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ABSTRAK 

 

Penelitian dilakukan dengan tujuan mengembangkan media 

pembelajaran interaktif bernilai islam menggunakan lectora inspire 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SD/MI pada 

tema 5 materi ekosistem. Media pembelajaran interaktif bernilai islam 

ini dibuat untuk membantu dan memudahkan pendidik dalam 

menyampaikan materi dan menjadikan proses pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

pengembangan dengan menggunakan model ADDIE dengan 5 

tahapan yaitu tahap analisis (analysis), tahap desain (design), tahap 

pengembangan (development), tahap implementasi (implementation), 

dan tahap evaluasi (evaluation). Validasi kelayakan dilakukan oleh 

dua ahli materi, dua ahli media, dan dua pendidik. Uji lapangan terdiri 

dari uji skala kecil dengan 20 peserta didik dan uji skala besar dengan 

37 peserta didik. Penelitian ini dilakukan di SDN 8 Way Ratai dan 

MIN 4 Bandar Lampung.  

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif bernilai islam 

menggunakan lectora inspire pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam kelas V SD/MI pada tema 5 materi ekosistem memperoleh nilai 

rata-rata ahli media 93% dengan kriteria sangat baik, nilai rata-rata 

ahli materi 81% dengan kriteria sangat baik, dan rata-rata penilaian 

pendidik 93% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan penilaian yang 

diberikan peserta didik pada tahap uji skala kecil 92,75% dan uji skala 

besar 87,40% dengan kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

media pembelajaran interaktif bernilai islam menggunakan lectora 

inspire layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

Kata kunci: Media Pembelajaran Interaktif, Nilai Islam, Lectora 

Inspire 
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MOTTO 

                        

             

Artinya : Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di 

bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki; Dia 

menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.(Qs:Al-Imron:129) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam sebuah karya ilmiah, judul merupakan cerminan 

dari isi yang terkandung didalamnya, dan judul yang akan penulis 

bahas adalah “PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERNILAI ISLAM 

MENGGUNAKAN LECTORA INSPIRE PADA MATERI 

IPA SISWA KELAS V SD/MI”. Untuk menghindari 

kesalahpahaman bagi pembaca, terlebih dahulu penulis 

menjelaskan istilah-istilah secara singkat yang terdapat dalam 

judul tersebut. 

Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (National 

Education Asssociation/NEA) media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. 

Dimana komunikasi antara guru dan peserta didik akan lebih baik 

dan efesien jika menggunakan media pembelajaran tersebut.
1
 

Media interaktif adalah media yang memungkinkan 

peserta didik berinteraksi dengan media tersebut dengan 

mempraktikkan keterampilan yang dimiliki dan menerima 

feedback terhadap materi yang disajikan.
2
 

Nilai-nilai keislaman merupakan nilai yang bersumber 

dari Al-qur’an dan hadist yang memiliki arti penting dalam 

pendidikan, terutama bagi umat islam. Integrasi nilai-nilai 

keislaman dalam pendidikan merupakan proses bimbingan 

melalui suri tauladan pendidikan yang berorientasikan pada 

penanaman nilai-nilai kehidupan yang didalamnya mencakup 

nilai-nilai agama yang dapat membentuk peserta didik memiliki 

kecerdasan spiritual keagamaan.
3
 

                                                             
1 Novia Lestari, Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif, (Jawa 

Tengah: Penerbit Lakeisha, 2019), h. 79.  
2 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, Aditin Putria, Media Pembelajaran 

inovatif dan pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 201. 
3 Yuni Arsih Indah Lestari, Tiara Anggia Dewi, “Pengembangan Media  

Pembelajaran Powtoon Terintergrasi Nilai-nilai Keislaman Kelas X MAN 1 Metro”, 

JURNAL PROMOSI, Vol. 8 No. 2 (2020), h. 115-118. 



2 

Lectora Inspire merupakan perangkat lunak Authoring 

Tool untuk pengembangan konten e-learning yang 

dikembangkan oleh Trivantis Corporation, sebuah perusahaan 

dari Australia. Lectora Inspire dapat digunakan untuk membuat 

berbagai konten, diantaranya yaitu konten website, kursus 

pelatihan online, konten e-learning, game edukatif, dan 

presentasi interaktif.
4
 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang gejala alam berupa fakta, konsep dan hukum 

yang telah teruji kebenarannya melalui suatu rangkaian 

penelitian.
5
  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Bernilai Islam 

Menggunakan Lectora Inspire pada Materi IPA Kelas V SD/MI” 

adalah untuk melakukan penelitian mengenai kemenarikan suatu 

media interaktif bernilai islam pada materi IPA menggunakan 

aplikasi lectora inspire sebagai sarana dalam menunjang proses 

pembelajaran terutama dimasa pandemi ini.  

 

B. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang 

bervariasi dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya bidang 

pendidikan. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu langkah 

luar biasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
6
 Pendidikan 

memegang peranan penting dalam pesatnya perkembangan 

                                                             
4 Desy Mandasari; Kholilur Rahman; Riza Faishol, "Pengembangan Media 

Pembelajaran Menggunakan Multimedia Interaktif Lectora Inspire", Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol 13, No. 1, Februari 2020; p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-

4579; 37-55, h. 38-39. 

5 Ida Fitriyati, Arif Hidayat, Munzil, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
IPA Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi dan Penalaran Ilmiah 

Siswa Sekolah Menengah Pertama”, Jurnal Pembelajaran Sains, Vol 1 No 1, 

(Agustus 2017), h. 27. 
6 S Latifah, Yuberti, V Agestiana, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis HOTS Menggunakan Aplikasi Lectora Inspire” Jurnal Penelitian 

Pembelajaran Fisika, Vol. 11 No. 1, (2020), h. 10. 
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teknologi.
7
 Pendidikan menjadi tonggak dalam peningkatan 

martabat manusia di Indonesia sehingga pendidikan di Indonesia 

perlu menyertai perkembangan zaman supaya sanggup bersaing 

dengan bangsa yang lain.
8
 Hal ini selaras dengan  visi dan misi 

Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU RI No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai 

berikut: 

“Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial 

yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas 

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah”.
9
 

Maka dengan adanya pendidikan diharapkan mampu 

menjadikan manusia yang berkualitas agar dapat menyelaraskan 

dengan perubahan zaman baik dalam perkembangan teknologi 

dan informasi. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Baqoroh 

ayat 164 yang berbunyi: 

 

                            

                          

                       

                                                             
7 Chairul Anwar.et.al, “The Effectiveness Of Islamic Religious Education In 

The Universities: The Effects On The Student‟ Characters In The Era Of Industry 
4.0.” Tadris : Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, Vol.3 No.1 (2018), h. 78. 

8 Nurvia Dwi Rahmawati, Joni Susilowibowo, "Pengembangan Media Interaktif 

Berbasis Lectora Inspire pada Materi Laporan Harga Pokok" Jurnal Teknologi 

Pendidikan, Vol. 13, No. 2, (2020), h. 107. 
9 Ali Mustadi dkk, Landasan Pendidikan Sekolah Dasar, (Yogyakarta: UNY 

Press, 2018), h. 2. 
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Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di 

laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa 

yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan 

air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya 

dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan 

pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara 

langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda 

(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan”. (Q.S Al Baqoroh: 164).
10

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya salah satu tujuan 

diselenggarakannya pendidikan adalah untuk menjadikan 

manusia yang berkualitas. Dalam proses pembelajaran pendidik 

yang profesional perlu mengikuti perkembangan zaman dan dapat 

mengembangkan diri secara terus-menerus, agar dapat bersinergi 

dengan tugas dan tanggung jawabnya.
11

 

Sehubungan dengan adanya masa pandemi ini tidak 

memungkinkan pembelajaran dilakukan secara tatap muka, 

melainkan secara daring atau online. Pembelajaran online biasa 

disebut pembelajaran e-learning, biasanya pendidik memberikan 

materi melalui media elektronik seperti android atau komputer. 

Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi komputer 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara 

mandiri dan interaktif. Karenanya pendidik harus solutif dalam 

memilih media sebagai penunjang belajar dimasa pandemi ini. 

Disamping itu Penggunaan media dalam proses belajar mengajar 

                                                             
10 Al Qur’an dan Terjemahannya.  
11 Nurul Hidayah, “Analisis Kesiapan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Sebagai Calon Pendidik Profesional” Jurnal Pendidikan Dan 

Pembelajaran Dasar. Vol. 5, No. 1, (Juni 2018) h. 143. 
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dapat meningkatkan minat belajar, memberikan rangsangan 

dalam proses belajar, menumbuhkaan rasa ingin tahu, dan 

memberikan motivasi kepada peserta didik. Hal ini juga dapat 

memberikan pengaruh psikologi dalam diri peserta didik 

sehingga dalam penggunaan media pembelajaran dapat 

menciptakan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan.
12

  

Media pembelajaran yang interaktif akan membantu 

peserta didik untuk aktif dan termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Media interaktif dapat memberikan bantuan 

kepada pendidik dalam penyampaian materi, evaluasi serta 

umpan balik dari peserta didik. Dalam menyampaikan materi 

kepada peserta didik akan lebih baik jika pendidik juga 

memasukkan nilai-nilai spiritual seperti nilai-nilai islam. Adanya 

nilai-nilai islam ini dapat membentuk karakter peserta didik 

menjadi lebih baik, misalnya dapat menambah kecintaan kepada 

Allah SWT, menambah rasa syukur, menghargai semua makhluk 

ciptaan Allah SWT dan lain-lain. Dimana materi pembelajaran 

dapat dilihat dan didengar serta dikemas semenarik mungkin 

sehingga peserta didik dapat menambah pengetahuan dan 

meningkatkan minat belajar peserta didik dengan tidak 

meninggalkan nilai-nilai keislaman. 

Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media belajar yang 

efektif dan efisien dalam pembelajaran yaitu dengan membuat 

media pembelajaran interaktif berbasis lectora inspire. Lectora 

inspire adalah tool (alat) pengembangan belajar elektronik (e-

learning), juga dikenal sebagai perangkat lunak authoring, yang 

dikembangkan oleh Perusahaan Trivantis (Else, 2012). Dengan 

menggunakan program lectora inspire materi pembelajaran 

dikemas secara praktis dan menarik, karena berisi materi, 

gambar, animasi, video pembelajaran, dan soal evaluasi 

                                                             
12 Nurul Hidayah, Rifky Khumairo Ulva. "Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV MI Nurul Hidayah 

Roworejo Negerikaton Pesawaran", Jurnal Terampil, Vol. 4 No. 1, (2017), h 35.  
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interaktif.
13

 Lectora inspire juga memiliki menu yang 

mempermudah pengguna dalam pembuatan media pembelajaran 

yang menarik diantaranya: adanya template yang menarik dan 

lengkap untuk membuat media pembelajaran, tersedianya tombol 

home, back, dan lain-lain, tersedianya gambar yang mendukung 

pembuatan media pembelajaran, tersedianya menu untuk 

menambahkan gambar, video, animasi, dan lain-lain.
14

 

 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar mendorong peserta 

didik untuk memupuk rasa ingin tahu, melatih untuk berpikir 

kritis dan objektif serta membantu peserta didik untuk belajar 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupannya 

sehari-hari.  Dengan kata lain peserta didik memerlukan suatu 

media untuk memahami materi pelajaran, terlebih untuk mata 

pelajaran yang memiliki banyak materi bersifat abstrak seperti 

Ilmu Pengembangan Alam (IPA).
15

 

Peneliti melakukan pra-penelitian berupa analisis 

kebutuhan didua sekolah yaitu SDN 08 Way Ratai dan MIN 4 

Bandar Lampung. Dikarenakan peneliti me  nnnggunakan model 

penelitian R&D (Research and Development) dimana peneliti 

akan membuat dan mengembangkan suatu produk. Hasil 

observasi di SDN 08 way Ratai dan MIN 4 Bandar Lampung 

dapat diperoleh informasi mengenai sistem pembelajaran dan 

penggunaan media pembelajaran di sekolah tersebut.  

 

                                                             
13 Irnin Agustina Dwi Astuti, Ria Asep Sumarni, Yoga Budi Bhakti, 

"Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Lectora Inspire Sebagai Media 

Pembelajaran Guru" Abdimas Dewantara, P-ISSN: 2615-4889 E-ISSN: 2615-

8782,Vol 2, No. 2, (2019),  h. 109. 
14

 Alya Andriani Putri, Melly Novalia. Noverta Effendi “Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif dengan Lectora Inspire Materi Perakitan Komputer pada 
Peserta Didik SMK” Journal of Education Teknology and Science, Vol. 1, No. 2, 

(2019), h. 132. 
15

 Nurul Annisa, Naeklan Simbolon, "Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif IPA Berbasis Model Pembelajaran Guided Inquiri pada Materi Gaya di 

Kelas IV SD Negeri 101776 Sampali" SEJ (School Education Journal), Vol. 8. No 2 
Juni 2018. Hal 218-219. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas V di 

SDN 08 Way Ratai ibu Siti Asna S.Pd dan wali kelas V di MIN 4 

Bandar Lampung ibu Winda Triana Sari S.Pd.I mengatakan 

bahwa dimasa pandemi ini pembelajaran dilaksanakan secara 

daring atau belajar online dari rumah, biasanya pendidik hanya 

memberikan materi yang ada dibuku tematik dan dikirimkan 

melalui whatsApp grup. Hal ini tentunya membuat pembelajaran 

menjadi membosankan, keinginan belajar pun menjadi 

berkurang. Dan untuk media yang digunakan belum bervariatif, 

hanya menggunakan buku paket, gambar, link youtube dan LKS. 

Khususnya dalam pembelajaran IPA pendidik belum pernah 

menggunakan media interaktif bernilai islam menggunakan 

lectora inspire. Mengingat pentingnya menanamkan nilai 

spiritual seperti nilai Islam yang dapat membentuk karakter 

peserta didik menjadi lebih baik lagi.  

Penggunaan media yang banyak ditemukan belum 

terdapat perpaduan mata pelajaran dengan nilai-nilai islam 

melainkan hanya membahas pengetahuan umum saja. Akibatnya 

pendidik hanya sedikit sekali memberikan pemahaman tentang 

keislaman, bahkan tidak sama sekali membahas atau 

mengaplikasikannya. Sehingga dalam pembuatan media bernilai 

islam, peneliti berusaha untuk memadukan atau menghubungkan 

materi pelajaran dengan nilai-nilai islam yang didasari dengan 

dalil-dalil Al Quran dan Hadist. Dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan religius peserta didik serta pemahaman yang lebih 

mendalam tentang materi-materi yang ada didalam nya, 

khususnya pada materi Ekosistem. 

Media pembelajaran interaktif bernilai islam 

menggunakan lectora inspire ini dirasa akan menjadi salah satu 

pilihan media yang tepat bagi peserta didik pada masa sekarang 

ini, dikarenakan akan membantu peserta didik dalam mempelajari 

materi yang diinginkan dan tentunya materi tersebut akan 

dikuatkan dengan dalil Al Quran dan Hadits sehingga dengan 

adanya media bernilai islam ini peserta didik memiliki dua 

keunggulan yaitu dapat mempelajari materi pelajaran yang 

diinginkan dengan mudah dan mendapatkan penguatan mengenai 

materi tersebut secara islami 
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Gambar 1.1  

Media Pembelajaran SDN 08 Way Ratai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Media Pembelajaran MIN 4 Bandar Lampung 

 



9 

Di dalam media interaktif menggunakan lectora inspire 

tersebut peneliti memasukkan nilai islam, sehingga peserta didik 

selain mempelajari materi IPA juga mengkaji nilai islam yang 

berhubungan dengan materi tersebut. Pengembangan media ini 

diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan ilmu pengetahuan 

dan minat belajar peserta didik serta membantu pendidik dalam 

menyampaikan materi dengan lebih efektif.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

mengembangkan media dengan judul "Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Bernilai Islam Menggunakan Lectora 

Inspire pada Materi IPA Siswa Kelas V SD/MI".  

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan diatas, teridentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut : 

 

1. Dalam proses pembelajaran media yang digunakan kurang 

inovatif. 

2. Pembelajaran hanya berfokus pada pendidik. 

3. Belum pernah menggunakan media interaktif bernilai 

islam menggunakan lectora inspire khususnya pada 

materi IPA. 

Berdasarkan idetifikasi masalah maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut : 

 

1. Media pembelajaran yang dikembangkan adalah media 

pembelajaran interaktif bernilai islam menggunakan 

lectora inspire pada mata pelajaran IPA. 

2. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas V di 

SDN 08 Way Ratai dan peserta didik kelas V di MIN 4 

Bandar Lampung. 

3. Materi pembelajaran yang diambil adalah materi 

ekosistem pada mata pelajaran IPA kelas V SD/MI. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif 

bernilai islam menggunakan Lectora Inspire materi IPA 

bagi peserta didik kelas V SD/MI? 

2. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik tentang 

media pembelajaran interaktif bernilai islam 

menggunakan Lectora Inspire materi IPA pada kelas V 

SD/MI? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan 

pengembangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif 

bernilai islam menggunakan Lectora Inspire materi IPA 

pada kelas V SD/MI. 

2. Mengetahui respon pendidik dan peseta didik tentang 

media pembelajaran interaktif bernilai islam 

menggunakan Lectora Inspire materi IPA pada kelas V 

SD/MI. 

 

F. Manfaat Pengembangan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

antara lain: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Pengembangan media pembelajaran interaktif bernilai 

islam menggunakan Lectora Inspire ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan keterampilan serta dapat 

memotivasi peserta didik dalam pembelajaran IPA di 

sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pendidik 

Media yang dikembangkan dapat dijadikan sebagai 

masukan bagi pendidik dan membantu serta 

memudahkan dalam proses belajar mengajar IPA di 

sekolah dasar.  
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b. Bagi peserta didik 

Sebagai alat bantu dalam proses belajar, peserta didik 

diharapkan dapat memahami dan mempermudah 

dalam mempelajari materi pada pembelajaran IPA. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang relevan mengenai media pengembangan 

interaktif berbasis lectora inspire antara lain: 

 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Fitri Rizki, Indra Gunawan, 

Amirudin dengan judul Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Berbasis Problem Solving 

Menggunakan Lectora Inspire. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran 

interaktif menggunakan lectora inspire berbasis metode 

problem solving pada materi usaha dan pesawat sederhana 

tingkap SMP/MTS kelas VIII sangat baik digunakan 

dalam pembelajaran.
16

 

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Yemima Otoluwa, Sunarty 

Eraku, Daud Yusuf dengan judul Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Lectora Inspire yang 

Diintegrasikan dengan Camtasia Studio pada Mata 

Pelajaran Geografi Materi Sistem Informasi Geografis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan 

media pembelajaran berbasis Lectora Inspire dapat 

digunakan dengan baik dalam proses pembelajaran di 

kelas terkait dengan materi Sistem Informasi Geografis.
17 

 

                                                             
16

 Fitri Rizki, Indra Gunawan, Amiruddin, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis Problem Solving Menggunakan Lectora Inspire”, Indonesian 
Jurnal of Science and Mathematics Education, Vol. 03, No. 1. Tahun 2020. ISSN: 

2615-8639. 
17 Yemima Otoluwa, Sunarty Eraku, Daud Yusuf “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Lectora Inspire yang Diintegrasikan dengan Camtasia Studio 
pada Mata Pelajaran Geografi Materi Sistem Informasi Geografis” Jambura Geo 

Education Journal, Vol.1 No.1, tahun 2020. P-ISSN: 2721-7000 E-ISSN 2721-7019.  
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3. Penelitian ini dilakukan oleh Faridhatul Khasanah, 

Albrian Fiky Prakoso dengan judul Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Lectora Inspire pada Materi 

Konsep Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase hasil 

kelayakan media dari penilaian ahli media sebesar 92% 

menunjukkan dalam kategori layak sangat layak.
18

 

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Rahmi Akbari, Wiedy 

Murtini, dan Andre Noevi Rahmanto dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 

Lectora Inspire pada Mata Pelajaran Administrasi Umum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran 

interaktif berbasis lectora inspire secara efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa.
19

 

 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Herdini dkk dengan judul 

Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Lectora 

Inspire pada Pelajaran Kimia di SMP atau Madrasah 

Tsanawiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-

rata skor validitas untuk aspek keempat untuk semua nilai 

adalah 98,10%. Kriteria tanggapan pengguna positif yang 

menandakan bahwa lectora inspire valid dan dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran.
20

  

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang relevan 

dapat disimpulkan bahwa pengembangan media interaktif 

menggunakan lectora inspire ini layak untuk digunakan. 

                                                             
18 Faridhatul Khasanah, Albrian Fiky Prakoso “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Lectora Inspire pada Materi Konsep Badan Usaha dalam 

Perekonomian Indonesia Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa” 

JUPE, Vol 7 No 2 tahun 2019.  
19 Nur Rahmi Akbari, Wiedy Murtini, dan Andre Noevi Rahmanto, “The 

Development of Lectora Inspire-Based Interactive Learning on General 

Administration Subject”, Dinamika Pendidikan, Vol 13 No 1, Tahun 2018. 
20 Herdini dkk, “Development of Interactive Multimedia Based on Lectora 

Inspire in Cemistry Subject in Junior High School or Madrasah Tsanawiyah”, Journal 

of Education Sciences, Vol 2 No 1, Tahun 2018.  
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Persamaan dalam pengembangan ini menggunakan 

lectora inspire sebagai media pembelajaran, namun 

perbedaannya terletak pada materi yang digunakan, 

tingkatan jenjang sekolah yang berbeda, dan terintegrasi 

nilai islam. Pengembangan yang akan peneliti lakukan 

adalah pengembangan media pembelajaran interaktif 

bernilai islam menggunakan Lectora Inspire pada materi 

IPA kelas V SD/MI yakni materi mengenai ekosistem. 

Pada materi ini diharapkan peserta didik dapat lebih 

mudah memahami materi, serta meningkatkan minat 

belajar dimasa pandemi ini. 

 

H. Sistematika Penulisan  

1. Bab I Pendahuluan meliputi penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat 

pengembangan, kajian penelitian yang relevan, dan 

sistematika penulisan. 

 

2. Bab II Landasan Teori meliputi pengertian media 

pembelajaran, fungsi media pembelajaran, manfaat media 

pembelajaran, faktor-faktor pemilihan media 

pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, media 

pembelajaran interaktif, nilai-nilai islam, lectora inspire, 

karakteristik lectora inspire, manfaat lectora inspire 

dalam pembelajaran interaktif, mengenal lembar kerja 

lectora inspire, pembelajaran IPA di SD/MI, materi 

ekosistem, dan kerangka berfikir.  

 

3. Bab III Metode Penelitian meliputi tempat dan waktu 

penelitian pengembangan, desain penelitian 

pengembangan, prosedur penelitian pengembangan, 

spesifikasi produk yang dikembangkan, subjek uji coba 

penelitian pengembangan, instrument penelitian, uji coba 

produk, dan teknik analisis data. 
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4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi 

deskripsi hasil penelitian pengembangan, deskripsi dan 

analisis data hasil uji coba, dan kajian produk akhir.  

 

5. Bab V Penutup meliputi simpulan dan rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harfiah berarti “tengah”, “perantara” atau “pengantar”. Dalam 

bahasa arab media adalah wasail atau perantara dan 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.
1
 

Sejalan dengan itu, Anitah (2008) mendefinisikan media 

secara umum merupakan perantara penyampai 

pesan/informasi dari sumber pesan ke penerima pesan. Secara 

lengkap dijelaskan bahwa media adalah segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perhatian 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses pembelajaran pada diri siswa (Suryani dan Agung S, 

2012).
2
 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan pendidik untuk 

menyampaikan materi kepada peserta didik. Media 

pembelajaran diharapkan dapat menjadikan proses belajar 

menjadi lebih inovatif, menumbuhkan kreativitas dan 

merangsang minat belajar peserta didik. 

 

2. Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran hadirnya media sangat 

diperlukan sebab mempunyai peranan besar yang 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Ada 

dua fungsi media pembelajaran, yaitu: 

1) Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam 

pembelajaran 

                                                             
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, edisi revisi. 

2017), h. 3.  
2 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, Aditin Putria, Media Pembelajaran 

inovatif dan pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 2. 
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Dalam proses belajar terdapat materi yang memiliki 

tingkat kesukaran yang bervariasi, karenanya pendidik 

membutuhkan alat bantu berupa media pembelajaran. 

Media pembelajaran yang dimaksud antara lain berupa 

globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Materi ajar dengan 

tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar dipahami oleh 

peserta didik. Media pembelajaran mempunyai fungsi 

sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. Hal ini dilandasi dengan keyakinan 

bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media dapat 

mempertinggi kualitas kegiatan belajar peserta didik dalam 

tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan 

belajar peserta didik dengan bantuan media akan 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik 

daripada tanpa bantuan media. 

2) Media pembelajaran sebagai sumber belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk 

belajar peserta didik. Sumber belajar dapat dikelompokkan 

menjadi lima kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, 

media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. 

Media pendidikan ialah salah satu sumber belajar yang 

akan membantu pendidik dalam mempermudah 

tercapainya pemahaman materi pelajaran yang 

disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik.
3
 

 

3. Manfaat Media Pembelajaran 

Encyclopedia of Educational Research dalam Hamalik 

(Sundayana 2014) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir dan 

mengurangi verbalisme.  

b. Menarik perhatian siswa. 

                                                             
3 Ihsana El Khuluqo, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2017), h. 144. 
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c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk 

perkembangan belajar.  

d. Memberikan pengalaman nyata dan menumbuhkan 

kegiatan mandiri pada siswa. 

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkelanjutan 

terutama yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. 

f. Membantu perkembangan kemampuan berbahasa. 

g. Menambah variasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Sejalan dengan Sudjana dan Rivai berpendapat bahwa 

manfaat media pembelajaran antara lain untuk membuat 

pengajaran lebih menarik sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa, memperjelas makna bahan 

pengajaran agar lebih mudah dipahami sehingga guru 

menguasai tujuan pengajaran dengan baik, menjadikan 

metode pembelajaran lebih bervariasi, serta membuat 

siswa lebih banyak terlibat dalam kegiatan belajar, tidak 

hanya mendengarkan tetapi juga mengamati, 

mendemonstrasikan, presentasi, dan lain-lain.
4
 

 

4. Faktor-faktor Pemilihan Media Pembelajaran 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

media ialah: 

a. Objektifitas  

Unsur subjektivitas pendidik di dalam memilih media 

pengajaran harus dihindari. Artinya pendidik tidak boleh 

memilih suatu media pengajaran atas kesenangan pribadi. 

Untuk menghindari hal ini, alangkah baiknya pendidik 

meminta pandangan atau saran dari teman sejawat atau 

melibatkan peserta didik didalam memilih media 

pengajaran. 

b. Program pengajaran 

Program yang akan disampaikan untuk peserta didik harus 

sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku, baik 

berupa isi, struktur, maupun kedalamannya.  

 

                                                             
4 Nunuk Suryani dkk, ibid, h. 14. 
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c. Sasaran program 

Sasaran program yang dimaksud ialah peserta didik yang 

mendapat informasi pembelajaran melalui media 

pembelajaran. Pada tingkat usia tertentu dan dalam 

keadaan tertentu peserta didik mempunyai kemampuan 

tertentu pula, baik cara berfikir, daya imajinasi, 

kebutuhan, maupun daya tahan saat belajar. Maka dari itu 

media yang digunakan harus sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

d. Situasi dan kondisi 

Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi situasi dan 

kondisi sekolah serta situasi dan kondisi peserta didik 

yang akan mengikuti pembelajaran. 

e. Kualitas teknik 

Dari segi kualitas teknik media yang akan dipakai oleh 

pendidik harus diperhatikan, apakah memenuhi syarat 

atau belum. Maka dari itu pendidik harus teliti dalam 

memilih media pembelajaran. 

f. Efektivitas dan efesiensi penggunaan 

Efektivitas berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai, 

sedangkan efesiensi berkaitan dengan proses pencapaian 

hasil tersebut. Keefektifan dalam menggunakan media 

pembelajaran meliputi apakah dengan menggunakan 

media informasi pengajaran dapat diserap optimal oleh 

peserta didik. Sedangkan, efesiensi meliputi apakah 

dengan memakai media tersebut waktu, tenaga, dan biaya 

yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan tersebut sedikit 

mungkin.
5
 

Dalam memilih media pembelajaran pendidik harus 

menyesuaikannya dengan materi yang akan diajarkan, 

kesesuaian kurikulum, tingkat perkembangan peserta 

didik, situasi sekolah, kondisi peserta didik, keefektifan, 

dan keefesiensian media. Hal ini harus diperhatikan oleh 

pendidik untuk mencapai proses pembelajaran yang 

diinginkan. 

                                                             
5 Ihsana El Khuluqo, ibid, h. 154.  
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5. Macam-macam Media Pembelajaran 

1) Buku cetak 

Buku cetak merupakan jenis media yang telah lama 

digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Buku cetak 

merupakan bagian dari media cetak, yang biasanya 

digunakan untuk memberikan informasi dan ilmu 

pengetahuan kepada pembaca. Didalam buku cetak berisi 

deskripsi tentang konsep-konsep dalam bidang keilmuan. 

Buku cetak bisa digunakan dalam bidang pendidikan formal 

yang dijadikan sebagai penunjang mata pelajaran maupun 

mata kuliah.
6
 

2) WPAP (Wedha's Pop Art Potrait) 

WPAP (Wedha's Pop Art Potrait) merupakan media yang 

berbentuk gambar kombinasi berbagai macam warna, 

sehingga dapat menarik untuk dilihat. Media ini sangat 

berperan penting untuk digunakan ketika pembelajaran. 

Karena anak SD/MI sangat suka melihat gambar apalagi 

kemeriahan warnanya. 

3) Komik 

Komik menurut Mc Cloud adalah gambar yang berjajar 

dalam urutan yang disengaja dimaksudkan untuk 

menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik 

dari pembaca. Menurut Sudjana & Rivai memberikan definisi 

yang senada bahwa komik adalah suatu bentuk kartun yang 

mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam 

urutan yang erat dihubungkan dengan gambar untuk 

memberikan hiburan kepada para pembacanya. Sedangkan 

menurut Lubis komik merupakan selembaran kertas yang 

berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, 

dapat dimengerti, dan gambar-gambar yang sederhana. 

Komik memiliki fungsi sebagai alat, media, dan bahan ajar 

yang di dalamnya berisi pesan atau muatan tujuan yang ingin 

                                                             
6 Maulana Arafat Lubis, Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI 

Implementasi Kurikulum 2013 Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills), 

(Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019), h. 93. 



20 

diungkapkan oleh penulis atau komikus kepada pembaca 

sebagai penerima. 

4) Powerpoint 

Powerpoint termasuk media yang diproyeksikan, powerpoint 

merupakan program aplikasi yang terdapat pada komputer 

atau HP android yang banyak digunakan untuk keperluan 

presentasi. Aplikasi program ini dirancang dan diproduksi 

oleh Microsoft khusus untuk digunakan dalam aktivitas 

penyajian informasi dan pengetahuan. Media powerpoint 

bersifat fleksibel untuk dipadukan dengan bentuk tayangan 

(slide). 

5) Youtube 

Media pembelajaran berupa youtube merupakan media yang 

berasal dari situs website atau jejaring sosial. Situs ini 

memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan 

berbagi vidio. Maka dari itu media berupa youtube sangat 

dibutuhkan oleh guru dalam pembelajaran tematik di SD/MI 

disebabkan prilaku peserta didik sekarang lebih suka melihat 

vidio dari youtube. 

6) Multimedia 

Menurut Purwanto multimedia dalam pembelajaran adalah 

kombinasi dari berbagai media yang terdiri dari teks, grafis, 

gambar diam, animasi, suara, dan video. Contoh multimedia 

interaktif ialah media yang di dalamnya berupa aplikasi game 

dan lain-lain. Sedangkan menurut Suryani dkk multimedia 

merupakan aplikasi yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap) serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga secara 

sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali.
7
 

 

B. Media Pembelajaran Interaktif 

Media interaktif adalah media yang memungkinkan peserta didik 

berinteraksi dengan media tersebut dengan mempraktikkan 

keterampilan yang dimiliki dan menerima feedback terhadap 

                                                             
7 Ibid, h. 96. 
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materi yang disajikan. Kelebihan dari media ini adalah berisi 

kombinasi antara teks, grafis, video dan audio yang tentunya akan 

lebih menarik. Peserta didik lebih berpartisipasi sehingga mampu 

mempelajari materi lebih mendalam yang sesuai dengan 

paradigma konstruktivistik, mendukung individualisasi terhadap 

gaya belajar setiap peserta didik. Fleksibilitas yang lebih 

memadai sehingga lebih luwes terhadap kondisi peserta didik. 

Mampu menyimulasikan suatu objek yang tidak bisa dihadirkan 

di dalam kelas. Kelemahan dari media ini adalah perlu biaya 

lebih untuk membuat media.
8
 

 

C. Nilai Islam 

Nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai spiritual yang terkandung di 

dalam ajaran Agama Islam. Menurut Azis mengatakan bahwa 

nilai-nilai Islam terkandung didalam Al Quran. Al Quran 

merupakan landasan etik, sedangkan pedoman pelaksanaannya 

adalah perilaku Rosululloh SAW sebagai rujukan akhlak mulia. 

Nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai Al Quran dan cermin akhlak 

mulia adalah Rasulullah SAW. Meneladani Rasulullah adalah 

menerapkan nilai-nilai Islam. Nilai yang diintegrasikan meliputi 

nilai akidah, nilai syariah atau ibadah, dan nilai akhlak.
9
 

Nilai-nilai agama Islam merupakan nilai-nilai yang mampu 

membawa manusia pada kebahagian, kesejahteraan, dan 

keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun di 

akhirat. Pengertian dari integrasi nilai-nilai dalam Islam telah 

dijelaskan yaitu menurut Suryana (dalam Muhammad Nasir, 

dkk): menyatakan bahwa aspek nilai-nilai islam dalam 

pembelajaran intinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:  

1. Nilai akidah, nilai akidah mengajarkan manusia untuk 

percaya akan adanya Allah SWT sebagai sang pencipta alam 

semesta, yang akan senantiasa mengawasi dan 

memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. 

                                                             
8 Nunuk Suryani, dkk, ibid, h. 201. 
9 Aty Mulyani, “Integrasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Nilai-Nilai Islam Untuk 

Pembangunan Karakter Peserta Didik”, Journal of Education In Mathematics, 

Science, and Technology, Vol. 1 No. 1, (2018), h. 18. 
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Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan maha 

kuasa, maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan 

segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan takut 

untuk berbuat dzalim atau kerusakan dimuka bumi.  

 

2. Nilai ibadah, nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar 

dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang 

ikhlas guna mencapai ridho Allah SWT. Pengamalan konsep 

nilai-nilai ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang 

adil, jujur, dan suka membantu sesamanya. 

 

3. Nilai akhlak, nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk 

bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma atau adab 

yang benar dan baik, sehingga akan membawa pada 

kehidupan manusia yang tentram, damai, harmonis, dan 

seimbang. Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran 

islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa 

manusia kepada kebahagian, kesejahteraan, dan keselamatan 

manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat 

kelak.
10

 

Jadi integrasi nilai-nilai islam pada materi pelajaran akan 

membantu peserta didik untuk memahami dan 

mengapresiasikan bagi dirinya sendiri serta dengan adanya 

kandungan-kandungan nilai-nilai islam pada Al Quran dan 

Hadits yang dikaitkan dengan materi pelajaran akan 

menambah wawasan dan pengetahuan keislaman bagi para 

peserta didik. Banyak ayat Al Quran yang memerintahkan 

agar kita manusia memikirkan tanda-tanda Kebesaran dan 

Keagungan-Nya melalui penciptaan langit dan bumi, juga 

berbagai fenomena dan peristiwa alam.
11

 Al Quran sebagai 

sumber ilmu bagi umat muslim sebagai pedoman hidup. 

                                                             
10 Muhammad Nasir, Asdar Dollo, Buhaerah, “Model Pembelajaran Berpikir 

Kritis yang Terintegrasi Nilai-Nilai Islami” Prosiding SI MaNIs: Seminar Nasional 

Integrasi Matematika dan Nilai Islam, Vol. 1, No.1, (2017), h. 144. 
11 Ahmad Khoiri, Qori Agussuryani, Puji Hartini, “Penumbuhan Karakter Islami 

melalui Pembelajaran Fisika Berbasis Integrasi Sains Islam” Tadris: Jurnal Keguruan 

dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 1. 
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Dalam kandungan Surat Ar-rahman terdapat beberapa 

kandungan keimanan, hukum-hukum dan lain-lain. Hal 

tersebut dapat dicermati dalam surat Ar-rahmaan ayat 1-4 

sebagai berikut: 

                          

       

Artinya: ”(Tuhan) yang Maha pemurah, Yang Telah 

mengajarkan Al Quran, Dia menciptakan manusia, 

Mengajarnya pandai berbicara”. (Q.S. Ar-Rahman:1-4). 

 

D. Lectora Inspire  

1. Pengertian Lectora Inspire 

Lectora inspire adalah sebuah program komputer yang 

merupakan tool (alat) pengembangan belajar elektronik (e-

learning) yang juga dikenal sebagai perangkat lunak 

authoring yang dikembangkan oleh Perusahaan Trivantis 

Corporation. Lectora inspire dapat digunakan untuk 

kebutuhan pembelajaran baik secara online maupun offline 

yang dapat dibuat dengan cepat dan mudah. Lectora inspire 

menyediakan template yang siap digunakan untuk 

memasukkan materi pembelajaran, selain itu didalam library 

lectora inspire terdapat banyak gambar, animasi, karakter 

animasi yang dapat digunakan secara langsung. Lectora 

inspire dapat digunakan untuk menggabungkan flash, 

merekam video, menggabungkan gambar, dan screen 

capture.
12

 

Lectora Inspire mempunyai beberapa keunggulan dibanding 

authoring tool e-learning lainnya, yaitu: 

1) Mudah dimanfaatkan oleh guru atau siapapun yang 

belum (bahkan tidak) mahir menggunakan bahasa 

pemrograman yang rumit. 

                                                             
12 Novia Lestari, Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif, (Jawa 

Tengah: Penerbit Lakeisha, 2019), h. 79.  



24 

2) Multifungsi, dapat digunakan untuk membuat website, 

konten e-learning interaktif, dan presentasi produk atau 

profil perusahaan.  

3) Fitur-fitur yang disediakan lectora inspire sangat 

memudahkan pengguna untuk membuat multimedia 

(audio dan video) pembelajaran. 

4) Template lectora inspire cukup lengkap. 

5) Lectora menyediakan media library yang sangat 

membantu pengguna. 

6) Lectora sangat memungkinkan penggunanya untuk 

mengkonvensi presentasi Microsoft Power Point ke 

konten e-learning. 

7) Lectora menyediakan 8 tipe pertanyaan yang mudah 

diterapkan disertai skor diakhir evaluasi.  

8) Konten yang dikembangkan lectora dapat dipublikasikan 

keberbagai output seperti HTML, single file executable 

(.exe), CD-ROM, maupun standar e-learning seperti 

SCROM dan AICC.
13

 

 

2. Karakteristik Lectora Inspire 

Karakteristik Lectora Inspire dibandingkan dengan software 

pengembang media pembelajaran lainnya adalah software ini 

dibuat dengan konten flash terkemuka, tangkapan layar, 

perekaman, alat otorisasi yang kuat sehingga memungkinkan 

untuk membuat video dan konten flash dengan cepat. Lectora 

Inspire mempunyai berbagai template yang bisa 

mempermudah guru untuk mengintegrasikan materi dan 

evaluasi dalam pembelajaran.
14

 Di dalam aplikasi lectora 

inspire terdapat software pendukung yang terinstal otomatis 

seperti flypaper, camtasia, dan snagit yang dapat digunakan 

untuk menggabungkan flash, video, gambar, screen capture, 

                                                             
13 Ibid, h. 81. 
14 Anis Mahmudah, Adeng Pustikaningsih, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif  Berbasis Lectora Inspire pada Materi Jurnal Penyesuaian 

untuk Siswa Kelas X Akutansi  Dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Tempel 
Tahun Ajaran 2018/2019” Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XVII, No. 1, 

(2019), h 100. 
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menu-menu pada program lectora inspire seperti chapter, 

section, page, lalu insert berbagai fasilitas dalam lectora 

inspire (insert image, insert audio, animasi dan lain-lain). 

Lectora inspire yang peneliti gunakan merupakan versi 

terbaru dengan fitur-fitur baru seperti camtasia versi 2018 

dan snagit versi 2019, opsi publikasi khusus HTML5, dan 

pembaharuan pada item pertanyaan drag and drop.  

 

3. Manfaat Lectora Inspire dalam Pembelajaran Interaktif 

Adapun manfaat yang kita temukan dari aplikasi Lectora 

Inspire dalam pengembangan media pembelajaran interaktif, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Guru dapat membuat dan menyajikan materi ajar dengan 

tanpa harus melakukan programming.  

2) Guru dapat melakukan pengujian terhadap materi ajar 

yang diberikan, dalam berbagai macam bentuk test 

seperti pilihan ganda, benar/salah, mencocokan 

(mathcing), tarik dan tempatkan (drag and drop), isian 

singkat (fill in the blank), dan hot spot. 

3) Guru/peserta didik dapat mengakses materi ajar/uji yang 

dibutuhkan baik secara offline maupun online. 

4) Mampu menggunakan teks, suara, video, animasi dalam 

suatu kesatuan.  

5) Mampu memvisualisasikan materi yang abstrak.  

6) Membawa objek yang sangat besar atau berbahaya dalam 

lingkungan kelas.  

7) Menampilkan objek yang tidak bisa dilihat oleh mata 

telanjang.
15

 

 

4. Mengenal Lembar Kerja Lectora Inspire 

1. Membuka lectora inspire  

a) Klik dua kali pada icon lectora inspire 

b) Pilih New Responsive Title  

 

                                                             
15 Norma Dewi Shalikhah, Ardhin Primadewi, Muis Sad Iman, “Media 

Pembelajaran Interaktif Lectora Inspire Sebagai Inovasi Pembelajaran” WARTA LPM, 

Vol. 20, No. 1, Maret 2017. h 13-14. 
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Gambar 2.1 

Tampilan Awal Lectora Inspire 

 

c) Lembar Kerja Lectora Inspire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Lembar Kerja Lectora Inspire 
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Berikut ini keterangan dari area kerja aplikasi Lectora Inspire: 

 

Tabel 2.1 Area kerja aplikasi Lectora Inspire 

No Bagian Keterangan 

1 Menu bar Berisikan menu File, Home, 

Design, Insert, Test&survey, 

View, dan Action 

2 Toolbar  Berisikan button-button 

untuk menambahkan chapter, 

page, teks, gambar, dan 

lainnya. 

3 Title Explorer  Berupa diagram dari media 

yang berupa chapter, page, 

dan komponen lainnya 

4 Halaman/page Berisikan interface media, 

tempat dimana kita dapat 

meletakkan dan mengatur 

posisi objek-objek dalam 

media (teks, gambar, 

animasi, button, audio, dan 

video) 

 

Tabel 2.2 Pemanfaatan Chapter, Section dan Page 

No Opsi Keterangan 

1 Chapter  Menambahkan bab 

2 Section  Menambahkan sub bab 

3 Page  Menambahkan halaman dalam 

bab 

4 Objek Menambahkan objek seperti teks, 

gambar, animasi, button, audio, 

dan video kedalam halaman 

5 Action  Memberikan action atau perintah 

terhadap button 

6 Test and 

Survey 

Membuat test/evaluasi diri, dan 

membuat survey atau poling diri 
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Tabel 2.3 Pembuatan Soal atau Kuis
 16 

 

No Jenis Keterangan 

1 True/false  Jenis soal benar dan salah, 

dimana pilihan jawaban dari 

soal yang diberikan antara dua 

yakni benar atau salah 

2 Multitaple 

choice 

Jenis soal ini adalah pilihan 

ganda 

3 Short answer Jenis soal ini adalah pertanyaan 

pendek, dimana peserta didik 

mengetikkan jawaban secara 

singkat 

4 Essay  Jenis soal ini adalah essay, 

dimana peserta didik 

mengetikkan jawaban secara 

deskriptif dan jelas sesuai 

dengan soal yang diberikan 

5 Fill in the 

blank 

Pada jenis ini, peserta didik 

menjawab dengan mengisi 

kolom yang tersedia di dalam 

soal 

6 Matching  Jenis soal ini, peserta didik 

menjawab dengan 

mencocokkan jawaban dan soal 

7 Drag and 

drop 

Jenis soal ini, peserta didik 

menjawab dengan menarik dan 

meletakkan jawaban pada soal 

secara tepat 

8 Hot spot Jenis soal ini, peserta didik 

menjawab dengan mengklik 

spot yang paling tepat dari spot-

spot yang disediakan disoal.  

 

 

                                                             
16 Novia Lestari, ibid, h. 82-102 
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E. Pembelajaran IPA di SD/MI 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang gejala alam berupa fakta, konsep dan hukum yang telah 

teruji kebenarannya melalui suatu rangkaian penelitian. 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat membantu peserta didik 

untuk memahami fenomena-fenomena alam. Berdasarkan 

karakteristiknya, pembelajaran IPA dapat dipandang dari dua sisi, 

yaitu pembelajaran IPA sebagai suatu produk hasil kerja ilmuwan 

dan pembelajaran IPA sebagai suatu proses sebagaimana 

ilmuwan bekerja agar menghasilkan ilmu. Pandangan IPA 

sebagai produk hasil kerja ilmuwan, dalam proses 

pembelajarannya dilakukan dengan memberitahukan kepada 

peserta didik tentang konsep, hukum, teori dan fakta tentang ilmu 

pengetahuan alam, tanpa memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mendapatkan dan mengkonstruksi konsep sendiri. 

Proses pembelajaran tersebut biasanya dilakukan dengan 

ceramah. Pembelajaran yang dilakukan dengan ceramah, 

membuat peserta didik sebagai objek pasif yang menerima 

pengetahuan saja.
17

 

Pandangan IPA sebagai ilmuwan bekerja untuk menemukan ilmu 

pengetahuan, dalam proses pembelajarannya menempatkan 

peserta didik sebagai seseorang yang mencari, mengolah dan 

menemukan sendiri bagaimana ilmu pengetahuan yang 

dihasilkan. Peserta didik dilatih untuk dapat mengenali fakta, 

mengetahui perbedaan dan persamaan fakta, mencari hubungan 

antar fakta sehingga peserta didik mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Pandangan ini sangat sesuai dengan 

kurikulum 2013, yang menekankan pada penggunakan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah. 

Pembelajaran IPA yang memberikan kesempatan peserta didik 

untuk mengkonstruksi konsep sendiri, akan memberikan 

pengalaman langsung untuk menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA dengan memberikan 

                                                             
17 Ida Fitriyati, Arif Hidayat, Munzil, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

IPA Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi dan Penalaran Ilmiah 
Siswa Sekolah Menengah Pertama”, Jurnal Pembelajaran Sains, Vol 1 No 1, Agustus 

2017, h. 27. 
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pengalaman langsung dapat menumbuhkan cognitive thingking 

skill (keterampilan berpikir kognitif), psychomotor skills 

(keterampilan psikomotorik) dan social skills (keterampilan 

sosial).
18

 

Pembelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik: 

1) Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif 

terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.
19

 

Pemahaman integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 

IPA (sains) tersirat dalam al-Qur’an. Al-Quran tidak 

mempertentangkan antara sains dan agama. Bahkan dalam 

banyak ayat-Nya ditekankan agar manusia senantiasa 

memikirkan kejadian di alam untuk memperteguh keyakinan 

agamanya. Sains dalam hal ini juga bukan merupakan bagian 

yang terpisah dari agama. Sains merupakan bagian yang 

integral dari agama Islam. Hal ini dapat dicermati dalam Q.S 

Al Anbiyaa ayat 30 sebagai berikut. 

                        

                   

Artinya : “Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak 

mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu 

adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara 

keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang 

hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?”. (Q.S 

Al Anbiyaa: 30) 

                                                             
18 Ibid, h. 28.  
19 Kudisiah, “Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Gaya Menggunakan 

Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas IV SDN Bedus Tahun Pelajaran 2017/2018” 
Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 4 No, 2 Tahun 2018, h 199. ISSN: 2442-

9511. 
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Jadi integrasi nilai-nilai islam pada materi pelajaran 

khususnya IPA akan membantu peserta didik untuk 

memahami dan mengapresiasikan bagi dirinya sendiri serta 

dengan adanya kandungan-kandungan nilai-nilai islam pada 

Al Quran dan Hadits yang dikaitkan dengan materi pelajaran 

akan menambah wawasan dan pengetahuan keislaman bagi 

para peserta didik. 

 

1. Materi Ekosistem 

a. Komponen Ekosistem 

Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu 

untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah 

segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. 

Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup (biotik) 

dan bagian tak hidup (abiotik). Bagian yang hidup di 

sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan 

makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak 

hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara dan tanah. 

Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling 

berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. 

Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak 

hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem.  

Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan 

komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, 

misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah 

pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. 

Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang 

menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah 

kolam, terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, 

dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah 

populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh 

komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas 

padang rumput. 

 

1) Jenis-jenis Ekosistem 

Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 

dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem 
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alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. 

Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem 

air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang 

rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan 

merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan 

merupakan dua contoh ekosistem buatan. 

Dalam materi jenis-jenis Ekosistem ini Allah SWT 

menciptakan berbagai jenis Ekosistem dengan maksud 

tertentu, yaitu sebagai tempat tinggal makhluk-Nya, tempat 

berkembang biak, beradaptasi dll. Semua memiliki tempat 

sesuai dengan yang Allah SWT tetapkan, misal Allah 

menjadikan laut sebagai tempat hidup ikan, alga, bintang laut 

dan makhluk laut lainnya. Kita sebagai manusia yang 

beriman harus meyakini bahwasanya tidak ada yang sia-sia 

dalam penciptaan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Q.S Ali 

Imran ayat 189-191, yang berbunyi:  

                         

                

                      

                     

              

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan 

Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam 

penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 

siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan 

tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya 

Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-
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sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa 

neraka””. (Q.S Ali Imran : 189-191) 

Allah SWT melalui firman-Nya telah memberikan gambaran 

bahwa semua yang diciptakan dibumi ini tidak diciptakan 

tanpa ada maksudnya, sehingga manusia harus berfikir dan 

mempelajari tanda-tanda kekuasaan Nya melalui ilmu 

pengetahuan alam supaya bertambah iman dan taqwa kepada 

Allah SWT karena barangsiapa didalam hatinya terdapat iman 

walaupun sebesar biji zarrah maka allah akan haramkan 

neraka baginya. Hal ini juga sesuai dalam Fathul Baari-Kitab 

Iman, Hadits No. 44 mengenai Bertambah dan Berkurangnya 

Iman. 

 

Dari Anas radhiallahu anhu, bahwa Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

ُ َوفِْي قَْلبِٖه َوْزُن َشِعْيَرةٍ ِمْه  ْخُرُج ِمْه النَّبِر َمْه قَبَل ََل اِلَهَ اَِلَّ َّللاَّ

ةٍ  ُ َوفِْي قَْلبِٖه َوْزُن بُرَّ َخْيٍر َويَْخُرُج ِمْه النَّبِر َمْه قَبَل ََل اِلَهَ اَِلَّ َّللاَّ

ُ َوفِي قَْلبِٖه َوْزُن ِمْه َخيْ  ٍر َويَْخُرُج ِمْه النَّبِر َمْه قَبَل ََل اِلَهَ اَِلَّ َّللاَّ

ةٍ ِمْه َخيْرٍ   ذَرَّ

Akan dikeluarkan dari neraka; 1) Orang yang mengucapkan 

Lā Ilāha Illallāh dan dalam hatinya terdapat kebaikan (iman) 

seberat sya'irah. 2) Akan dikeluarkan dari neraka orang yang 

mengucapkan Lā Ilāha Illallāh dan dalam hatinya terdapat 

kebaikan seberat burrah. 3) Akan dikeluarkan dari neraka 

orang yang mengucapkan Lā Ilāha Illallāh dan dalam hatinya 

terdapat kebaikan seberat dzarrah. 

 

2) Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya 

Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan 

menjadi tiga golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan 

herbivor, karnivor, dan omnivor.  

 

a) Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang 

makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki 

susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri 

dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri 



34 

berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk 

memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham 

berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah 

dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk 

kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. 

 

b) Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang 

memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang 

termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas 

dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan 

makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring 

yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek 

dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri 

yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini 

juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, 

anjing, buaya, dan ular.  

 

c) Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan 

yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan 

lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. 

Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini 

berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan 

makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika 

memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, 

gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan 

makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet, 

merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam 

kelompok ini. 

 

3) Daur hidup hewan  

Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri 

dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu 

hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada 

hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. 

Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap 
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tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. 

Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu:  

a) Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami 

perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap 

perkembangannya.ontoh hewan yang mengalami 

metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. 

Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. 

Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang 

aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan 

makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong 

yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa 

merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi 

kupu-kupu dewasa. 

 

b) Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang 

mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda 

pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak 

mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang 

mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. 

Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa 

menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. 

Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum 

menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut 

ekdisis.  

 

b. Hubungan Antar Makhluk Hidup dalam Ekosistem 

Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap 

makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan 

hewan, tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. 

Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari 

untuk mendukung kehidupannya. 

 

1) Rantai Makanan 

Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan 

dengan urutan tertentu antarmakhluk hidup. Perhatikan 

gambar berikut.  
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Gambar 2.3 Rantai Makanan 

Keterangan tentang rantai makanan di atas sebagai berikut. 

a) Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui 

proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh 

tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat 

disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. 

b) Konsumen tingkat I merupakan hewan herbivor atau 

pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan 

tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk 

melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh: konsumen 

tingkat I adalah tikus. 

c) Konsumen tingkat II merupakan hewan karnivor yang akan 

memakan konsumen tingkat I. Jadi, konsumen tingkat I 

merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat II agar 

dapat bertahan hidup. Contoh: hewan konsumen tingkat II 

adalah ular. 

d) Konsumen tingkat III memakan konsumen tingkat II. 

Contoh: hewan konsumen tingkat III adalah burung elang. 

e) Pada saat konsumen tingkat III mati, tubuhnya akan 

membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan 

diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. 

Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh 
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mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber 

makanan bagi tumbuhan, seperti rumput. 

 

2) Keseimbangan Ekosistem  

Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai 

makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan 

dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang 

berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 

tiga jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, 

dan komensalisme. 

a) Simbiosis Mutualisme  

Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling 

menguntungkan.  

Contoh: Hubungan antara burung jalak dan kerbau.  

Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya 

berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan 

makanan.  

 

b) Simbiosis Parasitisme  

Hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini 

makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, 

sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan 

kerugian.  

Contoh: Hubungan antara pohon mangga dan benalu.  

Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan 

dari pohon mangga yang ditumpanginya sehingga pohon 

mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun 

bisa mati. 

 

c) Simbiosis Komensalisme 

Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini 

makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, 

sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan.  

Contoh: Hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon 

yang ditumpanginya. 
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Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat 

menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang 

tersebut, anggrek tidak merugikan pohon.  

Dalam materi hubungan antar makhluk hidup naluri yang 

Allah SWT berikan ialah bekerja sama diantara sejenisnya 

baik yang menguntungkan kedua belah pihak maupun 

salah satunya. Manusia sebagai makhluk sosial 

merupakan makhluk yang berhubungan secara timbal-

balik dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari 

manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi 

kebutuhannya sendiri. Maka dari itu penting untuk 

menjaga hubungan baik terhadap sesama. Contohnya 

menghormati orang tua dan guru, menghargai pendapat 

orang lain, menyayangi teman, dan saling tolong 

menolong dalam kebaikan. Hal ini sesuai dengan Q.S 

Taha ayat 50, yang berbunyi: 

                    

Artinya : “Musa berkata: "Tuhan Kami ialah (tuhan) yang 

telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk 

kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk”. (Q.S 

Taha : 50)  

Berdasarkan Buku Tafsir Ilmi Mengenai Hewan dalam 

Perspektif Alquran dan Sains dijelaskan bahwa ayat 

tersebut menunjukkan Allah SWT memberikan akal, 

naluri, serta kodrat alamiah kepada semua makhluk, 

termasuk hewan, untuk melangsungkan kehidupannya. 

Dalam sebuah hubungan kita diharuskan berbuat baik, 

baik kepada sesama, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Hal 

ini sesuai juga dengan  Syarah Riadhus Shalihin, Hadits 

No. 121 tentang Perbuatan Baik 

Dari Abu Dzarr radhiallahu anhu, dia bercerita, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

bersabda kepadaku: 
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قٍ ََل تَْحِقَرنَّ ِمْه اْلَمْعُرْوِف َشْيئًب َولَْو اَْن تَْلٰقى اََخبَك بَِوْجٍه َطلْ   

"Janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan 

baik sekecil apa pun, meski perbuatan baik itu hanya 

berupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang 

berseri-seri." (HR. Muslim) 

 

c. Keseimbangan Ekosistem 

Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain 

untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi 

lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling 

kebergantungan antarmakhluk hidup. 

1) Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan 

Kumpulan dari berberapa rantai makanan di dalam sebuah 

ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di 

dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat 

makin banyak dan energi yang mengalir juga makin 

kompleks. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring 

makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. 

Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring 

makanan akan mengubah bagian yang lain.  

Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, 

tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah 

tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan 

jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, 

misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah, 

akan meningkatkan jumlah salah satu hewan 

pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah 

mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh 

karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem 

sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. 

Setiap perubahan yang terjadi akan memengaruhi 

komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di 

dalam sebuah ekosistem.
20

 

                                                             
20 Diana Puspa Karitas, Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Untuk SD/MI Kelas 

V, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017),  hal 1-107. 
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Dalam materi keseimbangan ekosistem ini Allah SWT 

telah menjadikan manusia sebagai khilafah atau pemimpin 

yang ditugaskan untuk menjaga kelestarian di bumi dan 

dilarang berbuat kerusakan. Karena apabila terdapat 

kerusakan dibumi maka akan terjadinya 

ketidakseimbangan ekosistem. Contohnya manusia yang 

melakukan penebangan pohon dihutan secara liar dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan dan mendatangkan 

bencana alam berupa kekeringan, banjir, dan tanah 

longsor. Maka dari itu, manusia diberi amanah oleh Allah 

SWT untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungannya. 

Hal ini sesuai dengan Q.S Al Qhasash ayat 77, yang 

berbunyi:  

                        

                        

                 

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 

akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S 

Al Qhasash : 77) 

 

Menjaga ekosistem merupakan salah satu perbuatan 

yang baik dan amal soleh bagi yang melakukannya 

karna sesungguhnya amal perbuatan yang baik itu 

akan tetap bersamanya hingga akhir hayat. Hal ini 

sesuai dengan Syarah Riadhus Shalihin, Hadits No. 

104 mengenai Amal. 
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Dari Anas radhiallahu anhu, dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, 

beliau bersabda: 

 

يَتْبَُع اْلَميَِّت ثَٰلثَتٌ فَيَْرِجُع اثْنَبِن َويَْبٰقى َمعَٗه َواِحدٌ يَتْبَعُهُ اَْهلُٗه َوَمبلُٗه 

 َوَعَملُٗه فَيَْرِجُع اَْهلُٗه َوَمبلُٗه َويَبْٰقى َعَملُهٗ 

"Yang mengikuti mayit itu ada tiga hal; keluarga, 

harta benda dan amal perbuatannya. Kemudian dua 

diantaranya kembali pulang, dan hanya satu yang 

tetap ikut bersamanya: Keluarga dan harta bendanya 

kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap 

berada bersamanya." (Muttafaq alaih) 

 

F. Kerangka Berfikir 

 

Dalam proses pembelajaran penggunaan media dapat 

meningkatkan minat belajar dan semangat peserta didik dalam 

belajar. Dengan menggunakan media, proses belajar mengajar 

menjadi tidak monoton karena dapat menciptakan suasana yang 

menyenangkan. Media juga dapat menyampaikan materi dengan 

lebih efektif. Media pembelajaran umumnya berfungsi sebagai 

alat bantu dan sumber belajar, maka dari itu media pembelajaran 

interaktif dapat membantu peserta didik dalam memahami materi 

pelajaran dengan baik. Mengaitkan antara materi pelajaran 

dengan nilai islam diharapkan dapat menumbuhkan nilai spiritual 

peserta didik. Pembelajaran interaktif bernilai islam 

menggunakan lectora inspire adalah pilihan yang tepat karena 

memiliki beberapa kelebihan diantaranya pembelajaran menjadi 

lebih produktif dan terstruktur, sehingga mampu memberikan 

motivasi belajar bagi peserta didik.  

Pengembangan media pembelajaran interaktif bernilai Islam 

menggunakan lectora inspire materi IPA ini diharapkan dapat 

membantu peserta didik dalam memahami materi, menjadikan 

pembelajaran yang menyenangkan, dan dapat meningkatkan 

kualitas dalam pembelajaran. 
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1. Dalam proses pembelajaran media yang digunakan 

kurang inovatif  

2. Pembelajaran hanya berfokus pada pendidik. 

3. Belum pernah menggunakan media interaktif bernilai 

islam  menggunakan lectora inspire disekolah. 

Diperlukan media pembelajaran interaktif yang dapat 

membantu peserta didik dalam proses pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Pembelajaran Interaktif Bernilai Islam Menggunakan 

Lectora Inspire pada Materi IPA Kelas V SD/MI yang 

dikembangkan 

Menghasilkan sebuah produk berupa media interaktif bernilai 

Islam menggunakan aplikasi lectora inspire pada mata 

pelajaran IPA materi Ekosistem di kelas V SD/MI 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Validasi Ahli Materi I 
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Lampiran 11. Surat Keterangan Validasi Ahli Materi II 
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Lampiran 13. Surat Keterangan Validasi Ahli Media I 

 

 

 



Lampiran 14. Lembar Validasi Ahli Media I 

 



 



 



 



 

 

 

 



Lampiran 15. Surat Keterangan Validasi Ahli Media II 

 

 

 



Lampiran 16. Lembar Validasi Ahli Media II 

 



 



 



 



 

 

 

 



Lampiran 17. Kisi-kisi dan Angket Respon Pendidik  

 

ANGKET RESPON PENDIDIK 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERNILAI 

ISLAM MENGGUNAKAN LECTORA INSPIRE PADA MATERI IPA KELAS V 

SD/MI” 

 

Pengisian angket ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka 

penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, dan bukan untuk kepentingan yang lain. Sehubungan dengan hal 

tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen dan guru untuk memberikan penilaian 

terhadap media pembelajaran terlampir. Jawaban Bapak/Ibu akan berpengaruh terhadap 

kelayakan media pembelajaran terlampir. 

Judul  : “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Bernilai Islam Menggunakan Lectora Inspire pada 

Materi IPA Kelas V SD/MI” 

Mata Pelajaran   : IPA 

Sasaran Pengembangan  : Peserta Didik Kelas V SD/MI  

Pengembang   : Winda Syania Erina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. PETUNJUK 

1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada lembar yang telah disediakan. 

2. Mohon Bapak/Ibu memilih satu jawaban paling tepat dengan cara memberi tanda 

checklist (√) pada kotak angka yang tersedia. 

Ket. Angka: 

5 =  Sangat Baik; 

4 =  Baik; 

3 =  Cukup; 

2 =  Kurang; 

1 =  Sangat Kurang. 

3. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan pada 

kolom yang telah disediakan. 

4. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B.  PENILAIAN 

 

Nama Pendidik :………………………………. 

Sekolah  :………………………………. 

Tanggal   :………………………………. 

 

NO KOMPONEN PENILAIAN 
PENILAIAN SARAN 

PERBAIKAN 1 2 3 4 5 

ASPEK KELAYAKAN  

Kualitas Isi  

1 Kesesuaian materi dengan KI 

dan KD 

      

2 Kemenarikan materi yang 

dikembangkan  

      

3 Kesesuaian materi dengan 

tujuan pembelajaran  

      

4 Penyajian contoh pada materi        

Tampilan Media 

5 Desain penampilan menarik       

6 Ketertarikan peserta didik 

terhadap media  

      

7 Tulisan pada media jelas       

8 Unsur tata letak dan pilihan 

warna  

      

9 Kesesuaian gambar, dan video 

dengan materi  

      

10 Kejelasan teks, gambar, dan 

video  

      

11 Gambar dan video yang 

disajikan efesien  

      

Teknis Penggunaan  

12 Penggunaan media mudah 

dilakukan 

      

13 Kepraktisan media bagi 

pendidik 

      

14 Media pembelajaran ini dapat 

membuat proses pembelajaran 

menjadi efektif dan 

menyenangkan 

      



 

Komentar Umum Dan Saran Perbaikan 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Bandar Lampung,     2021 

 

 

…………………….. 

 NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 18. Kisi-kisi dan Angket Respon Peserta Didik  

 

ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERNILAI 

ISLAM MENGGUNAKAN LECTORA INSPIRE PADA MATERI IPA KELAS V 

SD/MI” 

 

Pengisian angket ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka 

penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, dan bukan untuk kepentingan yang lain. Sehubungan dengan hal 

tersebut di atas, mohon bantuan adik-adik untuk memberikan respon terhadap media 

pembelajaran terlampir. Jawaban adik-adik akan berpengaruh terhadap kelayakan 

media pembelajaran terlampir. 

Judul  : “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Bernilai Islam Menggunakan Lectora Inspire pada 

Materi IPA Kelas V SD/MI” 

Mata Pelajaran   : IPA 

Sasaran Pengembangan  : Peserta Didik Kelas V SD/MI  

Pengembang   : Winda Syania Erina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. PETUNJUK 

1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada lembar yang telah disediakan. 

2. Mohon adik-adik memilih satu jawaban paling tepat dengan cara memberi tanda 

checklist (√) pada kotak angka yang tersedia. 

Ket. Angka: 

5 =  Sangat Baik; 

4 =  Baik; 

3 =  Cukup; 

1 =  Kurang; 

1 =  Sangat Kurang. 

3. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan 

pada kolom yang telah disediakan. 

4. Sebelumnya ibu ucapkan terimakasih atas bantuan yang adik-adik berikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. PENILAIAN 

 

Nama Peserta didik :………………………………. 

Sekolah  :………………………………. 

Tanggal   :………………………………. 

 

NO KOMPONEN PENILAIAN 
PENILAIAN SARAN 

PERBAIKAN 1 2 3 4 5 

ASPEK KELAYAKAN  

Kualitas Media  

1 Tampilan media pembelajaran 

interaktif bernilai islam 

mennggunakan lectora inspire 

menarik 

      

2 Gambar, dan video sesuai 

dengan materi ekosistem 

      

3 Penggunaan gambar dan video 

jelas 

      

4 Dengan menggunakan media 

ini pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan  

      

5 Perpaduan warna pada media 

menarik dan tidak monoton 

      

Kualitas Materi 

6 Penyampaian materi dalam 

media pembelajaran mudah 

dipahami 

      

7 Materi ekosistem yang 

disampaikan mengaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga memudahkan dalam 

memahami materi  

      

8 Kemenarikan materi yang 

dikembangkan media ini dapat 

meningkatkan semangat belajar 

peserta didik   

      

9 Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami 

      



 

Komentar Umum dan Saran Perbaikan 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Bandar Lampung,     2021 

 

 

…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknis Penggunaan  

10 Kemudahan dalam penggunaan 

media  

      

11 Kepraktisan dalam penggunaan 

media  

      

Evaluasi  

12 Soal evaluasi yang mudah 

dipahami 

      



 

 

Lampiran 19. Rekapitulasi Hasil Validasi Ahli Materi I 

 

 

Lampiran 20. Rekapitulasi Hasil Validasi Ahli Materi II 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 21. Rekapitulasi Hasil Validasi Ahli Media I 

 

 

Lampiran 22. Rekapitulasi Hasil Validasi Ahli Media II 

 

 

 



 

 

Lampiran 23. Rekapitulasi Analisis Uji Skala Kecil 

 

 

 

Lampiran 24. Rekapitulasi Analisis Uji Skala Besar 

 

 



Lampiran 25. RPP 

RPP RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SD/MI 

Kelas / Semester  : 5 /1  

Tema 5   : Ekosistem  

Sub Tema 1  : Komponen Ekosistem  

Muatan Terpadu  : Bahasa Indonesia, IPA 

Pembelajaran ke  : 1 

Alokasi Waktu  : 1 Hari  

 

A. KOMPETENSI INTI  

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.  

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan negara. 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 

tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

sesuai dengan tahap perkembangannya. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  

Muatan : Bahasa Indonesia 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 3.7 Menguraikan konsepkonsep 

yang saling berkaitan pada teks 

nonfiksi.  

3.7.1 menemukan pokok pikiran 

dalam bacaan secara tepat 

2 4.7 Menyajikan konsep-konsep 

yang saling berkaitan pada teks 

nonfiksi ke dalam tulisan dengan 

bahasa sendiri. 

4.7.1 membuat pertanyaan-

pertanyaan sehubungan dengan 

bacaan secara tepat 

 

Muatan : IPA 



No Kompetensi Dasar Indikator 

1 3.5. Menganalisis hubungan antar 

komponen ekosistem dan jaring-

jaring makanan di lingkungan 

sekitar.  

3.5.1 menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

secara benar 

2 4.5 Membuat karya tentang konsep 

jaring-jaring makanan dalam suatu 

ekosistem. 

4.5.1 membuat teks nonfiksi 

tentang penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

secara benar 

 

C. TUJUAN  

1. Dipandu melalui WA Grup dengan mencermati teks nonfiksi yang 

disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara 

tepat. 

2. Dipandu melalui WA Grup dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu 

membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. 

3. Setelah menyaksikan video tentang ekosistem hewan yang dishare di WA 

grup, siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan 

berdasarkan jenis makanannya secara benar. 

4. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu 

membuat teks nonfiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis 

makanannya secara benar. 

 

D. MATERI 

1. Teks bacaan nonfiksi tentang jenis-jenis hewan. 

2. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

 

E. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan  : Scientific-TPACK 

Model   : pembelajaran Jarak Jauh  

Metode  : Penugasan, Pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi 

 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pembukaan  Kelas diawali dengan pendidik memberikan 

salam dan menyapa peserta didik. 

 Pendidik mengecek kehadiran dan kesiapan 

peserta didik di grup WhatsApp 

 Kelas dilanjutkan dengan berdo’a 

 Pendidik menjelaskan kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

15 menit 

 



 Pendidik menginformasikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

Inti  Peserta didik membaca dan mencermati dialog 

pembuka kegiatan pembelajaran, beri penekanan 

pada kata ekosistem. 

 Tanyakan kepada peserta didik:  

“Menurut kalian, apakah ekosistem itu?”  

“Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem?”  

“Apakah peranan ekosistem bagi makhluk 

hidup?”  

“Menurutmu, apakah semua tempat terdiri atas 

ekosistem yang sama?” 

 Gunakan pertanyaan-pertanyaan di atas untuk 

menstimulus rasa ingin tahu peserta didik 

tentang topik yang akan didiskusikan. 

 Minta peserta didik untuk mengingat kembali 

hal-hal yang mereka temukan di lingkungan 

sekitar mereka,  

“Coba perhatikan lingkungan sekitar kita. 

Ekosistem apa saja yang dapat kita temui di 

sekitar kita?” 

 Peserta didik membaca dengan seksama bacaan 

tentang ekosistem. 

 Dipandu melalui WA Grup pendidik 

menanyakan kata-kata sukar serta hal-hal 

penting seputar bacaan.  

 Pendidik menjelaskan kembali tentang “pokok 

pikiran” 

 Peserta didik mencermati teks bacaan yang 

disajikan pada buku siswa tentang jenis 

makanan hewan.. 

 Peserta didik menuliskan kata-kata yang sulit 

atau belum diketahui artinya, kemudian mencari 

arti kata tersebut melalui google. 

 Peserta didik mengamati video mengenai 

Ekosistem dan Jenis Makanan Hewan 

 Kemudian peserta didik diminta 

mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis 

makanannya 

 Pada kegiatan ini, peserta didik dapat 

mempergunakan informasi yang mereka 

dapatkan dari teks bacaan yang disajikan di 

140 menit 



Buku Siswa ataupun video pembelajaran. 

 Peserta didik membuat tulisan nonfiksi yang 

membandingkan dua jenis hewan berdasarkan 

jenis makanannya yang terdiri atas tiga paragraf 

 Dipandu melalui WA Grup peserta didik 

diminta untuk mengirimkan tugas melalui WA 

untuk melihat hasil kegiatan peserta didik, 

kemudian membuat kesimpulan. 

Penutup  Peserta didik mampu mengemukan hasil belajar 

hari ini  

 Pendidik memberikan penguatan dan 

kesimpulan  

 Peserta didik diberikan kesempatan bertanya dan 

menambahkan informasi dari peserta didik 

lainnya. 

 Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah 

satu peserta didik. 

15 menit 

 

G. PENILAIAN 

a. Sikap  

 Keaktifan dan kesopanan dalam berkomunikasi selama proses 

pembelajaran di Whatsapp Grup,  

 Tanggung jawab dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas  

 Disiplin kehadiran di Whatsapp Grup  

 Kecermatan, ketelitian dan rasa ingin tahu.  

b. Pengetahuan  

 Tes tertulis dalam Whatsapp Grup  

c. Keterampilan  

 Menyajikan teks nonfiksi 

 Mengklasifikasi hewan berdasarkan makanannya 

H. SUMBER DAN MEDIA  

1. Buku Guru Kelas 5 Tema 5 dan Buku Siswa kelas 5 Tema 5 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

2. Internet 

3. Video pembelajaran 

4. WA grup 

 

 

 



 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  

 

 

 

 

            

           NIP.  

  

.............., .........................  2022 

Guru Kelas V 

 

 

 

 

 

          NIP. 

 

  



 

  

































 


