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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Media Pembelajaran Bagan Tabel 

1. Pengertian Media Bagan Tabel 

AECT (Association of Education and Communication Technology) 

memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampiakan pesan atau informasi.31 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima 

pesan. 

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA) 

memiliki pengertian yang berbeda.Media adalah bentuk-bentuk komunikasi 

baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya.32 

Gagne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dan 

lingkungannya.Dijelaskan pula oleh Raharjo bahwa media adalah wadah dari 

pesan yang oleh sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima 

                                                           
31

 Cecep Kuntandi dan Bambang Sutjipto, Op.cit., hlm.8 
32 Arief S. Sadiman dkk, Op. Cit., hlm. 6-7 
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pesan tersebut. Materi yang diterima adalah pesan instruksional, sedangkan 

tujuan yang dicapai adalah tercapainya proses belajar.33 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.34 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat atau perantara yang membantu guru dalam proses 

pembelajaran untuk menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Bagan adalah kombinasi antara media grafis, gambar, dan foto yang 

dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta 

pokok atau gagasan. Sebagai media visual, bagan merupakan media yang 

membantu menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan 

materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk 

mencerna materi tersebut. 

Tabel merupakan mediia yang sangat baik untuk menunjukkan media 

yang sangat baik untuk menunjukkan informasi waktu yang ditampilkan 

dalam bentuk kolom-kolom.35 

Dalam konteks media pembelajaran, media bagan tabel adalah salah 

satu jenis media grafis (grafika). Beberapa jenis bagan, diantaranya adalah: 

                                                           
33 Op.Cit., hlm. 7 
34 Undang-undang R.I. nomor 20 Tahun 2003tentang Sisdiknas, (Jakarta: Sinar Grafika 

Offset, 2011), hlm. 5 
35 Azhar Arsyad, Op.cit., hlm. 138 
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bagan pohon, bagan alir, bagan arus, dan bagan tabel. Bagan tabel dapat 

membantu menyederhanakan subjek, gagasan, pelajaran, konsep dan lain-

lain yang divisualisasikan sekilas pandang.36  

Bagan tabel adalah salah satu jenis media cetak yang menyuguhkan 

bentuk-bentuk penyajian pesan dalam bentuk tabel yang merupakan bagian 

bagan tabel. Isi dari bagan tabel yaitu urutan hubungan yang terdapat pada 

garis waktu atau tabel.37  

Bagan tabel tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, bentuk-bentuk 

penyajian pesan dalam bentuk tabel merupakan bagian dari bagan tabel, isi 

dari bagan tabel, yaitu urutan hubungan yang terdapat pada garis waktu atau 

tabel.38 

Jadi, dari pengertian bagan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bagan 

tabel adalah salah satu media yang menyuguhkan isi materi dalam bentuk 

kolom-kolom yang berguna untuk menyederhanakan subjek gagasan, 

pelajaran, konsep dan lain-lain. Guru yang baik, melihat bahwa dalam 

mempelajari konsep-konsep tersebut akan lebih tepat bilamana digunakan 

visualisasi berupa bagan yang divisualisasikan sekilas pandang.  

 

 

                                                           
36 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013), hlm. 27-32   
37Cepi Riyana, Media Pembelajaran, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009) 

,hlm.86 
38 Daryanto,Op.cit., hlm.122 



37 
 

2. Kelebihan dan Kekurangan Media Bagan Tabel 

Kelebihan dari media bagan tabel, yaitu: 39 

a. Dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap 

pesan yang disajikan 

b. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian 

siswa. 

c. Pembuatannya mudah dan harganya murah. 

Adapun kekurangan dari media bagan tabel ini, yaitu: 

a. Membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama 

untuk grafis yang lebih kompleks. 

b. Penyajian pesan hanya berupa unsur visual 

3. Faktor-faktor yang Perlu di Perhatikan dalam Memilih Media 

Pembelajaran 

Agar media pengajaran yang dipilih itu tepat, dismaping memenuhi 

prinsip-prinsip-prinsip pemilihan, juga terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan sebagaimana diuraikan berikut ini:40 

a. Objektivitas 

Unsur subjektivitas guru dalam memilih media pengajaran harus 

dihindarkan.Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran 

atas dasar kesenangan pribadi. 

                                                           
39

 Cepi Riyana, Op.cit.,hlm.86-87 
40 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013),hlm. 128-130 
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b. Program Pengajaran 

Program pengajaran yang akan disampaiakan kepada anak didik harus 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun 

kedalamannya. 

c. Sasaran Program 

Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang akan menerima 

informasi pengajaran melalui media pengajaran.  

d. Situasi dan Kondisi 

Situasi dan kondisi yang juga perlu diperhatikan dalam menentukan 

pilihan media pengajaran yang akan digunakan meliputi situasi dan 

konndisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan dipergunakan, 

situasi serta kondisi anak didik yang akan mengikuti pelajaran. 

e. Kualitas Tekhnik 

Dari segi tekhnik, media pengajaran yang akan digunakan perlu 

diperhatikan, apakah sudah memenuhi syarat. 

f. Keefektifan dak Efesiensi Penggunaan 

Keefektifan berkenaan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efesiensi 

berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. 
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4. Langkah-langkah Penggunaan Media Bagan Tabel 

Adapun langkah teknis yang harus dipersiapakan dalam menggunakan 

media bagan tabel adalah: 41 

a. Pembuatan bagan tabel yang menarik dan disesuaikan dengan materi 

yang akan disampaikan 

b. Mepersiapkan ruang kelas. 

Sebelum media bagan tabel disajikan guru sebaiknya memperhatikan 

kondisi kelas. Karena media bagan tabel adalah media visual yang 

membutuhkan intensitas cahaya yang baik. Perhatikan pula peletakan 

media bagan tabel. Letakkan media bagan tabel pada dinding atau papan 

tulis agar mudah terlihatkan oleh peserta didik. 

c. Mempesiapkan siswa. 

Dalam pembelajaran, siswa dapat didesain dengan berbagai macam pola 

pengaturan, termasuk penggunaan bagan tabel. Oleh karena itu 

mempersiapkan siswa dipandang sebagai salah satu unsur penting pada 

penerapan media bagan tabel ini. 

d. Mempersiapkan pertanyaan dan penugasan yang mengatifkan siswa. 

Hendaklah seorang guru mempersiapkan bentuk penugasan seperti apa 

yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dengan 

menggunakan bagan tabel tersebut. 

 
                                                           

41 Cepi Riyana, Op.cit.,hlm.86-87  
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e. Penggunaan saat pembelajaran berlangsung 

Tempatkan bagan tabel sebagai pusat perhatian siswa, pengalaman 

belajar yang diperoleh siswa sedapat mungkin disajikan melalui bagan 

tabel. Oleh sebab itu pastikan semua siswa dapat melihat secara jelas dan 

terbaca secara langsung. 

Langkah-langkah menggunakan bagan tabel dalam proses pembelajaran 

yaitu: 

a. Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang penyesuian hewan dengan 

lingkungannya 

b. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi tentang penyesuian 

hewan dengan lingkungannya 

c. Guru mempersiapkan tabel yang akan digunakan oleh siswa untuk 

memasangkan kartu berupa materi pembelajaran 

d. Guru membagikan kepada siswa kartu yang berisi gambar hewan dan 

satunya kartu berupa bentuk penyesuian dengan lingkungannya. 

e. Guru meminta siswa untuk memasangkan kartu-kartu yang telah 

diberikan ke dalam tabel yang telah disediakan 

f. Guru meminta siswa maju kedepan kelas untuk menjelaskan isi dari tabel 

tersebut 

g. Kesimpulan/ rangkuman 
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5. Contoh Bagan Tabel pada Mata Pelajaran IPA tentang Cara Makhluk 

Hidup Menyesuaikan Diri dengan Lingkungannya 

No Nama Hewan Bentuk Perlindungan Diri 

1 Kucing  Mempunyai kuku yang tajam untuk mencakar musuh 

2 Cecak Memutuskan ekornya 

3 Sapi  Mempunyai tanduk yang kuat 

 

B. Hasil Belajar 
1. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam kamus bahasa indonesia pengertian hasil adalah sesuatu yang 

didapat dari jerih payah, diadakan (dibuat oleh usaha), pendapatan, 

perolehan, buah akibat. 42 

Menurut E.R. Hilgard belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi 

terhadap limgkungan.Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup 

pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh melalui latihan 

(pengalaman). Hilgard menegaskan bahwa belajar mmerupakan proses 

mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalaui latihan, pembiasaan, 

pengalaman dan sebagainya.43 

                                                           
42

 Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakata: Balai 
Pustaka,2005), hlm.391    

43 Ahmad Susanto, Op.Cit., hlm. 3 
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Dari pengertian hasil belajar diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah sebuah proses yang memungkinkan seseorang memperoleh dan 

membentuk kompetensi, keterampilan dan sikap yang baru. 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan 

tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau 

simbol.44 

Secara sederhana yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Hasil 

belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari 

kegiatan belajar.45 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diperoleh 

siswa setelah terjadinya proses pembelajaran antara guru dan siswa yang 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru dan juga hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku individu yang tadinya tidak tau menjadi 

tau dari pengalaman belajar yang telah dipelajari. 

2. Macam-Macam Hasil Belajar 
Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan di atas meliputi pemahaman 

konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotorik), dan 

                                                           
44 Fajri Ismail, Op.Cit., hlm. 38 
45 Ahmad Susanto, Op.cit, hlm.5  
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sikap siswa (aspek afektif). Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 46 

a. Pemahaman Konsep 

 Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut 

Bloom ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan 

siap memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau 

sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang 

dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau 

observasi langsung yang ia lakukan. 

b. Keterampilan Proses 

Keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

kemampuan mental, fisik, dan social yang mendasar sebagai penggerak 

kemampuan yang lebih tinggi dalam individu siswa. Dalam melatih 

keterampilan proses, secara bersamaan dikembangkan pula sikap-sikap 

yang dikehendaki, seperti kreatifitas, kerjasama, bertanggung jawab, dan 

berdisiplin sesuai dengan penekanan bidang studi yang bersangkutan. 

c. Sikap 

Sikap merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, 

metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya baik berupa 

individu-individu maupun objek-objek tertentu. Sikap merujuk pada 
                                                           

46  Ahmad Susanto,Op.Cit., hlm 6-11  
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perbuatan, perilaku, atau tindakan seseorang. Dalam hubungannya dengan 

hasil belajar siswa, sikap ini lebih dikerahkan pada pengertian pemahaman 

konsep. Dalam pemahaman konsep, maka domain yang sangan berperan 

adalah domain kognitif. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi 

beberapa macam yaitu: 47 

a. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu 

sendiri misalnya: faktor jasmani (kesehatan, cacat tubuh), faktor 

psikologis (intelegensi, sikap, minat, bakat, motivasi, kematangan, 

kesiapan). 

b. Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. 

Misalnya:  faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi- materi pelajaran. 

 

C. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
1. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu pengetahuan alam yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada 

                                                           
47  Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan,  (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145      
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jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang 

selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari 

jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah.48 

Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang 

alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dnegan ilmu penngetahuan alam, 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: ilmu pengetahuan alam 

sebagai produk,  proses dan sikap.49 

Pertama, IPA sebagai produk, yaitu kumpulan hasl penelitian yang 

telah ilmuwan lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji 

sebagi kegiatan empiris dan kegiatan analitis. Kedua, IPA sebagai proses, 

yaitu untuk menggali dan memahami pengetahuan tentang alam. Karena IPA 

merupakan kumpulan fakta dan konsep, maka IPA membutuhkan proses 

dalam menemukan fakta dan teori yang akan digeneralisasi oleh ilmuwan. 

Ketiga, IPA sebagai sikap. Sikap ilmiah harus dikembangkan dalam 

pembelajaran sains. Menurut Sulistyorini, ada sembilan aspek yang 

dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran sains, yaitu: sikap ingin 

tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerja sama, tidak putus asa, 

tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, dan 

kedisiplinan diri. 

                                                           
48 Ahmad Susanto, Op. cit, hlm. 165 
49

 Ibid., hlm. 167 
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Lebih lanjut, IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk 
memahaminya, menurut Jacobson & Bregman dikutip Ahmad Susanto, 
yaitu:50 
1) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hkum, dan teori. 
2) Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati fenomena 

alam, termasuk juga penerapannya. 
3) Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyingkap 

rahasia alam. 
4) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian atau 

beberapa saja. 
5) Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang bersifat 

objektif. 
 

IPA adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta 

isinya. Hal ini berarti IPA mempelajari semua benda yang ada di alam, 

peristiwa, dan gejala-gejala yang muncul di alam. Ilmu dapat diartikan 

sebagai suatu pengetahuan yang bersifat objektif. Dan dari sisi istilah IPA 

adalah suatu pengetahuan yang bersifat objektif tentang alam sekitar beserta 

isinya. Istilah Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dikenal juga dengan istilah 

sains.  

Kata sains berasal dari bahasa latin yaitu scienta yang berarti saya 

tahu. Dalam bahasa inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti 

pengetahuan. IPA merupkan cabang pengetahuan yang berawal dari 

fenomena alam. IPA didefinisikan sebagai sekumpulan sepengatahuan 

tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan 

                                                           
50 Ibid. hlm. 170 
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penyelidikan ilmuan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen 

dengan menggunakan metode ilmiah.51 

 
 

2. Tujuan Pembelajaran IPA 
Adapun tujuan pembelajaran sains dalam Badan Nasional Standar 

Pendidikan, dimaksudkan untuk:52 
a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 
b. Mengembangkan pengetahuan dan pemaham konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, 
teknologi, dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 
memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihra, 
menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 
 

Menurut kurikulum pendidikan dasar dalam Garis-Garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) Sekolah Dasar dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam atau sebagai berikut: 

1) Menanamkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap 

teknologi dan masyarakat. 

2) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan.  

                                                           
51 Http://de151515.blogspot.com/2013/03/definisi-ipa.html?m=,  diakses pada hari kamis, jam 

20.08 WIB 
52 Ibid., hlm. 171-172 
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3) Menanamkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains 

yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

4) Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains 

kehidupan sehari-hari. 

5) Mengalihgunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke 

bidang pengajaran lainnya. 

6)  Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam 

7) Menghargai ciptaan Tuhan akan lingkungan alam. 

 

D. Standar Kompotensi (SK) dan Kompotensi Dasar (KD) Mata Pelajaran IPA 

Kelas V Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran IPA di 

SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh 

peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap 

satuan pendidikan. 

Pada penelitian skripsi ini, saya mengambil bab dalam pembelajaran IPA 

Kelas V semester 1 tentang “Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri dengan 

Lingkungannya”. Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, yaitu: 
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Tabel 3 
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

 Mata Pelajaran IPA Kelas V Semester 1 di Madrasah Ibtidaiyah 
 
 

Standar Kompotensi (SK) Kompotensi Dasar (KD) 

3. Mengidentifikasi cara 

makhluk hidup menyesuaikan 

diri dengan lingkungan  

 

3.1 Mengidentifikasi penyesuaian 

diri hewan dengan lingkungan 

tertentu  untuk mempertahankan 

hidup 

 
E. Materi IPA Kelas V tentang Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri 

dengan Lingkungannya 

1. Hewan Menyesuiakan Diru untuk Memperoleh Makanan 

a) Kupu-kupu 

Kupu-kupu mempunyai alat penghisap yang bentuknya panjang. Alat 

penghisap yang panjang memudahkan kupu-kupu  untuk menghisap 

nektar. Alat penghisap ini disebut probosis. 

b) Lebah 

Benntuk penyesuian diri pada lebah hampir sama dengan kupu-kupu. 

Lebah mempunyai bentuk mulut penjilat. Mulut ini mempunyai lidah 

yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan yang berupa nektar 

pada bunga. 
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c) Nyamuk 

Nyamuk mempunyai mulut penusuk dan penghisap. Bentuk mulut yang 

runcing dan panjang itu berguna untuk menghisap makanan yang berupa 

cairan. 

d) Burung 

Benuk paruh burung itu beranekaragam. Bentuk paruh burung elang 

terlihat runcing dan tajam pada bagian ujungnya. Paruh burung yang 

meruncing dan melengkung ini berguna untuk mengoyak tubuh 

mangsanya. 

e) Unta 

Tempat hidup unta adalah padang pasir yang kering dan gersang. Tubuh 

unta mempunyai punuk yang berisi lemak. Lemak itu merupakn 

cadangan makanan didalam tubuh yang digunakan ketika tidak ada 

makanan disekitarnya. 

2. Hewan Melindungi Diri dari Musuhnya 

a) Bunglon, biasanya hidup dipohon-pohon. Akan tetapi kehadiran 

bunglon sering kali tidak diketahui oleh musuhnya karena warna kulit 

bunglon dapat berubah-ubah mirip dengan warna lingkungan. 

Kemmapuan ini dapat melindungi bunglon dari musuhnya. 

b) Walang Sangit, hewan ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara 

mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga musuh 

menjauhinya. 
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c) Walang Daun, walaang daun mempunyai bentuk dan warna tubuh yang 

menyerupai daun. Keadaan ini akan menyulitkan musuh untuk 

mengetahui keberadaan walang daun. 

d) Harimau, anjing, dan singa, hewan ini mempunyai kuku dan gigi yang 

tajam. Kuku dan gigi yang tajam tersebut berguna untuk melindungi 

dirinya. 

e) Sapi, kambing, kerbau, sapi, kambing, dan kerbau mempunyai tanduk 

yang runcing. Hewan-hewan ini menggunakan tanduknya pada saat 

bertarung dengan musuhnya. 

f) Kalajengking, kelabang, menggunakan sengatnya untuk melindungi 

diri dari musuhnya 

g) Ular, ular menggunakan bisa dan lilitan tubuhnya untuk membunuh 

para musuhnya 

h) Cumi-cumi, melindungi diri dari musuhnya dengan cara 

menyemburkan tinta kedalam air sehingga musuh tak dapat melihatnya. 

i) Siput, hewan ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara 

memasukkan tubuh kedalam rumahnya. 

j) Musang dan kumbang, hewan ini melindungi dirinya dengan pura-

pura mati ketika diserang musuh. 

k) Cicak, hewan ini melindungi dirinya dengan melepaskan ekor dari 

tubuhnya. 
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F. Penggunaan Media Bagan Tabel dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai seperti yang dikutif dalam Azhar Arsyad 

dalam bukunya yang berjdul Media Pembelajaran, mengemukakan manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa, yaitu : 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran 

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

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap 

jam pelajaran 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Dari beberapa manfaat yang telah dikemukakan di atas, oleh karena itu 

diperlukan alat atau perantara bagi guru untuk menyampaikan materi IPA 

agar penyampaiannya tidak bersifat konvensional, dan tidak hanya menuntut 
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siswa untuk hanya menghafal dalam setiap proses pembelajarannya yang 

pada akhirya berdampak pada hasil belajar IPA siswa yang rendah. 

Maka salah satu alat atau perantara yang dapat digunakan guru dalam 

penyampaian materi adalah dengan menggunakan media bagan tabel karena 

menghindari verbalisme dalam artian ceramah pada penyampaian materi 

tidak begitu dominan, media bagan tabel juga membantu siswa dalam 

memperjelas materi yang disampaikan oleh guru.  

Dengan mempertimbangkan manfaat yang cukup efektif dari  media 

bagan tabel tersebut sebagai salah satu alat perantara bagi guru, maka dapat 

diartikan bahwa media bagan tabel adalah  salah satu media pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA yang selama ini dianggap sulit. 

 

 

 


