil angket motivasi pre-

test dan post-test. Untuk mengatahui selisih antara pre-test dengan post-

test maka akan dihitung menggunakan rumus dibawah ini : 

             
                              

                            
      

  Adapun kriteria menentukan peningkatan motivasi belajar peserta 

didik dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.8 Kriteria Gain Skor  

Kategori Skor 

g-tinggi g     

g-sedang 0,7       

g-rendah g     

      (Sari, 2018 : 37) 
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