
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di tingkat dasar adalah fondasi pembentukan manusia 

seutuhnya sehingga membutuhkan sistem pendidikan yang komprehensif.  

Sekolah dasar dapat dikatakan sebagai kegiatan mendasari tiga aspek dasar, yaitu 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga aspek ini merupakan dasar atau 

landasan pendidikan yang paling utama. Hal ini karena ketiga aspek tersebut 

merupakan hal paling hakiki dalam kehidupan (Risal, 2014). Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh A. Malik Fadjar (dalam Prastowo, 2013: 14) yang 

mengungkapkan bahwa madrasah ibtidaiyah (MI) atau sekolah dasar memegang 

peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik, baik yang 

bersifat internal (bagaimana mempersepsi dirinya), eksternal (bagaimana 

mempersepsi lingkungannya), dan suprainternal (bagaimana mempersepsi dan 

menyikapi Tuhannya sebagai ciptaan-Nya). Selain itu sekolah dasar dapat 

dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan 

dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya (Annehira, 2013). 

Belajar merupakan kegiatan paling pokok dalam proses belajar mengajar 

manusia. Terutama dalam pencapaian tujuan institusional suatu lembaga 

pendidikan atau sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa berhasil tidaknya suatu 

pencapaian tujuan pendidikan tergantung kepada bagaimana proses belajar 

mengajar yang dialami oleh individu (Suhadi, 2013). Proses belajar mengajar 

merupakan inti proses pada setiap sistem persekolahan. Oleh karena itu, di 
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sekolah dasar dapat dikatakan baik bila di dalamnya terjadi proses belajar 

mengajar yang baik, sehingga proses belajar mengajar harus menjadi perhatian 

utama dalam setiap upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. 

(Kompasiana, 2011). 

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin keberlangsungan pembangunan 

suatu bangsa, oleh karena itu pembaharuan dan penyempurnaan di bidang 

pendidikan terus-menerus dilakukan (Faruq, 2013). Melihat akan hal itu, 

menuntut suatu perubahan dan penyempurnaan terhadap sistem pendidikan di 

Indonesia. Perubahan tersebut salah satunya ditandai dengan kurikulum yang juga 

terus mengalami perubahan. Mulai kurikulum pertama yaitu kurikulum 1947 

sampai dengan kurikulum terbaru yang baru saja dilaksanakan yakni kurikulum 

2013 (Kompasiana, 2013). Tentunya perubahan kurikulum dari waktu ke waktu 

bukan tanpa alasan dan landasan yang jelas, sebab perubahan ini disemangati oleh 

keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas 

sistem pendidikan nasional. 

Pada kurikulum 2006 (KTSP), di sekolah dasar pembelajaran tematik 

dilakukan pada kelas I – III. Sedangkan pada kurikulum 2013, struktur kurikulum 

SD berbasis tematik integratif dari kelas I sampai dengan kelas IV. Namun untuk 

pelaksanaannya saat ini, pembelajaran tematik integratif baru dilakukan di kelas I 

dan kelas IV. 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam suatu proses 

pembelajaran untuk mengaitkan dan memadukan materi ajar dalam suatu mata 

pelajaran atau antar mata pelajaran dengan semua aspek perkembangan anak, serta 
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kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosial keluarga. Pembelajaran tematik sebagai 

suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran untuk memberikan pangalaman yang bermakna bagi 

peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta 

didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman 

langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami 

(Uukkurniawati, 2013). 

Guru harus pandai mendesain pengajaran yang menarik dan bermakna 

bagi peserta didik, karena suatu pengajaran akan bisa disebut berjalan dan berhasil 

secara baik, manakala ia mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas 

serta mampu menumbuhkembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, 

sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik selama ia terlibat di dalam 

proses pembelajaran itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi 

perkembangan pribadinya (Rohani, 2004: 4). Hal senada juga dijelaskan oleh 

Mulyasa (2013: 40) Kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementsi 

Kurikulum 2013 salah satunya adalah kreativitas guru. Kreativitas guru 

diperlukan  agar mampu menjadi fasilitator dan mitra belajar peserta didik. Tugas 

guru tidak hanya  menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus 

kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar (facilitate learning) kepada 

seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang 

menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani 

mengemukakan pendapat secara terbuka. Bentuk kreativitas guru dalam 

memberikan layanan dan kemudahan belajar, salah satunya adalah kreatif dalam 

membuat media pembelajaran.  
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Dalam proses pembelajaran, hal utama yang paling penting adalah 

pentingnya penggunaan media pembelajaran, khususnya untuk tingkat SD. Sebab 

pada masa ini peserta didik masih berpikir kongkret, belum mampu berpikir 

abstrak. Kehadiran media sangat membantu peserta didik dalam memahami 

konsep tertentu, yang tidak atau kurang mampu dijelaskan dengan bahasa. 

Ketidakmampuan guru menjelaskan sesuatu bahan itulah dapat diwakili oleh 

peranan media. Di sinilah nilai praktis media terlihat, yang bermanfaat bagi 

peserta didik dan guru (Djamarah, 2010: 137) 

Kesulitan dan hambatan pelaksanaan kurikulum 2013 dirasakan oleh 

guru-guru IV sekolah dasar. Karena di semeter I hal tersebut menjadi hal baru 

bagi guru IV. Berdasakan dari wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 2 

April 20014 dengan guru kelas IV SDN Kauman 1 Malang, pelaksanaan 

pembelajaran tematik di semester 1 masih tahap berlatih, terutama berlatih 

bersama (dalam kelompok kkg) membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(rpp). Sehingga dalam pengembangan media tematik pun belum dilakukan. Hal 

ini karena guru kelas I dan IV mengikuti petunjuk teknis yang ada. Jadi dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru mengacu apa yang ada di buku babon dan peserta 

didik. Metode, media maupun penilaian juga mengacu pada buku babon dan 

peserta didik.  

Selain itu, dari wawancara dengan guru kelas IV yang juga dilakukan 

pada tanggal 2 April 2014, didapatkan juga didapatkan informasi bahwa dalam 

pembelajaran tema peduli terhadap makhluk hidup, guru dalam pelaksanan 

pembelajaran di tema tersebut memang mengacu pada buku babon dan buku 

peserta didik. Ketika menjelaskan materi morfologi hewan dan menceritakan 
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pengalaman dengan sumber daya alam (hewan) guru menggunakan media gambar 

dan lingkungan sekitar, karena memang di buku babon dan peserta didik 

menggunakan media gambar pada materi tersebut. Guru menggunakan media 

gambar yang sekali pakai. Kalaupun tidak sempat membuat media, guru 

menggunakan gambar yang ada di buku peserta didik atau di gambar langsung di 

papan tulis. Selain itu, beliau menuturkan sebenarnya anak-anak kelas IV 

memiliki rasa ingin tahu dan antusias yang tinggi dalam pembelajaran tematik 

kurikulum 2013 ini.  

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dikembangkan media 

pembelajaran yang lebih kongkrit dan menyenangkan untuk peserta didik sekolah 

dasar, khususnya kelas IV. Pada permainan puzzle ini akan menantang kreativitas 

peserta dan ingatan peserta didik lebih mendalam dikarenakan munculnya 

motivasi untuk senantiasa mencoba memecahkan masalah, namun tetap 

menyenangkan karena bisa diulang-ulang. Tantangan dalam permainan puzzle 

akan selalu memerikan efek ketagihan untuk selalu mencoba hingga berhasil. 

Bermain dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk berpikir dan 

berimajinasi yang berhubungan erat dengan perkembangan kreativitas. 

Media ini berbahan dasar papan kayu, mudah di bawa dan ringan. Dalam 

media ini terdapat gambar hewan yang ada di sekitar. Peserta didik akan diajak 

untuk memberikan nama pada setiap bagian tubuh hewan dan fungsinya dengan 

cara menyusun puzzle huruf dan kata (untuk menyusun paragraf cerita). Kepingan 

puzzle  huruf untuk setiap nama bagian tubuh hewan menggunakan warna yang 

berbeda-beda sehingga memudahkan peserta didik dalam menyusunnya. Media 
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ini juga akan memudahkan peserta didik dalam menyusun paragraf cerita 

petualangan dengan sumber daya alam (hewan).  

Agar permasalahan atau kesulitan ketersediaan media yang dialami guru 

dalam pembelajaran tematik teratasi, maka diperlukan sebuah pengembangan 

media pembelajaran yang dapat membantu terciptanya pembelajaran yang sukses 

dan dapat menyampaikan materi pelajaran dengan baik kepada peserta didik. 

Untuk itu peneliti melakakukan penelitian pengembangan yang berjudul 

“Pengembangan Media Puzzle HuKa (Huruf dan Kata) dalam Pembelajaran 

Tematik Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup Kelas IV Sekolah Dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan media Puzzle HuKa (Huruf dan Kata) dalam 

pembelajaran tematik tema peduli terhadap makhluk hidup kelas IV SD? 

2. Bagaimana hasil pengembangan media Puzzle HuKa (Huruf dan Kata) dalam 

pembelajaran tematik tema peduli terhadap makhluk hidup kelas IV SD? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengembangkan media Puzzle Huka (Huruf dan Kata) dalam pembelajaran 

tematik tema peduli terhadap makhluk hidup kelas IV SD. 

2. Menjelaskan hasil pengembangan media Puzzle HuKa (Huruf dan Kata) 

dalam pembelajaran tematik tema peduli terhadap makhluk hidup kelas IV 

SD. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media puzzle HuKa ini sebagai media yang memiliki begitu banyak 

potensi, salah satunya adalah sarana penyampaian informasi yang efektif. Dengan 

format yang mendorong permainannya untuk berinteraksi, penyampaian informasi 

melalui media ini menjadi lebih dinamis dan tidak membosankan. 

Selain itu media puzzle HuKa sebagai media non digital dapat digunakan 

di manapun tanpa terganggu keterbatasan fasilitas. Hal ini menjadi penting 

mengingat salah satu penghambat laju pendidikan di Indonesia adalah kurangnya 

fasilitas di daerah-daerah terpencil.  

Puzzle HuKa merupakan kepingan tipis yang terdiri potong-potongan 

terbuat dari kayu. Media ini berbahan dasar papan kayu dengan bentuk persegi 

panjang ukuran panjang 44cm dan lebar 32cm. Sebuah gambar berukuran besar 

bagian tengahnya dipotong-potong menjadi kepingan kecil, lalu kepingan-

kepingan gambar tersebut diacak dan disusun kembali menjadi gambar  yang 

utuh. Di setiap papan puzzle HuKa terdapat background yang berbeda-beda 

disesuaikan dengan tempat hidup hewan yang ada di puzzle. Selain itu terdapat 

potongan puzzle tubuh hewan, puzzle kata yang berbentuk persegi panjang. Selain 

itu terdapat puzzle huruf yang berbentuk persegi dengan warna yang  bermacam-

macam.  

Karakteristik media ini sangat cocok dimainkan oleh peserta didik 

sekolah dasar. Media ini dikembangkan dari berbagai jenis gambar morfologi 

hewan yang ada di sekitar dan fungsinya, serta gambar untuk mendiskripsikan 

benda alam (salah satunya hewan) yang sebelumnya masih disajikan secara 

terpisah-pisah. Sehingga dengan adanya media ini akan membantu guru dan 
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peserta didik dalam kegiatan pembelajaran tematik. Akan tetapi secara substansif 

puzzle HuKa bisa dikembangkan lagi untuk tema dan subtema yang lain dengan 

cara mengganti kepinga-kepingan puzzle yang ada dan tetap menggunakan papan 

puzzlenya. 

Media ini bisa digunakan secara individu maupun kelompok. Dalam 

kegiatan kelompok, media ini bisa mengaktifkan peserta didik karena seluruh 

anggota kelompok harus menyusun puzzle huruf sehingga terbentuk kata sesuai 

dengan nama bagian tubuh hewan yang ditunjuk. Setelah menyusun nama bagian 

tubuh hewan, setiap kelompok harus menyusun kata sehingga menjadi paragraf 

cerita. Paragraf cerita ini berisi tentang nama bagian tubuh hewan beserta 

fungsinya dan dalam paragraf cerita ini berisikan untuk selalu menjaga kelestarian 

hewan yang diceritakan. Permainan ini membutuhkan kecepatan dan kreativitas 

untuk mendapatkan skor atau nilai. 

E. Pentingnya Pengembangan 

Pengembanagan media puzzle HuKa dapat menunjang pembelajaran 

tematik kelas IV pada tema peduli terhadap makhluk sehingga akan tercipta suatu 

pembelajaran yang sukses dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Untuk lebih jauhnya, pentingnya pengembangan media puzzle 

HuKa diuraikan sebagai berikut: 

1. Peserta didik 

Bagi peserta didik adalah untuk memudahkan peserta didik kelas IV SD 

dalam memahami atau menangkap materi pelajaran Bahasa Indonesia dan  

IPA dengan tema peduli terhadap makhluk hidup, serta meningkatkan 
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keantusiasan dan kesukaan peserta didik terhadap pelajaran Bahasa 

Indonesia dan IPA. 

2. Guru  

Bagi guru adalah untuk mempermudah penyampaian materi dan menambah 

pengetahuan, keterampilan, serta kreativitas guru dalam mengembangkan 

dan menyediakan media pembelajaran tematik di SD.  

3. Sekolah 

Memberikan refresensi penggunaan media pembelajaran di sekolah, dan 

memambah kreatifitas sekolah untuk memacu guru mengembangkan media 

pembelajaran tematik  yang kreatif, inovatif dan menarik perhatian peserta 

didik. 

4. Pengembang 

Bagi pengembang adalah untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran tematik. Serta 

memberikan suatu pembelajaran kepada peneliti tantang manfaat 

mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

untuk peserta didik kelas IV. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Puzzle HuKa merupakan media pembelajaran tematik dalam bentuk 

permainan berupa papan dari kayu yang pada bagiannya terdapat bentuk hewan 

dan puzzle huruf untuk menysun nama bagian tubuh hewan, serta puzzle kata 

untuk menyusun paragraf cerita. Media ini akan membuat peserta didik lebih teliti 

dan kreatif.  
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Penelitian pengembangan ini memiliki beberapa keterbatasan dalam 

implementasinya, diantaranya: 

1. Media ini dirancang untuk pembelajaran tematik kelas IV SD tema peduli 

terhadap makhluk hidup dengan perpaduan mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dan IPA. 

2. Pengembangan ini mengadopsi model prosedural Borg & Gall yang 

dimodifikasi untuk disesuaikan dengan penelitian 

3. Pengembangan media pembelajaran tematik ini dilakukan sampai tahap 

revisi produk tahap akhir, di SDN Kauman 1 Malang dengan kelas pararel 

4. Media ini terbatas pada materi nama-nama bagian tubuh hewan dan 

fungsinya, cerita petualangan tentang sumber daya alam (hewan). 

G. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan, maka perlu dibuat definisi yang dipakai dalam pengembangan media 

pembelajaran yaitu:  

1. Penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2012 : 297) 

2. Media pembelajaran adalah alat komunikasi yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk membawa informasi dari pengajar ke peserta didik 

(Heinich,et.al, 1996, dalam Hamzah, 2011: 121) . 

3. Puzzle adalah kepingan atau potongan yang dibongkar kemudian disusun 

kembali menjadi bentuk yang utuh (Patmonodewo dalam Hani, 2010). 
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4. Puzzle HuKa adalah media yang terdiri dari potongan-potongan atau 

kepingan-kepingan tubuh hewan disusun menjadi tubuh hewan yang utuh, 

dan huruf untuk disusun menjadi nama bagian tubuh hewan, serta terdiri 

dari kepingan-kepingan kata yang disusun menjadi paragraf cerita 

5. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang melibatkan 

beberapa pelajaran (bahkan lintas rumpun mata pelajaran) yang diikat dalam 

tema-tema tertentu (Prastowo, 2013: 126). 

6. Tema kegemaranku merupakan tema ke-3 untuk pembelajaran kelas IV 

semester 1 Sekolah Dasar (Kemendikbud, 2013). Peduli terhadap makhluk 

hidup adalah sikap menghargi dan melindungi ciptaan Tuhan, salah satunya 

adalah hewan. 

 


