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ABSTRAK 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran 

bartugas mengarahkan proses agar sasaran dari perubahan itu dapat 

tercapai sesuai yang diinginkan, pengembangan kurikulum terus 

diupayakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan 

begitu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana 

pengembangan media pembelajaran PARANTAR (papan putaran 

pinter) dan surprise box berbasis android pada muatan pelajaran IPA 

kelas V?, (2) bagaimana kelayakan desain media pembelajaran 

PARANTAR (papan putaran pintar) dan surprise box berbasis 

android? , (3) bagaimana respon peserta didik terhadap media 

pembelajaran PARANTAR (papan putaran pintar) dan surprise box?, 

(4) bagaimana respon guru terhadap media pembelajaran 

PARANTAR (papan putaran pintar) dan surprise box?. Penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) mengetahui pengembangan media pembelajaran 

PARANTAR (papan putaran pintar) dengan surprise box berbasis 

android pada muatan pelajaran IPA kelas V (2) mengetahui kelayakan 

media pembelajaran PARANTAR (papan putaran pintar) dengan 

surprise box berbasis android (3) mengetahui respon peserta didik 

terhadap media pembelajaran PARANTAR (papan putaran pintar) 

dengan surprise box berbasis android (4) mengetahui respon guru 

terhadap media pembelajaran PARANTAR (papan putaran pintar) 

dengan surprise box berbasis android. Manfaat pengembangan dibagi 

menjadi 2 yaitu manfaat pengembangan bagi peserta didik, bagi 

pendidik, dan bagi sekolah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

metode penelitian dan pengembangan (Reseach and Development). 

Penelitian ini mengacu pada metode penelitian ADDIE, model ini 

mencakup: Analiysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation. Subjek penelitian ini adalah peserta didik SDN 2 Tanjung 

Senang dan MIN 3 Bandar Lampung. Data penelitian ini deperoleh 

dengan wawancara, angket, dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan 
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angket validasi ahli materi termasuk dalam kategori 87% dan 89% 

dengan katagori sangat layak. Penilaian ahli bahasa pada media 

pembelajaran sangat layak dengan presentase 85% dan penilaian ahli 

media 84% dengan katagori sangat layak. Pada uji coba skala kecil di 

MIN 3 Bandar Lampung dengan peserta didik 10 orang memperoleh 

presentase 87% dan skor 437 dengan skor maksimal 500. Pada uji 

coba lapangan skala besar di SDN 2 Tanjung Senang yang diikuti oleh 

27 peserta didik diperoleh presentase 91% dengan skor 1,235 dan skor 

maksimal 1,350 dengan keterangan sangat layak dijadikan media 

pembelajaran 

 

 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, media PARANTAR dengan 

surprise box, ADDIE 
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MOTO 

 

ْنيَا فََعلَْيِه بِاْلِعْلِم، َوَمْن أََراَد اآلِخَرهَ فََعلَْيِه  َمْن أََراَد الدُّ

 بِاْلِعْلِم، َوَمْن أََراَدهَُما فََعلَْيِه باِلِعلْمِ 
 

"Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia 

menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia 

menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya 

(dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu." (HR. Ahmad) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

a. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan 

untuk meminimalisir kekeliruan penafsiran, maka penulis merasa 

perlu untuk memaparkan beberapa kata yang menjadi judul skripsi 

ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud ialah 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PARANTAR 

(PAPAN PUTARAN PINTAR) DENGAN SURPRISE BOX 

BERBASIS ANDROID PADA PELAJARAN IPA. Adapun 

penjabaran pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

proposal ini yakni sebagai berikut: Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 “Pengembangan ialah 

kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah 

terbukti kebenarannya untuk menumbuhkan fungsi, manfaat, dan 

aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, ataupun 

menghasilkan teknologi baru. Maknanya, perubahan tidak instan 

serta memerlukan beberapa tahapan.
1
  

Dimasa sekarang ini kita merasakan pesatnya perkembangan 

teknologi, Futurolog Alfin Toffer menyebutkan zaman ini sebagai 

zaman informasi. Menurut Toffer, penguasaan zaman informasi 

yang bermula sejak akhir abad 20 Masehi, adalah orang-orang 

yang menguasai informasi dan media komunikasi masaa modern, 

karena siapa yang menguasai informasi dan medianya, maka dia 

akan dapat mengendalikan dunia. 
2
 Komunikasi antar manusia 

dapat dilakukan dengan berbagai alat komunikasi sebagai dampak 

dari perkembangan teknologi. Internet merupakan salah satunya. 

Internet ialah jaringan komunikasi global yang terbuka dan 

                                                             
1
 Anggit Shita Devi, Siti Maisaroh, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Buru Pop-Up Wayang Tokoh Padhawa Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Jawa Kelas V SD”, Jurnal PGSD Indonesia, Vol. 3, No. 2, (2017): 6. 
2
 Simbolika “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi Terhadap Budaya”, Jurnal Program Study Komunikasi Dan 

Penyiaran Islam Vol. 4, No. 1, (2018): 63. 
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2 

menghubungkan ribuan jaringan komputer melalui sambungan 

telepon umum maupun pribadi. 

Sejalan dengan paparan diatas maka dapat dimpulkan bahwa 

teknologi informasi dan internet sangat penting bagi kehidupan 

manusia salah satunya yaitu untuk peserta didik dalam dunia 

pendidikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Internet 

pada zaman sekarang ini sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok 

dalam masyarakat terutama peserta didik. Maksud dari penjelasan 

tersebut peneliti mengembangan media games berbasis android 

yang bida digunakan peserta didik dengan menggunakan jaringan 

internet, media dalam judul ini ialah alat yang dipakai pendidik 

dalam menyampaikan materi ke  peserta didik, pemakaian media 

juga bisa mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang di 

sampaikan. Materi yang dipakai dalam penelitian ini yakni pada 

tema 2 sub tema 2 Perubahan Wujud Benda kelas V SD/MI 

pelajaran IPA. 

Papan putar ialah suatu media permainan yang bentuknya 

sejenis kipas angin. Roulette dari perkataan Perancis untuk “roda 

kecil”. Sejak berapa abad yang telah lalu aneka ragam permainan 

“roda” telah hadir serta telah dimainkan. Permainan roulette salah 

satu permainan papan yang paling terpopuler di dunia khususnya 

dalam dunia judi yang bisa dikenal permainan “roda kecil”. Dalam 

papan roda pintar ini terdiri  jarum penunjuk arah dan petak-petak 

nomor yang urut, isi dari roda pintar ini disesuaikan dengan 

masalah yang akan dibahas pada setiap nomor. Sehingga roda 

pintar ialah dua alat yang bentuknya bundar yang bisa bergerak dan 

dapat berputar-putar ataupun berkeliling yang dapat dipakai 

sebagai media pembelajaran. 
3
 Maksud media parantar (papan 

putaran pintar) dalam judul ini yakni dimana peneliti 

mengembangkan media ini sangat berbeda sebab media yang 

peneliti kembangkan adalah media pembelajaran berbasis 

                                                             
3
 Nasrullah Nasrullah, Skripsi: “Efektivitas Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw Dengan Bentuan Media Papan Putar Terhadap 

Kemampuan Bertanya Pada Materi Pelajaran Alat Optic Siswa Kelas X IPA 

SMAN 1 Malunda”, Universitas Islam Negeri Alaudiin Makassar, 2017, H. 

16. 



 
 

 
 

3 

elektronik yang bisa dimainkan peserta didik secara mandiri 

dengan menggunakan handphone mereka. Dengan begitu media 

pembelajaran dapat memotivasi peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Menurut (Waladiyah, 2018) Surprise box ialah sebuah kotak 

sejenis kado yang terbentuk dari kertas yang apabila dibuka isinya 

beraneka ragam kejutan kreatif beraneka ragam bentuk ungkapan 

melalui kreatifitas. Surprise box ini memiliki beberapa macam, 

masing-masing orang memiliki cara sendiri dalam menyalurkan 

kreatifitas mereka. Hal inilah yang membuat Surprise box bisa 

dikreasikan menjadi media pembelajaran. Surprise box ini divariasi 

dengan materi pembelajaran dan games edukasi. Explosion box ini 

terdiri dari beberapa bagian yakni materi sistem pencernaan, games 

puzzle sistem pencernaan, panduan praktikum, dan games ular 

tangga yang bisa dimainkan di dalam kelompok.
4
 Maka dalam 

media yang peneliti kembangkan yaitu surprise box berbeda 

dengan penelitian sebelumnya sebab media surprise box ini 

berbasis elektronik yang bisa digunakan peserta didik secara 

mandiri dan dimana saja dan dapat di instal di handphone. 

 

b. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran 

adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. Pembelajaran bartugas mengarahkan proses agar 

sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sesuai yang diinginkan, 

pengembangan kurikulum terus diupayakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Pada dasarnya dalam proses pembelajaran 

yang dilakukan, banyak hal yang harus dipersiapkan dari mulai 

guru maupun siswa. Adapun hal-hal yang sangat berkaitan untuk 

                                                             
4
 Novena Dinda Pramesti, Skripsi, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Explosion Box Kelas VIII SMP Pada Materi Sistem 

Pencernaan Manusia”, 2019, H: 19. 
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mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, seperti dalam 

penggunaan metode atau media pembelajaran. 

Walaupun masyarakat pasti sudah seringkali mendengar 

istilah pendidikan namun ketika membahas suatu hal maka akan 

ada beragam definisi yang ada mengenai pendidikan. Secara 

sederhana pendidikan dimaknai sebagai upaya manusia supaya 

mampu membangun pribadian berlandasakan tatanan sosial 

kemasyarakatan. Definisi pendidikan ataupun pedagogic terus 

berkembang menjadi bermakna arahan ataupun bantuan yang 

secara sengaja diberikan orang dewasa supaya iya menjadi dewasa. 

Berikutnya , definisi pendidikan ialah upaya yang dilaksanakan 

individu ataupun kelompok orang lain supaya menjadi dewasa 

ataupun mencapai taraf kehidupan ataupun pola hidup yang tinggi 

dalam arti mental.
5
 

Perkembangan teknologi informasi pada zaman ini sangagt 

berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari untuk semua kalangan, 

baik pelajaran maupun mahasiswa. Salah satunya menggunakan 

smartphone. Tingkat perkembangan perangkat smartphone yang 

semakin tinggi dan relative semkin murah merupakan faktor 

pendukung pengguna smartphone meningkat. Lembaga riset digital 

marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna 

aktif smartphone di Indonesia akan mencapai lebih dari 100 juta 

orang. Dengan jumlah besar itu, Indonesia akan menjadi Negara 

dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia 

setelah Cina, India, dan Amerika (Wahyudi, 2018).
6
 

Siswa banyak memanfaatkan smartphone untuk bermain 

game dan media sosial ini berdampak buruk bila diteruskan untuk 

belajar mereka, sebaiknya penggunaan smartphone pada siswa 

dimanfaatkan untuk belajar sehingga siswa akan belajar mandiri 

melalui smartphone yang mereka miliki. Semakin banyak siswa 

menggunakan perangkat mobile makan akan tinggi pula pemakaian 

                                                             
5
 Hasbullah, “Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan”, (Depok: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2017), H. 1 
6
 Irnin Agustina Dwi Astutu, Ria Asep Sumarni, dkk, 

“Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Mobile Lerning Berbasis 

Android”, Jurnal Universitas Indroprasta PGRI, Vol. 3, No. 1, (2017), H.58. 



 
 

 
 

5 

teknologi di dunia pendidikan. Contoh dari penggunaan perangkat 

mobile di dunia pendidikan yaitu dengan membuat media 

pembelajaran berbasis android yang  yang paling banyak 

digunakan dan tidak menyulitkan siswa membawa perangkat 

tersebut. Pengertian android merupakan suatu sistem informasi 

yang umumnya digunakan dalam perangkat mobile seperti ponsel 

dan computer tablet. Android merupakan sistem operasi yang 

menyediakan platform terbuka sehingga mengijinkan pihak keyiga 

atau pengembang untuk mengembangkan berbagai aplikasi untuk 

dijalankan dalam sistem operasi.
7
 

Tujuan mata pelajaran IPA ialah menumbuhkan efiensi dan 

efektivitas pembelajaran, menumbuhkan minat dan motivasi, dan 

beberapa kempetensi dasar dapat dicapai sekaligus. 
8
 Asal kata 

kurikulum secara istilah dari bahasa Yunani yakni curir yang 

maknanya pelari serta curare yang maknanya tempat berpacu. Jadi, 

asal dari istilah kurikulum dari dunia olahraga pada zaman romawi 

kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari 

dari garis awal hingga selesai. Dapat dipahami makna kurikulum 

ialah jarak yang harus dilalui dengan berisikan materi ajar dalam 

waktu tidak sebentar untuk mendapatkan ijazah. Sedangkan 

kurikulum pendidikan (manhaj al-dirasah) dalam kamus Tarbiyah 

ialah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan pedoman 

oleh lembaga pendidikan dan mewujudkan tujuan-tujuan 

pendidikan.  

Menurut S. Nasution, kurikulum ialah sebuah rancangan 

yang telah disiapkan sedemikian rupa demi lancarnya 

pembelajaran serta dinaungi pihak sekolah ataupun lembaga 

pendidikan beserta staf pengajaran. Selanjutnya Nasution 

mengutarakan pendapat beberapa ahli teori kurikulum bahwasanya 

kurikulum bukan hanya mencakup seluruh kegiatan yang 

direncanakan namun pristiwa-pristiwa yang terjadi dibawah 

                                                             
7
 Ridho Catur Prakoso, Sekripsi, “Pengembangan Aplikasi 

Pembelajaran Berbasis Android Untuk Mata Kuliah Psikologi Pendidikan”, 

Universitas Negeri Jakarta, 2018, H. 54. 
8
 Nanang Rahman, “Pembelajaran IPA Terpadu Sekolah Dasar”, 

(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), H. 9. 



 
 

 
 

6 

pengawasan sekolah. Jadi selain kegiatan kurikulum yang formal 

yang sering dikenal kegiatan ko-kurikuler ataupun ekstra kurikuler 

(co-corruculum ataupun ekstra curriculum).
9
 Pengembangan 

kurikulum ialah suatu proses yang merencanakan, menghasilkan 

ataupun alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil 

penelitian terhadap kurikulum yang tidak berlaku, sehingga dapat 

memberikan kondisi kegiatan belajar mengajar yang lebih baik.
10

 

Dimasa sekarang ini kita merasakan pesatnya 

perkembangan teknologi, Futurolog Alfin Toffer menyebutkan 

zaman ini sebagai zaman informasi. Menurut Toffer, penguasaan 

zaman informasi yang bermula sejak akhir abad 20 Masehi, adlah 

orang-orang yang menguasai informasi dan media komunikasi 

masaa modern, karena siapa yang menguasai informasi dan 

medianya, maka dia akan dapat mengendalikan dunia. 
11

 

Komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat 

komunikasi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Internet 

merupakan salah satunya. Internet ialah jaringan komunikasi global 

yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan komputer 

melalui sambungan telepon umum maupun pribadi. 

Sejalan dengan paparan diatas maka dapat dimpulkan 

bahwa teknologi informasi dan internet sangat penting bagi 

kehidupan manusia salah satunya yaitu untuk peserta didik dalam 

dunia pendidikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

Internet pada zaman sekarang ini sudah dianggap sebagai 

kebutuhan pokok dalam masyarakat terutama peserta didik. 

Kondisi kegiatan belajar mangajar akan terasa lebih baik bila 

memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang, dalam 

penelitian ini peneliti mengambangkan media pembelajaran 

PARANTAR (papan putar pintar) dan surprise box.  

                                                             
9
 Syamsul Bahri, “Pengembangan Kurikulum Dasar Dan 

Tujuannya”, Jurnal Ilmiah Islam Future, Vol. 11, No. 1, (2017), H.17. 
10

 Rosmiaty Azis, “Implementasi Pengembangan Kurikulum”, 

Inspirasi Pendidikan, Vol. 7, No. 1, (2018), H. 49. 
11

 Simbolika “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi Terhadap Budaya”, Jurnal Program Study Komunikasi Dan 

Penyiaran Islam Vol. 4, No. 1, (2018): 63. 
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Papan putar ialah suatu media permainan yang bentuknya 

sejenis kipas angin. Roulette dari perkataan Perancis untuk “roda 

kecil”. Sudah sejak jaman dahulu permainan “roda” sudah ada 

serta dimainkan dengan beraneka ragam jenis. Permainan roulette 

salah satu permainan papan yang paling terpopuler di dunia 

khususnya dalam dunia judi yang bisa dikenal permainan “roda 

kecil”. Dalam papan roda pintar ini terdiri  jarum penunjuk arah 

dan petak-petak nomor yang urut, isi dari roda pintar ini 

disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas pada setiap nomor. 

Sehingga roda pintar ialah suatu alat yang bentuknya bundar yang 

bisa bergerak dan dapat berputar-putar ataupun berkeliling yang 

dapat dipakai sebagai media pembelajaran.
12

  

Sedangkan Menurut (Waladiyah, 2018) Surprise box ialah 

sebuah kotak sejenis kado yang terbentuk dari kertas yang apabila 

dibuka isinya beraneka ragam kejutan kreatif beraneka ragam 

bentuk ungkapan melalui kreatifitas. Surprise box ini memiliki 

beberapa macam, masing-masing orang memiliki cara sendiri 

dalam menyalurkan kreatifitas mereka. Hal inilah yang membuat 

Surprise box bisa dikreasikan menjadi media pembelajaran. 

Surprise box ini divariasi dengan materi pembelajaran dan games 

edukasi. Surprise box ini terdiri dari beberapa bagian yakni materi 

sistem pencernaan, games puzzle sistem pencernaan, panduan 

praktikum, dan games ular tangga yang bisa dimainkan di dalam 

kelompok.
13

  

Namun berdasarkan pra penelitian di SD Negeri 2 Tanjung 

Senang kegiatan pembelajaran IPA dari pembahasan tentang 

“perubahan wujud benda” hanya memakai media pembelajaran 

visual contohnya hanya memakai poster, dimana poster tersebut 

                                                             
12

 Nasrullah Nasrullah, Skripsi: “Efektivitas Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw Dengan Bentuan Media Papan Putar Terhadap 

Kemampuan Bertanya Pada Materi Pelajaran Alat Optic Siswa Kelas X Ipa 

Sman 1 Malunda”, Universitas Islam Negeri Alaudiin Makassar, 2017, Hal. 

16. 
13

 Novena Dinda Pramesti, Skripsi, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Explosion Box Kelas VIII SMP Pada Materi Sistem 

Pencernaan Manusia”, 2019, H: 19. 
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untuk menjelaskan materi pembelajaran IPA. Dengan memakai 

media poster memungkinkan peserta didik kurang mengerti akan 

materi yang disampaikan maka dari itu solusinya guru harus 

mengembangkan media yang efektif, inovatif, dan media yang 

sesuai dengan teknologi masa kini supaya peserta didik semangat 

dalam belajar dan mengerti pembelajaran yang disampaikan guru. 

Hasil wawancara kepada guru IPA di SD Negeri 2 Tanjung 

Senang didapat informasi bahwa: 

“Sesungguhnya untuk penyampaian materi pembelajaran 

guru kesulitan untuk menemukan alat peraga yang cocok, dan 

untuk media yang dipakai dalam materi perubahan wujud benda 

hanya memakai poster, dan memakai peralatan yang ada disekitar 

alam pun. Maka dari itu dalam penyampaian materi pelajaran perlu 

memakai media pembelajaran yang menarik dan inovatif sehingga 

motivasi peserta didik dapat meningkat” 

 Menurut Winkel (1996:226) mengutarakan 

bahwasanya pencapaian seseorang menjadi tolak ukur baik 

tidaknya prestasi Oleh sebab itu makna prestasi belajar ialah hasil 

optimal yang sudah dicapai oleh seseorang setelah menjalankan 

upaya-upaya belajar.
14

 Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar ialah antara lain sebagai berikut: (1) pengaruh pendidikan 

dan pembelajaran unggul, (2) perkembangan dan pengukuran otak, 

dan (3) kecerdasan emosional (Wahab, 2015:248).
15

 Menurut 

peneliti sesungguhnya masih banyak hal yang mempengaruhi 

motivasi belajar peserta didik yakni teknik mengajar guru mulai 

dari pemilihan metode, model, media dll yang dapat menumbuhkan 

prestasi belajar peserta didik.  

 

                                                             
14

 Noor Komari Pratiwi, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian 

Orang Tua, Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa 

Indonesia Siswa SMK Kesehatan Di Kota Tanggerang”, Jurnal Universitas 

Indrapasta PGRI, Vol. 1, No.2, (2017): 81.   
15

 Ahmad Syafi‟i, dkk, “Studi Tentang Prestasi Belajar Siswa Dalam 

Beraneka ragam Aspek Dan Factor Yang Mempengaruhi”, Jurnal 

Komunikasi Pendidikan, Vol. 2, No.2, (2018): 121. 
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Peran media pembelajaran dalam proses belajar dan 

mengajar ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari 

dunia pendidikan. Media pembelajaran ialah segala sesuatu yang 

dapat dipakai untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima, 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

pesera didik untuk belajar.
16

 Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa 

fungsi dari pemakaian media pembelajaran yakni: 

a. Fungsi komunikasi. Media pembelajaran dipakai untuk 

memudahkan komunikasi antara penyampaian pesan dan 

penerima pesan.  

b. Fungsi motivasi. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa 

dalam belajar.  

c. Fungsi kebermanfaatan. Media pembelajaran akan lebih berarti 

jika dipakai bukan hanya sebagai sumber informasi namun bisa 

sebagai alat agar siswa pandai menganalisa serta membuat suatu 

produk.  

d. Fungsi individualitas. Fungsi ini memberikan pelayanan setiap 

perbedaan kebutuhan belajar yang disebabkan oleh perbedaan 

latar belakang siswa, baik aspek pengalaman, gaya belajar, 

ataupun kemampuan siswa.
17

 

 

Maka dri itu peneliti ingin mengembangkan media berupa 

media pembelajaran PARANTAR (papan putaran pintar) dan 

surprise box berbasis android yang memang belum pernah dipakai 

di sekolah tersebut. Berdasarkan paparan diatas maka peneliti akan 

melaksanakan penelitian dengan judul penelitian “Pengembangan 

Media Pembelajaran PARANTAR (Papan Putaran Pintar) Dengan 

Surprise Box Berbasis Android Pada Pelajaran IPA materi 

Perubahan Wujud Benda Pada Pelajaran 1 di jenjang SD/MI”.  

 

                                                             
16

 Talizaro Tafonao, “Peran Media Pembelajaran Dalam 

Menumbuhkan Minat Belajar Mahasiswa”, Jurnal Komunikasi Pendidikan, 

Vol. 2, No.2, (2018): 103. 
17

 Teni Nurrita, “Pengembangan Media Pembelajaran Untuk 

Menumbuhkan Hasil Belajar Siswa”, Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, 

Syari‟ah Dan Tarbiyah, Vol. 1, No.1, (2018): 176. 
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c. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam 

penelitian di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran kurang 

memikat serta inovatif. 

2. Kurangnya motivasi belajara peserta didik karena hanya 

mengandalkan bahan ajar sebatas buku dari pemerintah. 

3. Belum pernah diterapkan media berupa permainan 

PARANTAR dan surprise box berbasis android pada mata 

pelajaran IPA materi Perubahan Wujud Benda. 

4. Ingin mengetahui respon peserta didik dalam pemilihan media  

 

d. Batasan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi masalah dengan menyesuaikan 

tingkat kesulitan penelitian maka penelitian membatasi 

permasalahan sebagai fokus penelitian yakni:  

1. Media pembelajaran yang peneliti kembangkan ialah berupa 

permainan PARANTAR dan surprise box berbasis android 

yang dibuat dengan aplikasi games android. Penelitian 

mendesain khusus media permainan PARANTAR dan surprise 

box pada materi tema 2 subtema 2 perubahan wujud benda. 

2. Pada penelitian ini dilaksanakan kepada peserta didik kelas V 

SD Negeri 2 Tanjung Senang Bandar Lampung dan MIN 3 

Bandar Lampung. 

 

e. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang dipaparkan, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini yakni: 

a. Bagaimana pengembangan media pembelajaran PARANTAR 

(papan putaran pinter) dan surprise box berbasis android pada 

muatan pelajaran IPA kelas V? 

b. Bagaimana kelayakan desain media pembelajaran 

PARANTAR (papan putaran pinter) dan surprise box berbasis 

android pada muatan pelajaran IPA kelas V? 
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c. Bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran 

PARANTAR (papan putaran pintar) dan surprise box? 

d. Bagaimana respon guru terhadap media pembelajaran 

PARANTAR (papan putaran pintar) dan surprise box? 

 

f. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

maka tujuan penelitian ini ialah: 

1. Mengetahui pengembangan media pembelajaran PARANTAR 

(papan putaran pintar) dengan surprise box berbasis android 

pada muatan pelajaran IPA kelas V. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

PARANTAR (papan putaran pintar) dengan surprise box 

berbasis android pada muatan pelajaran IPA kelas V. 

3. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media 

pembelajaran PARANTAR (papan putaran pintar) dengan 

surprise box berbasis android.  

4. Untuk mengetahui respon guru terhadap media pembelajaran 

PARANTAR (papan putaran pintar) dengan surprise box 

berbasis android. 

 

g. Manfaat Pengembangan 

Hasil penelitian Pengembangan ini diharapkan dapat 

memperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Peserta didik 

a. Dapat lebih mudah menerima pelajaran dengan bantuan 

media pembelajaran berbasis android  pada materi 

pelajaran IPA. 

b. Meningkatkan daya tarik siswa terhadap materi 

perubahan wujud benda pelajaran IPA. 

c. Meningkatkan prestasi dan kreatifitas siswa.  

2. Manfaat Bagi Pendidik  

a. Mempermudah penyampaian materi karena sudah 

terbantu dengan media pembelajaran berbasis elektronik 

menggunakan aplikasi yang bisa digunakan di handphone. 
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b. Kegiatan dan hasil penelitian dapat meningkatkan 

motivasi guru dalam proses kegiatan pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

a. Memberikan kontribusi pada sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam 

sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. 

b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan memperkaya 

dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan guru-guru lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengembangan Media Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran 

Secara istilah asal kata media dari bahasa Latin, yakni 

medium, yang maknanya antara, secara umum digunakan 

sebagai alat komunikasi. Secara istilah, kata media 

menunjukkan semua hal yang membawa ataupun menyalurkan 

informasi antara sumber dan penerima, sejenis film, televise, 

radio, alat visual yang diployeksikan, barang cetakan, dan lain-

lain sejenis itu ialah media komunikasi untuk menyampaikan 

suatu pesan ataupun gagasan.
18

 Gerlach & Ely mengutarakan 

bahwasanya secara umum pengetahuan kemampuan ataupun 

sikap dapat didapat dari media. Berdasarkan definisi ini media 

terdiri dari, guru, buku tulisan serta alam sekolah. Definisi 

media secara lebih khusus ialah alat-alat grafis, photografis, 

ataupun elektronis untuk menangkap , memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual ataupun verbal.
19

 

Kesimpulan menurut Gearlach & Ely media ialah suatu alat 

ataupun benda yang bisa bentuknya buku, teks, guru ataupun 

keadaan suatu alam yang  bisa mendapatkan sikap, keterampian, 

dan pengetahuan. 

Media adalah alat untuk membantu suatu kegiatan agar 

dapat menjadi mudah. Era sekarang media didesain untuk 

memudahkan manusia dalam suatu kegiatan. Tidak terkecuali 

dibidang pendidikan, saat ini ada banyak media pembelajaran 

yang dapat ditemukan. Pembelajaran dapat dikatakan 

menyangkan apabila suasana dikelas di rasa rileks, jauh dari 

tekanan, aman menarik, menyenagkan dan dapat menimbulkan 

                                                             
18

 Ahmad Susanto, “Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah 

Dasar”, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), H. 292. 
19

 Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran”, (Jakarta: Pt Raja Grafindo 

Persada, 2017), H. 3. 
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minat belajar serta konstrentasi peserta didik.
20

 Maka penurut 

peneliti mengatakan bahwa media ialah sebuah pengantar 

materi yang dihinggaan guru menggunaan media dan diterima 

siswa sehingga materi tersebut bisa membuat siswa lebih 

mengerti. Menurut (Hamalik 1994:6) guru wajib mempuyai 

kecakapan serta dan pemahaman memadai mengenai media 

pembelajaran, yakni mencakup: 

a. Media dimanfaatkan guru supaya pembelajaran berlangsung 

lebih efektif.  

b. Media berfungsi supaya tujuan pendidikan dapat tercapai.. 

c. Prosedur jalanya pembelajaran.  

d. Keterkaitan antara pemilihan metode mengajar dengan 

media yang digunakan. 

e. Penilaian ataupun kegunaan media pendidikan dalam 

pengajaran. 

f. Pemilihan serta pemanfaatan media pendidikan. 

g. Beragam jenis alat dan teknik media pendidikan. 

h. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. 

i. Upaya pembaharuan dalam media pembelajaran. 

Berdasarkan hal itu, bisa diambil kesimpulan 

bahwasannya seorang guru harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup mengenai media pembelajaran, 

karena pemakaian media dalam proses belajar mengajar 

sangatlah penting untuk keberlangsungan penyampaian 

materi. Tidak bisa dibohongi dengan adanya media yang baik 

siswa akan memahami materi juga dengan baik dan proses 

pembelajaran akan berlangsung lebih baik juga. 

Sesungguhnya banyak media sederhana yang bisa guru 

gunakan dalam penyempaian materi contohnya: globe, grafik, 

gambar dan lainnya. Namun seberapa baik dan tidaknya 

media tersebut dilihat dari kegunaannya dalam proses 

pembelajaran. Secara umum media memiliki kebermanfaatan 
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yang signifikan dalam keberlangsungan pembelajaran dikelas, 

yakni: 

a. Membuat  pesan tidak baku serta lebih mudah dipahami. 

b. Menyelesaikan persoalan mengenai terbatasnya ruang, 

waktu   tenaga dan daya indra. 

c. Memunculkan semangat belajar, membangun interaksi 

lebih aktif  antara murid dengan sumber belajar. 

d. Memberikan kesempatan bagi anak belajar berdasarkan 

bakat serta   kemampuan visual, auditori dan 

kinestetiknya. 

e. Memicu dorongan yang seragam serta, membuat 

pengalaman seragam serta memunculkan 

keseragaman pemahaman.
21

 

Dari penjelasan diatas keguaan media secara umum 

sangat memberikan manfaat pembelajaran bagi siswa. Ayat 

yang berkaitan dengan pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar juga dapat kita temukan dalam 

potongan ayat di dalam surat Al-Nahl Ayat 44. 

 

 

 

 

 

Artinya: “Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an supaya kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan 

kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. 

 

Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan 

bahwasanya segala hal yang dapat dimanfaatkan guna 

menyampaikan materi serta bisa dimanfaatkan selaras dengan 

teori pembelajaran, dapat dipakai untuk tujuan pembelajaran 

dalam menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, 
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perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali. 

 

2. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran  

Secara umum, media bisa dipahami sebagai parantar 

dari suatu informasi yang asalnya dari informasi untuk 

diterima oleh penerima. Informasi tersebut bisa dalam bentuk 

apa saja, baik yang bermuatan pendidikan, politik, teknologi 

ataupun informasi ataupun yang bisa dikenal dengan berita. 

Media yang dipakai juga amat bermacam-macam disesuaikan 

pada jenis informasi yang akan disampaikan baik berupa fisik 

ataupun digital..
22

 Adapun Sanaky (2013) berpendapat bahwa 

media pembelajaran berfungsi untuk merangsang 

pembelajaran dengan: 

a. Memunculkan objek sesungguhnya 

b. Memanipulasi dari objek sesungguhnya 

c. Membuat konsep abstrak ke konsep lebih nyata 

d. Menyeragamkan pemahaman 

e. Meminimalisir hambatan, waktu, tempat, jumlah, dan 

jarak 

f. Menyampaikan kembali informasi dengan berketerusan.  

g. Membangun situasi kondusif serta membahagiakan 

supaya tercapainya tujuan pembelajaran.
23

 

Selain memiliki fungsi media pembelajaran juga 

memiliki manfaat. Menurut Sudjana & Rivai (1992: 2) 

mengutarakan manfaat media pembelajaran dalam proses 

belajar siswa, yakni: 

1. Motivasi belajar akan tumbuh sebab media pembelajaran 

dapat membuat peserta didik lebih tertarik pada 

pembelajaran.   
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2. Tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai sebab 

pemahaman serta penguasaan terhadap materi ajar akan 

lebih mudah dengan bantuan media pembelajaran.  

3. Kebaragaman teknik mengajar tidak hanya berfokus 

kepada guru sehingga peserta didik tidak bosan dalam 

proses pembelajaran. 

4. Peserta didik dapat lebih banyak melaksanakan kegiatan 

belajar sejenis mengamati, melaksanakan, 

mendemonstrasikan, dan memerankan.
24

  

 

3. Macam-macam Media Pembelajaran 

Sekarang ini kita dapat melihat ada beragam jenis dari 

media pembelajaran meskipun penerapan media pembelajaran 

dalam menunjang proses belajar banyak belum dilaksanakan 

oleh lembaga. Jika  diklasifikasikan, dalam katagori ataupun 

golongan tertentu, yang didasarkan pada kemampuan, bentuk 

fisik, biaya dan sebagainya, maka media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

a. Media yang mampu menampilkan informasi (media 

penyaji) 

b. Media yang isinya informasi (media objek) 

c. Media yang memberi kesempatan untuk berinteraksi 

(media interaktif)
25

 

Secara umum berdasarkan pendapat dari 

pengelompokkan media dibagi menjadi empat jenis, yakni: 

e. Media audio, yang memanfaatkan kemampuan suara 

sejenis radio, kaset, dan sebagainya. 

f. Media visual yakni media yang menampilkan gambar 

diam sejenis foto, lukisan, dan sebagainya. 

g. Media audiovidio yakni media yang menampilkan suara 

dan gambar sejenis film, vidio, dan sebagainya. 
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h. Media berbasis computer yakni media pembelajaran 

berbantu komputer.
26

 

 

4. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Pada dasarnya selain memiliki fungsi, manfaat media 

juga banyak memiliki ragam jenisnya contohnya seprti media 

visul, media audio, media audio visual gerak dll. Namun 

semua media itu harus adanya seorang pendidik dan siswa 

supaya pembelajaran bisa berlangsung.  

Menurut Sudjana jenis-jenis media pembelajaran ialah: 

a. Media grafis (dua dimensi) sejenis gambar, foto, grafik, 

bagan ataupun diagram, poster, kartun, komik, dan 

lainnya. 

b. Media tiga dimensi, yakni dalam bentuk model padat, 

misalnya model penampang, model susun, model kerja 

dan sebagainya. 

c. Media proyeksi, sejenis slide, film, pemakaian OHP 

(Proyek Transparansi) dan lainnya. 

d. Pemakaian alam sebagi media pembelajaran.
27

 

Berdasarkan penjelasan menurut Sudjana tentang 

jenis-jenis media pembelajaran dibagi menjadi 4 yakni: media 

grafis, media tiga dimensi, media proyeksi dan pemakaian 

alam sebagai media pembelajaran. Semua media tersebut bisa 

dipakai sesuai kebutuhan ataupun dicocokkan dengan materi 

yang di pakai.  

 

5. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Menurut Gerlach & Ely (1971) mengutarakan 3 ciri media 

yang ialah petunjuk mengapa media dipakai dan apa-apa pun 

yang dapat dilaksanakan oleh media yang mungkin guru tidak 

mampu (ataupun kurang efesien) melaksanakannya. 
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a. Ciri Fiksafat (Fixative Property) 

Ciri ini menginterpetesikan kemampuan media 

mendokumentasikan, mengabadikan, merawat, serta 

memulihkan suatu peristiwa ataupun objek. Suatu pristiwa 

ataupun objek bisa disesuaikan ataupun ditata ulang 

dengan media sejenis fotografi, vidio tape, audio tape, 

disket computer, dan film. Suatu objek yang sudah 

didokumentasi (difoto) bisa dengan mudah dilihat kapan 

saja diperlukan. Dengan ciri fiksatif ini, media 

memudahkan suatu rekaman peristiwa ataupun objek yang 

terjadi pada waktu tertentu diperlihatkan kembali tanpa ada 

batasan waktu. 

Guru merasa amat terbantu dengan ciri media ini 

sebab bisa menggunakan kapan saja sebagai media 

peristiwa-peristiwa ataupun objek yang sudah 

didokumentasikan ataupun disimpan dengan format media. 

Pristiwa yang peristiwanya hanya sekali (dalam satu bulan 

ataupun satu tahun) bisa direkam serta ditata ulang guna 

kebutuhan pembelajaran. Prosedur laboratorium yang sulit 

bisa didokumentasikan serta disesuaikan untuk kemudian 

dimanfaatkan berulang apabila diperlukan. Begitu juga 

aktivitas siswa bisa didokumentasikan untuk kemudian 

dianalisis dan dikritik oleh siswa sejawat baik secara 

perorangan ataupun secara kelompok. 

b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Perubahan suatu peristiwa ataupun objek 

disebabkan media memiliki ciri menupulatif. Peristiwanya 

yang berlangsung tidak sebentar bisa diperlihatkan kepada 

siswa dalam waktu dua ataupun tiga menit dengan teknik 

pengambilan gambar time-lapse recording. Contohnya, 

dengan teknik tersebut bisa dengan cepat menggambarkan 

metamorfosis larva menjadi kepompong lalu menjadi 

kupu-kupu. Selain itu bukan hanya bisa mempercepat 

tampilan namun bisa juga memperlambat penanyangan 

ulang.  Misalnya, proses pembelahan sel ataupun proses 
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terjadinya hujan bisa dilihat lewat bantuan kemampuan 

manipulatif dari media. Begitu juga, sebuah pergerakan 

bisa didokumentasikan dengan kamera untuk foto. 

Kemampuan media dari ciri manipulatif membutuhkan 

keseriusan secara optimal sebab jika terdapat kekeliruan 

penataan ulang urutan peristiwa ataupun keliru 

menghilangkan beberapa bagian rekaman, maka bisa 

menimbulkan salah tafsir yang memicu kebingungan 

ataupun bisa membuat mereka salah arah sehingga nya 

memicu perubahan sikap ke arah yang kurang baik. 

Penghematan waktu merupakan salah satu tujuan 

dari manipulasi peristiwa ataupun objek dengan cara 

menyuntik hasil perekaman. Proses tanam serta pemanenan 

kedelai, pengelolaan kedelai hingga menjadi kecap serta 

pemakaian kecap sebagai pemanis bisa disingkat urutan 

waktu penayangan nya dengan rekaman vidio ataupun film 

yang bisa memberikan informasi yang memadai bagi siswa 

guna memahami mengetahui asal mula serta langkah dari 

awal penanaman kedelai hingga diolah menjadi kecap.   

c. Ciri Distributif (Distributive Property) 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek 

ataupun peristiwa ditransportasikan lewat ruang, serta 

secara bersama-sama peristiwa tersebut diperlihatkan 

kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman 

yang relatife sama mengenai peristiwa itu. Dewasa ini, 

distribusi media tidak hanya terbatas pada suatu kelas 

ataupun beberapa kelas pada sekolah-sekolah dalam suatu 

wilayah tertentu, tetapi juga media ini misalnya rekaman 

vidio, audio. Disket computer dapat disebar kesemua 

penjuru tempat yang diinginkan kapan pun. Sekali 

informasi didokumentasikan dalam format media apa pun, 

ia dapat diproduksi seberapa kali pun dan siap dipakai 

secara bersamaan di beraneka ragam tempat ataupun 

dipakai secara berulang-ulang di suatu tempat. Konsistensi 
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informasi yang telah didokumentasikan akan terjamin sama 

ataupun hamper sama dengan aslinya.
28

 

 

6. Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan media ialah keputusan yang menarik dan 

menentukan terhadap ketepatan jenis media yang akan 

dipakai, yang selanjutnya sangat memberi pengaruh pada 

keefektifan serta keefisienan proses pembelajaran. Dalam 

memilih media yang tepat sebalum diambil ketetapan 

diperlukan penilaian mengenai kemampuan yang dipunyai 

oleh media mencakup kelebihan serta ciri media yang 

bersangkutan dikaitkan dengan beraneka ragam komponen 

pembelajaran. Bisa jadi media yang terbarukan, keren, 

kekinian justru tidak efisien dalam mendukung pembelajaran 

yang aktif.
29

 Maka dari itu setiap media harus memiliki 

kegunaan tertentu dan juga media harus sesuai dengan fungsi, 

alasan pemakaian media tersebut. Terdapat beberapa 

penyebab orang memilih media, antara lain dijelaskan oleh 

Arief Sadiman (1996:84) sebagai berikut: 

h. Demonstrasi 

Dalam hal ini media dapat dipakai sebagai alat untuk 

mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, 

kegunaan, cara mengoprasikan dan lain-lain. 

i. Familiarity 

Pemakaian media pembelajaran memiliki alasan 

pribadi mengapa ia memakai media, yakni karena sudah 

terbiasa memakai media tersebut, merasa telah biasa 

memakai media itu, merasa telah menguasai media itu, 

apabila memakai media berbeda takut tidak mampu serta  

untuk mempelajari media baru memerlukan waktu, 
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tenaga serta biaya,  sehingganya secaraberkelanjutan  ia 

memakai media yang sama. 

j. Clarity 

Alasan ketiga ini mengapa guru memakai media ialah 

agar materi lebih jelas serta penyampaian materi akan 

lebih tepat.  

k. Active Learning 

Media bisa membuat siswa lebih aktif dibandingkan 

hanya mendengarkan penjelasan guru. Suatu hal yang 

wajib diusahakan oleh guru dalam pembelajaran ialah 

peserta didik harus berperan secara aktif baik secara fisik, 

mental, dan emosional.
30

 

Menurut Ely dan Anderson melihat pemilihan media 

pembelajaran ialah sebagai bagian dari pengembangan 

pembelajaran, dimana ialah salah satu komponen yang tidak 

terlepas dari komponen pembelajaran lain dalam sistem 

pembelajaran.
31

 

 

B. Media Permainan Parantar 

1. Pengertian Permainan Parantar 

Menurut Sadiman media ialah semua hal yang bisa 

dipakai untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan 

perhatian siswa sehingga proses belajar terjadi.
32

 Kesimpulan 

yang dapat diambil menurut Sadiman media ialah suatu 

ringkasan materi yang dituangkan berupa beruka teks, gambar 

dll yang disampaikan oleh guru dan diterima oleh siswa untuk 

memotivasi siswa untuk berfikir, dan menumbuhkan sikap 

perhatian siswa sehingga proses pembelajara terjadi dengan 
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lancar.
33

 Sehingga peneliti mengembangkan suatu media yang 

memotivasi peserta didik dan membuat siswa bersemangat 

dalam proses pembelajaran, kemenarikan bentuk, warna 

tulisan bisa membuat siswa terfokus dalam belajar. Melalui 

media belajar mengajar bisa lebih menarik dan menyanangkan 

(joyfull learning), misalkan siswa memiliki keterkaitan 

terhadap warna maka dapat diberikan media dengan warna 

yang menarik (Squire, 2011).  

Media pembelajaran PARANTAR adalah suatu alat 

yang berbentuk lingkaran bergambar yang diputar, bergerak 

pada porosnya hingga berhenti disalah satu bagian gambar 

(Noni, 2016). Untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran, 

maka diperlukan media pembelajaran baru yaitu media papan 

putaran pintar. Media ini memiliki konsep belajar sambil 

bermain (Perrato, Featherstone, Aston, 2013).
34

 Sehingga 

dapat menarik perhatian, menumbuhkan minat dan motivasi 

belajar, serta dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi perubahan wujud benda. Media papan putaran pintar 

adalah media pembelajaran yang dikembangkan untuk 

pembelajaran IPA, karena prinsip pembelajaran IPA salah 

satunya yaitu prinsip belajar sambil bermain, bermain 

merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan suasana 

gembira dan menyenangkan, sehingga akan dapat mendorong 

siswa untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Oleh 

karena itu setiap pembelajaran perlu diciptakan suasana yang 

menyenagkanlewat kegiatan bermain yang kreatif.
35
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Media pembelajaran Parantar (Papan Putaran Pintar) 

ialah media pembelajaran yang ialah pengembangan dari 

permainan roulette ialah bentuk permainan aktif dimana setiap 

anak memiliki kesempatan yang luas untuk belajar 

menemukan pengetahuannya sendiri sehingga dapat 

mengembangkan kognitif anak.
36

 Salah satu media yang 

menarik yang dapat dipakai guru ialah media parantar (Papan 

Putaran Pintar) ataupun bisa dikenal dengan roda putaran 

pintar. Permainan roda putar ialah alat untuk membangun 

kemampuan membaca yang bentuknya lingkaran mirip roda 

yang bisa berputar-putar ataupun berkeliling dan bisa dipakai 

sebagai media pembelajaran.
37

 Papan putar ialah suatu media 

permainan yang bentuknya sejenis kipas angin. Roulette dari 

perkataan Perancis untuk “roda kecil”.  

Sejak berapa abad yang telah lalu aneka ragam 

permainan “roda” telah hadir serta telah dimainkan. 

Permainan roulette salah satu permainan papan yang paling 

terpopuler di dunia khususnya dalam dunia judi yang bisa 

dikenal permainan “roda kecil”. Dalam papan roda pintar ini 

terdiri  jarum penunjuk arah dan petak-petak nomor yang urut, 

isi dari roda pintar ini disesuaikan dengan masalah yang akan 

dibahas pada setiap nomor. Sehingga roda pintar ialah dua alat 

yang bentuknya bundar yang bisa bergerak dan dapat 

berputar-putar ataupun berkeliling yang dapat dipakai sebagai 

media pembelajaran.
38

 Pemakaian media roda putar, 
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diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan baca serta 

media roda putar juga bisa dikenal media permainan berupa 

roda ataupun lingkaran yang terbagi menjadi beberapa sector 

ataupun lingkaran yang terbagi menjadi beberapa sector 

ataupun bagian yang dalamnya terdapat pertanyaan-

pertanyaan. Pada pemakaiannya, media ini dapat menarik 

perhatian, minat, dan motivasi belajar, membuat siswa aktif, 

interaktif, menumbuhkan pemahaman, serta proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara menyenangkan dan 

optimal.
39

 

Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

media permainan papan putaran pintar berbasis android yang 

peneliti buat dengan menggunakan aplikasi games yang bisa 

di akses di handphone masing-masing peserta didik. Media 

game papan putaran pintar dengan menggunakan aplikasi ini 

terdiri dari papan yang berbetuk lingkaran yang disetiap 

lingkaran terdapat nomor-nomor yang berurutan dan terdapat 

panah untuk menunjukkan nomor tersebut sedangkan untuk 

alasnya terdapat kartu soal sesuai dengan nomor yang terdapat 

di lingkaran tersebut. Untuk cara peggunaan media game 

tersebut dengan cara memencet tombol ON kemudian papan 

akan memutar, kemudian secara perlahan papan putar akan 

berhenti sendiri, dan anak panah akan menunjuk nomor 

berapakah yang didapat, kemudian anak disuruh membuka 

amplop soal sesuai dengan nomor yang di dapat.  

 

2. Langkah-Langkah Pemakaian Media Permainan 

Parantar 

Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan media 

parantar (papan putaran pintar) yang ialah pengembangan dari 

media roda keberuntung. Langkah-langkah dalam memakai 

media parantar yakni: 
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1. Klik tombol ON/OF yang ada di tengah putaran  

2. Klik kartu soal sesuai petunjuk panah 

3. Jawab setiap pertanyaan yang muncul  

4. Setiap pertanyaan yang benar atau salah maka skor dapat 

dilihat  

5. Penilaian setiap 1 soal jawaban benar mendapat score 10, 

jadi kalau bisa menjawab 10 soal maka mendapat score 

100. Jika jawaban salah permaianan akan berakhir. 

6.  Wajib untuk mengisi nama lengkap 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Permainan Parantar 

Kelebihan media roda putaran pintar: 

a. Bersifat virtual 

b. Peserta didik dapat bisa dengan mandiri menginstal 

aplikasi. 

c. Menarik bagi siswa sebab memakai beraneka ragam jenis 

warna. 

d. Disisipkan unsur permainan sehingganya siswa bisa 

bermain sekaligus belajar. 

 

Kelemahan: 

a. Membuatnya memerlukan biaya dan tahapan yang tidak 

mudah.
40

 

 Menurut Sadjana dan Rivai (Kamaladini, 2021:25) 

manfaat menggunakan media papan pintar dalam proses 

pembelajaran yaitu: 

a.  Materi pembelajaran akan lebih menarik perhatian untuk 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. 

b.   Siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran. 
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c.  Metode pengajaran menjadi lebih beragam sehingga 

mereka tidak bosan.
41

 

 

C. Media Surprise box 

1. Pengertian media Surprise box 

Salah satu media pembelajaran yang dipakai penelitian 

ini yakni media surprise box berbasis android yang bisa di 

akses peserta didik dimana saja dengan mandiri. Dengan 

pemakaian aplikasi ini bisa memaksimalkan proses 

pembelajaran dengan kondisi sekarang yang dimana 

pendidikan sudah berkembang seiring dengan zaman. Maka 

dari itu dengan pemakaian media berbasis andoid ini pesesrta 

didik bisa memanfaatkan handphone mereka dengan lebih 

bermanfaat. Menurut (Waladiyah, 2018) Surprise box ialah 

sebuah kotak sejenis kado yang terbentuk dari kertas yang 

apabila dibuka isinya beraneka ragam kejutan kreatif beraneka 

ragam bentuk ungkapan melalui kreatifitas. Surprise box ini 

memiliki beberapa macam, masing-masing orang memiliki 

cara sendiri dalam menyalurkan kreatifitas mereka. Hal inilah 

yang membuat Surprise box bisa dikreasikan menjadi media 

pembelajaran. Surprise box ini divariasi dengan materi 

pembelajaran dan games edukasi. Surprise box ini terdiri dari 

beberapa bagian yakni materi sistem pencernaan, games 

puzzle sistem pencernaan, panduan praktikum, dan games ular 

tangga yang bisa dimainkan di dalam kelompok.
42

 Pada 

penelitian ini peneliti juga mengembangan media Surprise box 

berbasis andoid yang bisa diinstal peserta didik di handphone 

mereka yang isinya ringkasan materi dan soal perubahan 
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benda kelas V yang dibuat skreatif mungkin dan dengan 

mengembangan media yang sudah ada sebelumnya.  

Cara penggunaan game ini yaitu dengan cara memencet 

tombol mulai, kemudian mengklik kotak 1 yang berbentuk 

kado maka akan terbuka, setelah itu mengklik kotak kado ke 2 

yang berisikan ringkasan materi perubahan wujud benda, soal, 

games, dan di diakhir permainan terdapat kuis. Surprise n box 

yang sering dikenal pula dengan kotak meledak ialah media 

grafika dalam jenis visual. Tidak diketahui asal dari media itu, 

namun telah banyak yang membuat tutorial Surprise box di 

youtube. Cara kerja serta tampilannya mirip dengan pop-up. 

Pengembangan media ini sebagai media pembelajaran masih 

jarang ditemukan umumnya sering dipakai sebagai kado 

alternative, sejenis kado ulang tahun, kado hari ibu, kado 

kelulusan, kado perpisahan, dan sebagainya. Fungsi utamanya 

ialah untuk mengabadikan gambar. Akan tetapi bisa saja 

apabila suka dengan tulisan, gambar, dan lainnya. Teknik 

membuatnya berbeda dengan surprise box pada biasanya 

peneliti mengembangkannya dengan media games virtual. 

 

2. Kelebihan dan kekurangan Surprise box 

Kelebihan media pembelajaran Surprise box, antara 

lain: 

a. Isinya bisa menyesuaikan keinginan baik berupa tulisan, 

gambar, dan games.  

b. Kemenarikan penampilan dari media Surprise box. 

c. Media yang berbasis android yang bisa peserta didik  

mainkan dimana saja. 

d. Membuat peserta didik terpicu imajinasi nya. 

Kekurangan media pembelajaran Surprise box, antara lain: 
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a. Diamati dari cara membuatnya memerlukan ketelitian 

ekstra serta tingginya kreativitas agar  kotak yang bisa 

dibuka.
43

 

b. Membuatnya memerlukan biaya dan tahapan yang tidak 

mudah. 

 

D. Android 

1. Pengertian Android 

Android merupakan salah satu sistem operasi mobile 

yang tumbuh ditenagh sistem operasi lain yang berkembang 

saat ini. Android adalah platform komprehensif bersifat open 

source yang dirancang untuk perangkat mobile. Android adalah 

sistem operasi yang paling diminati dimasyarakat karena 

memiliki kelebihan seperti sifat open source yang memberikan 

kebebasan para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

(Anggaraeni 2014).
44

 

 

E. Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

IPA berhubungan dengan cara mengobservasi 

mengenai alam dengan sistematis, sehingganya IPA ialah 

bukan sekedar penguasaan gabungan pengeluaran yang berisi 

ilmu-ilmu, materi-materi, ataupun prinsip-prinsip pun namun 

ialah suatu proses observasi. Harapanya Pendidikan IPA bisa 

dijadikan sarana bagi peserta didik untuk mengenali 

pribadinya serta alamnya, serta gambaran pengembangan 

selanjutnya dalam implementasi dikehidupan sehari-hari.
45
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Ilmu pengetahuan berhak dimiliki oleh seorang manusia, 

bukan berarti yang memiliki ilmu pengetahuan itu hanya 

orang-oranng yang berpendidikan pun bahkan orang-orang 

yang tidak berpendidikan bisa pun memiliki ilmu pengetahuan 

yang berasal dari kehidupan sehari-hari mereka. Ayat yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan terdapat dalam potongan 

ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 11 yang berbunyi: 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan 

kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”. 

Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

“Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya allah 

akan meninggalkan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  

Sedangkan menurut Nokes di dalam bukunya 

„Science in Education’ menyatakan bahwa pengertian IPA 

ialah pengetahuan teoritis yang didapat dengan metode 

khusus. Jadi bisa diambil kesimpulan dari beberapa ahli diatas 

pengertian IPA ialah suataupun pengetahuan teoritis yang 

didapat atu disusun dengan cara khas ataupun khusus, yakni 

melaksanakan pengamatan eksperimen, menyusun teori, 

menyimpulkan, observasi serta begitu selanjutnya saling 

berkaitan antara metode satu dengan yang lainya.
46

 Ilmu 
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pengetahuan alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang 

didapat melalui pengumpulan data dengan eksperimen, 

pengemanan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu 

penjelasan tentang sebuah gejala yang daoat dipercaya. Ada 3 

kemampuan dalam IPA yakni:  

a. Kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati. 

b. Kemampuan untuk memprediksi apa yang belum terjadi 

dan kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil 

ekperimen. 

c. Dikembangkannya sikap ilmiah.
47

 

 

2. IPA di Sekolah Dasar 

Setiap guru harus paham akan alasan mengapa IPA 

diajarkan di sekolah dasar. ada beraneka ragam alasan yang 

menyebabkan satu mata pelajaran itu dimasukkan ke dalam 

kurikulum suatu sekolah. Alasan itu dapat digolongkan 

menjadi empat golongan yakni:
48

 

a. Bahwasanya sains bermanfaat bagi suatu bangsa, 

kemampuan bidang sains amat mempengaruhi 

kesejahteraan ekonomi suatu bangsa, karena IPA ialah 

sebagai landasan teknologi, sering disebut sebagai tulang 

punggung pembangunan. 

b. Jika IPA disampaikan dengan metode yang tepat, maka 

IPA ialah suatu mata pelajaran yang bisa membangun 

kemampuan berfikir kritis. 

c. Jika IPA disampaikan lewat rangkaian eksperimen, maka 

IPA bukanlah sebuat mata pelajaran dengan hanya 

memakai metode menghafal.  

d. Mata pelajaran ini memiliki nilai-nilai pendidikan yakni 

memiliki potensi yang dapat membentuk pribadi anak 

secara menyeluruh.  
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3. Tujuan Pembelajaran IPA 

Tujuan pembelajaran IPA yakni pemahaman terhadap 

bidang IPA dan kepiawaian dalam mencipta suatu produk. 

Suastra berpendapat, mata pelajaran IPA di SD/MI  

mempunyai tujuan yakni, peserta didik bisa mempunyai 

kemampuan mengembangkan wawasan serta penalaran 

konsep sehingganya bisa dilaksanakan dalam kehidupan 

nyata. Menurut Maslichah Asy‟ari, mengutarakan dengan 

detail tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar yakni, 

menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap ilmu 

pengetahuan, teknologi dan masyarakat. Mengembangkan 

keterampilan proses untuk menganalisa alam sekitar, 

menyelesaikan persoalan dan menyimpulkan. 

Mengembangkan gejala alam, sehingga peserta didik dapat 

berpikir kritis dan objektif.
49

 

 

4. Tujuan IPA di Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran sains adalah untuk memahami 

kreativitas bidang keilmuan dan proyek kreatif. Menurut 

Suastra, tujuan mata pelajaran IPA di SD / MI adalah supaya 

siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep sehingga mampu melaksanakannya dalam kehidupan 

nyata. Menurut Maslichah Asy'ari, ia menyebutkan secara 

rinci tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar, yaitu 

menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap 

sains, teknologi, dan masyarakat. Kembangkan keterampilan 

proses untuk menganalisis alam, memecahkan masalah, dan 

menarik kesimpulan. Kembangkan fenomena alam supaya 

siswa dapat berpikir kritis dan obyektif.
50
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Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar 

dalam Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), dimaksud 

untuk 

d. Mendapatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya. 

e. Mengembangakan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

f. Mengembangakn rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, alam, teknologi, dan 

masyarakat. 

g. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat 

keputusan. 

h. Mendapatkan bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan 

dasar IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 

SMP/MTS.
51

 

 

5. Materi Perubahan Wujud Benda 

Perubahan alam dapat cenderung kepada pelestarian 

alam ataupun kerusakan alam. Pelestarian alam cenderung 

pada keseimbangan alam. Masa kini bukan sesuatu yang 

mudah untuk menyeimbankan alam kembali. Aktivitas 

manusia mencakup kegiatan guna pemenuhan kebutuhan 

hidup yang terus mengalami peningkatan, misalnya kebutuhan 

pangan, sandang, papan, lahan, dan sarana transportasi. 

Meningkatnya jumlah penduduk alam yang tereksploitasi. 
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Apabila tidak dikembalikan, dapat menyebabkan kerusakan 

dan pencernaan alam. 

a. Perubahan Alam Yang Disebabkan Oleh Manusia 

Terhadap Keseimbangan Ekosistem. 

1) Penebangan Dan Pembakaran Hutan 

Saat ini demi pembukaan lahan pertanian serta 

pemukiman yang baru banyak manusia membakar serta 

menebang hutan secara liar. Kebutuhan alat rumah 

tangga dari kayu yang terus meningkat pun menjadi 

alasan menebang hutan. Faktanya banyak kerugian yang 

dirasakan akibat dari aktivitas tersebut diantaranya hutan 

menjadi gundul, berkurangnya atau bahkah punah 

beberapa  populasi tumbuhan. Tempat tinggal bagi hewan 

pun sudah tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Penebangan Dan Pembakaran Hutan 

 

2) Pemakaian Bahan-Bahan Kimia Dan Pestisida Secara 

Berlebihan  

Pemakaian detergen dalam keseharian ialah 

sebuah contoh pemakaian bahan kimia. Pencemaran alam 

disebabkan dari busa hasil detergen sebab bisa menutup 

permukaan perairan sehingganya perairan tidak terkena 

pancaran sinar matahari mengakibatkan terganggunya 

proses fotosintesis tumbuhan air. Sehingga tumbuhan 
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kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lain 

pemakaian pestisida yang terlalu berlebih guna 

membeasmi hama tanaman. Pemakaian pestisida terlalu 

banyak bisa mematikan hewan lain yang lebih 

menguntungkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Pemakaian Pestisida Secara Berlebihan 

 

b. Eksploitasi Sumber Daya Laut 

Eksploitasi sumber daya laut umumnya berupa 

penjaringan ikan secara berlebihan. Misalnya dengan 

memakai bom ataupun racun. Penggunaan bom dan racun 

bukan hanya membunuh ikan-ikan kecil, namun akan 

menimbulkan kerusakan terumbu karang juga. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Eksploitasi Sumber Daya Laut 

 

 

c. Migrasi Penduduk 

Migrasi penduduk meyebabkan kepadatan berlebihan 

pada suatu daerah. Akibat dari terlalu padatnya penduduk 

bisa menyebabkan terbentuknya alam kumuh. Alam tidak 

bersih di pemukiman kumuh memberi pengaruh pada 
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kualitas kesehatan manusia serta mengakibatkan 

peningkatan  pencemaran alam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamba 4 Migrasi Penduduk 

 

d. Pemakaian Kendaraan Bermotor 

Bahan bakar diperlukan agar kendaraan bermotor bisa 

jalan. tetapi, pembakaran bahan bakar tersebut menghasilkan 

gas karbon dioksida yang memicu pencemaran udara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Pemakaian Kendaraan Bermotor 

 

e. Perburuan Liar 

Perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan bisa 

menyebabkan kepunahan. Dampaknya terganggunya 

keseimbangan ekosistem. 
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Gambar 6 Perburuan liar 

 

f. Perusakan Terumbu Karang  

Terumbu karang ialah rumah bagi hewan-hewan laut. 

Namun banyak terobsesi menjadikan nya hiasan sebab 

warnanya yang indah. Hal tersebut sudah pasti menjadi 

pemicu ketidaktersediaan terumbu karang. Dampaknya, 

ikan-ikan tidak menemukan tempat tinggal. Ekosistem laut 

menjadi terganggu. Apabila tidak diatasi,  semakin lama 

ikan-ikan akan punah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Perusakan Terumbu Karang 

Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 2 yakni 

fisika dan kimia 

1) Perubahan fisika yakni perubahan benda tanpa 

menghasilkan zat baru 
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2) Perubahan kimia yakni pristiwa perubahan pada benda 

(zat) yang menghasilkan zat baru yang berbeda dengan 

sifat aslinya. 

 

CIRI-CIRI PERUBAHAN FISIKA: 

- Perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya, tetapi tidak pada 

sifatnya 

- Zat hasil perubahan fisika dapat dikembalikan ke bentuk 

semula 

- Sifat zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahn sama 

 

CIRI-CIRI PERUBAHAN KIMIA: 

- Terjadi perubahan susunan molekul 

- Terbentuk zat bar dengan zat yang berbeda dengan sifat 

penyusunnya 

- Perubahan zat yang tidak dapat kembali ke bantuk semula 

SIKLUS PERUBAHAN WUJUD BENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 

Siklus Perubahan Wujud Benda 

Berikut penjelasan dari gambar table diatas contoh 

pada kehidupan sehari-hari  dari perubahan membeku (cair 

menjadi padat) yaitu air yang dimasukkan kedalam lemari 

pendingin dengan suhu dibawah nol derajat selsius, perubahan 
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mencair dan melebur (padat menjadi cair) yaitu es batu yang 

terkena suhu hangat, besi yang dipanaskan menjadi cairan 

logam, perubahan menguap (cair menjadi gas) yaitu air yang 

dipanaskan dengan kompor atau terkena panas matahari 

menjadi uap air, perubahan mengembun (gas menjadi cair) 

yaitu daun yang menjadi basah pada pagi hari padahal tidak 

terjadi hujan, perubahan  menyublim (padat menjadi gas) 

yaitu kapur barus yang dibiarkan ditempat yang terbuka lama-

lama akan mengecil berubah menjadi gas, perubahan 

mengkristal (gas menjadi padat) yaitu uap air yang jatuh 

menjadi salju. 

 

F. Kerangka Berfikir 

Uma Sekaran dalam bukunya Business Reseach (1992) 

mengutarakan bahwa , kerangka berfikir ialah model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan beraneka ragam 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variable yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu 

dijelaskan hubungan antar variable independen dan dependen. 

Pertautan antar variable tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam 

bentuk paradikma penelitian. Seorang peneliti harus menguasai 

teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun 

kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka 

pemikiran ini ialah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala 

yang menjadi objek permasalahan.
52

  

 

 

Kriteria utama supaya suatu kerangka pemikiran bisa 

meyakinkan sesame ilmuan, ialah alur-alur pikiran yang logis 

dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan 

kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berfikir ialah 
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sintesa antar hubungan antar variable yang disusun dari beraneka 

ragam teori yang telah dideskripsikan.
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Kerangka Berfikir 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Pedoman dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan pengembangan media 

pembelajaran PARANTAR (Papan Putaran Pintar) dan Surprise 

Box yang penelitian dilaksanakan oleh: 

1. Intan Oktaviani (2019) berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran PARANTAR (Papan Putar Pintar) Pada Mata 

Pelajaran IPS Kelas V Di Jenjang SD/MI” penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan pengembangan media 
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pembelajaran parantar (papan putaran pintar) materi 

keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Penelitian yang 

dilaksanakan oleh penulis ialah penelitian pengembangan 

dengan pemakaian model Borg and Gall yang dilaksanakan 

dengan beberapa tahap, yakni melaksanakan penelitian studi 

pendahulu, pengumpulan informasi, desain produk. Media 

pembelajaran parantar (papan putar pintar) mendapatkan nilai 

skor kualitas dari ahli media sebesar 2,88 dengan katagori 

sangat layak, ahli materi dengan skor kualitas 3,377 dengan 

katagori sangat layak, penilaian pendidik mendapatkan skor 

kualitas 3,42 dengan katagori sangat layak.
54

 

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan oleh peneliti sama-sama 

mengembangkan media PARANTAR (papan putaran pintar) 

dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang 

dilaksanakan terhadap pada model pengembangannya. Pada 

penelitian ini mengggunakan media visual sedangkan pada 

penelitian pengembangan ini peneliti mengembangkannya 

dengan menggunakan media virtual yaitu dengan membuat 

games berbasis android. Penelitian ini memakai model Borg 

and Gall sedangkan penelitian yang dilaksanakan memakai 

model ADDIE yang dikembangkan oleh Robert Maribe 

Branch. Selain ini terdepat perbedaan antara materi yang 

dipilih untuk pengembangan media pembelajaran, dalam 

penelitian ini materi yang dipakai ialah keanekaragaman suku 

bangsa dan budaya, sedangkan materi yang dipilih dalam  

penelitian yang dilaksanakan peneliti ialah perubahan wujud 

benda.  

Pada pengembangan produk yang peneliti 

kembangkan dengan penelitian sebelumnya terdapat 

kelebihan dan kekurangan. Dapat dijelaskan untuk 

kelebihan pemaikan media pembelajaran PARANTAR 
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(papan putaran pintar) yakni mudah dipakai, mudah 

dibawa kemana-mana, menarik perhatian siswa karena 

memakai variasi warna dan terdapat unsur permainan yang 

membuat siswa tidak bosan, sehingga untuk kelemahan 

yakni proses pembuatan yang sulit, membutukan biaya 

yang banyak dan memakan waktu yang lama. 

2. Puji Rahayu dan Hendrik Pandu Paksi (2018) jurnal yang 

berjudul “Pengembangan Media Papan Flanel Berputar Untuk 

Membantu Guru Memahamkan Materi Dampak Globalisasi 

Terhadap Siswa SD” penelitian ini dilaksanakan dengan 

tujuan bahwa siswa kelas IV membutuhkan media 

pembelajaran yang dapat membantu memahami materi 

pembelajaran, sehingga dikembangkan media pembelajaran 

yaitu media papan flanel berputar yang layak digunakan 

dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian pengembangan dengan model 4-D yang terdiri dari 

3 tahap , yakni pendefinisian, perancangan, dan 

pengembangan. Berdasarkan data uji cba kevalidasian, media 

pembelajaran dan materi berada pada kategori  sangat valid 

dengan skor media pembelajaran 886,7% dan materi 84%. 

Dan dua uji coba menghasilkan presentase angket siswa 

sebesar 83,8% dan 90,1% dengan kategori sangat layak. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa media flannel 

berputar layak digunakan dalam proses pembelajaran pada 

siswa kelas IV.
55

 

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan oleh peneliti sama-sama mengembangkan 

media papan berputar dan perbedaan pada penelitian ini 

dengan penelitian yang dilaksanakan terhadap pada model 

pengembangannya. Pada penelitian ini mengggunakan media 

visual sedangkan pada penelitian pengembangan ini peneliti 

mengembangkannya dengan menggunakan media virtual yaitu 
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dengan membuat games berbasis android. Penelitian ini 

memakai model model 4-D yang terdiri dari 3 tahap , yakni 

pendefinisian, perancangan, dan pengembangan sedangkan 

penelitian yang dilaksanakan memakai model ADDIE yang 

dikembangkan oleh Robert Maribe Branch..  

Pada pengembangan produk yang peneliti 

kembangkan dengan penelitian sebelumnya terdapat kelebihan 

dan kekurangan. Dapat dijelaskan untuk kelebihan pemaikan 

media pembelajaran PARANTAR (papan putaran pintar) 

yakni mudah dipakai, menarik perhatian siswa karena 

memakai variasi warna dan terdapat unsur permainan yang 

membuat siswa tidak bosan, sehingga untuk kelemahan yakni 

proses pembuatan yang sulit, membutukan biaya yang banyak 

dan memakan waktu yang lama. 

3. Eprilisa Resinti S (2017) berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Edutaiment Memakai Explosion Box 

Pada Pembelajaran Matematika” penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan langkah pengembangan media 

pembelajaran berbasis edutaiment memakai Explosion box 

  pada pembelajaran maatematika. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian pengembangan (research and 

development) dengan memakai model 4D (define, design, 

development, dissemination). Instrument pengumpulan data 

yang dipakai ialah lembar validasi media, angket respon 

peserta didik, pretest dan posttest. Hasil penelitian ini ialah 

diketahuinya kelayakan menurut para ahli yang mencakup ahli 

materi dan ahli media, mengetahui respon peserta didik dan 

efektivitas dari pengembangan media pembelajaran berbasis 

edutaiment memakai Explosion box   pada pembelajaran 

matematika. Hasil penelitian dari ahli materi dan ahli media 

mendapatkan kriteria “valid” dengan rata-rata skor ahli materi 

3,8 dan ahli media 3,77. Sedangkan respon peserta didik 

terhadap media pembelajaran mendapatkan kriteria “sangat 

menarik” dengan skor 3,8 pada uji coba kemenarikan 



 
 

 
 

44 

kelompok kecil dan skor 3, 52 pada uji kemenarikan 

kelompok besar.
56

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti sama-sama memakai media 

surprise box / explosion box dan perbedaan pada penelitian ini 

dengan penelitian yang dilaksanakan ialah terdapat pada 

model pengembangannya. Penelitian ini memakai model 4G 

sedangkan penelitian yang dilaksanakan memakai model 

ADDIE yang dikembangkan oleh Robert Maribe Branch. 

Selain ini terdapat perbedaan antara materi yang dipilih untuk 

pengembangan media pembelajaran, dalam penelitian ini 

pelajaran yang dipakai ialah matematika, sedangkan pelajaran  

yang dipilih dalam  penelitian yang dilaksanakan peneliti ialah 

IPA.  

Pada pengembangan produk yang peneliti 

kembangkan dengan penelitian sebelumnya terdapat 

kelebihan dan kekurangan. Dapat dijelaskan untuk 

kelebihan pemaikan media surprise box / explosion box 

yakni dapat mengembangkan kreatifitas peserta didik, 

tampilan Explosion box menarik, dan dapat diisi dengan 

beraneka ragam hal sejenis gambar ataupun tulisan yang 

diinginkan, sehingga untuk kekurangan dari media ini ialah 

proses pembuatan yang sulit karena membutuhkan daya 

kreativitas supaya kotak terlihat menarik dan kotak bisa 

dibuka dan ditarik, mudah rusak dan robek karena 

terbentuk dari kertas, dan pemakaian bahan-bahan yang 

berkualitas sehingga membuat kotak lebih baik. 

4. Ridho Cantur Prakoso (2018) berjudul “Pengembangan 

Aaplikasi Pembelajaran Berbasis Android Untuk Mata Kuliah 

Psikologi Pendidikan” penelitian ini bertujuan menghasilkan 

produk berupa aplikasi android yang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran oleh mahasiswa. Penelitian ini termasuk 
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jenis penelitian pengembangan (research and development) 

dengan memakai model  Bermen and Moore terdapat enam 

tahap, yakni analisis, rancangan, pengembangan, produksi 

penggabungan dan validasi. Evaluasi melibatkan 1 ahli materi, 

1 ahli desain pembelajaran, dan ahli media serta 28 pengguna. 

Hasil skor dari masing-masing tahapan  yakni ahli materi 

3,94, ahli desain pembelajaran 3,48, dan ahli media 3,53 

sedangkan uji coba pengguna 3,61. Berdasarkan prosesd alam 

mengembangkan aplikasi pembelajaran serta uji coba yag 

dilakukan dapat dinyatakan bahwa aplikasi pembelajaran ini 

memiliki kualitas “baik sekali”.
57

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti sama-sama memakai media 

pembelajaran berbasis android dan perbedaan pada penelitian 

ini dengan penelitian yang dilaksanakan ialah terdapat pada 

model pengembangannya. Penelitian ini memakai model  

Bermen and Moore terdapat enam tahap, yakni analisis, 

rancangan, pengembangan, produksi penggabungan dan 

validasi sedangkan penelitian yang dilaksanakan memakai 

model ADDIE yang dikembangkan oleh Robert Maribe 

Branch. Selain ini terdapat perbedaan antara materi yang 

dipilih untuk pengembangan media pembelajaran, dalam 

penelitian ini digunakan di perkuliahan mata kuliah psikologi 

pendidikan, sedangkan pelajaran  yang dipilih dalam  

penelitian yang dilaksanakan peneliti ialah materi IPA untuk 

Sekolah Dasar.  
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