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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. 

Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh 

sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurang dapat menggunakan 

alat yang murah dan efisien yang meskipun sederhana dan bersahaja, tetapi 

merupakan keharusan dalam upayah mencapai tujuan pengajaran yang 

diharapkan. Di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga 

dituntut mampu untuk mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia 

(Arsyad, 2014:2). 

Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan mengajar. 

Aktivitas belajar secara metodologi cenderung lebih dominan pada siswa, 

sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah 

pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar (BM), proses 

belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar (KBM) (Susanto, 2013: 

18). 
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Pada dasarnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Dalam hal ini, 

belajar bahasa menekankan pada empat aspek keterampilan berbahasa, yakni: 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Seseorang mampu membaca bukan 

karena kebetulan saja, akan tetapi karena seseorang tersebut belajar dan berlatih 

membaca teks yang terdiri atas kumpulan huruf-huruf yang bermakna. Pada 

umumnya, membaca dibagi menjadi tiga tujuan utama, yaitu (1) membaca untuk 

studi, (2) membaca untuk usaha, dan (3) membaca untuk kesenangan (Dalman, 

2014:1). 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan upaya untuk memberi bekal 

kepada siswa terutama mengenai keterampilan berbahasa, khususnya 

keterampilan membaca. Membaca sebagai suatu aktifitas dalam memperoleh 

pengetahuan dan informasi sangat penting untuk semua orang. Kemampuan 

membaca merupakan sesuatu yang vital dalam dunia pendidikan, karena proses 

belajar-mengajar khususnya di sekolah hampir tidak bisa lepas dari kegiatan 

membaca. 

Dalam hal ini peran guru menjadi semakin penting dalam suatu 

pembelajaran di kelas, guru bukan hanya menjadi instruktur namun guru juga 

menjadi fasilitator yang dituntut untuk mempunyai pemikiran yang luas guna 

mengembangkan materi yang akan diajarkan dan mempunyai kreativitas tinggi 

untuk mengelola pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kreativitas guru 

dapat dituangkan dalam pengelolaan media yang dijadikan alat bantu pada saat 

penyampaian materi di kelas. Sehingga jika media yang digunakan guru menarik 

dan melibatkan siswa, maka siswa akan bersemangat dalam mengikuti 
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pembelajaran di kelas dan pembelajaran tersebut akan bermakna bagi siswa 

tersebut.  

Banyak sekolah yang letaknya di perkotaan dapat menyediakan berbagai 

macam media untuk menunjang pembelajaran yang diperlukan dalam jumlah yang 

banyak, namun ada juga sekolah yang terletak di pinggiran maupun di pedesaan 

yang kekurangan atau bahkan belum memiliki berbagai macam media 

pembelajaran yang diperlukan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang salah 

satunya yaitu, adanya guru yang sangat beragam dan maksimal dalam 

menggunakan media pembelajaran namun tidak jarang juga guru yang hanya 

menggunakan media pembelajaran secara minimal bahkan ada juga yang tidak 

menggunakan media pembelajaran pada proses belajar-mengajar. 

Media yang sering digunakan adalah media cetak (diktat, model, handout, 

buku teks, poster, majalah, surat kabar, dll.), sementara itu, media sederhana yang 

tetap banyak dimanfaatkan adalah papan tulis. Media cetak merupakan media 

pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran, karena mudah untuk 

dikembangkan maupun dicari dari berbagai sumber. Namun kebanyakan media 

cetak sangat tergantung pada verbal symbol (kata-kata) yang bersifat sangat 

abstrak, yang pada akhirnya menuntuk kemampuan abstraksi yang sangat tinggi 

dari peserta didik. Hal ini akan mempersulit atau menyulitkan mereka (Asyhar, 

2012:93). 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang berfungsi untuk 

menjelaskan sebagian dari keseluruhan program pembelajaran yang sulit 

dijelaskan secara verbal. Materi pembelajaran akan lebih mudah dan jelas jika 



4 
 

dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Maka media 

pembelajaran tidak untuk menjelaskan keseluruhan materi pelajaran, tetati 

sebagian yang belum jelas saja. Ini sesuai fungsi media yaitu sebagai penjelas 

pesan (Musfiqon, 2012:28). 

Media pengajaran atau media pembelajaran dapat mempertinggi proses 

belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Media pengajaran dapat 

mempertinggi proses dan hasil  pengajaran adalah bnerkenaan dengan taraf 

berpikir siswa. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai 

dari berpikir kongkret menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana 

menuju ke berpikir kompleks. Penggunaan media pengajaran erat kaitannya 

dengan tahapan berpikir tersebut sebab melalui media pengajaran hal-hal abstrak 

dapat dikongkretkan, dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan (Sudjana 

& Rivai, 2013:2). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah menerangkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah 

berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan 

penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Struktur kurikulum itu sendiri 

merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun 

mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. 
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Peneliti akan melakukan penelitian di dua sekolah yaitu SDN Jiyu II dan 

MI Nurul Falah Sawo. Peneliti memiliki alasan kenapa memilih kedua sekolah 

tersebut yaitu yang pertama, peneliti pernah melakukan observasi sebelumnya 

untuk tugas mata kuliah di sekolah tersebut jadi sedikit banyak sudah mengetahui 

situasi di lingkungan sekolah tersebut. Alasan berikutnya yaitu guru kelas I di 

SDN Jiyu II dan di MI Nurul Falah belum pernah membuat media pembelajaran 

yang dapat digunakan menjadi media pembelajaran tematik. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SDN Jiyu II dan MI Nurul 

Falah Sawo mengenai pembelajaran, diperoleh bahwa sekolah ini menggunakan 

kurikulum KTSP, namun pembelajaran di kelas I, II, dan III harus ditematikkan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 

22 tahun 2006 dan pembelajaran di kelas IV, V dan VI dilaksanakan dengan 

pendekatan mata pelajaran. Oleh sebab itu di kelas rendah pembelajarannya 

ditematikkan sendiri oleh guru sesuai jadwal pelajaran yang sudah ditetapkan oleh 

sekolah itu sendiri.  

Guru kelas I SD juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 

dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Misalnya guru memberikan 

kesempatan siswa untuk belajar di luar kelas pada saat materi itu memungkinkan 

untuk siswa belajar di luar kelas agar siswa tidak merasa bosan dengan suasana 

ruang kelas saja. Guru juga menggunakan berbagai macam sumber belajar 

mengajar yang ada, bukan hanya dari buku LKS dan buku paket, namun guru juga 

menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 

Namun guru sangat kurang dalam penggunaan media pembelajaran. Guru hanya 

menggunakan media seperti gambar-gambar yang ditempel di papan tulis. 
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Penggunaan media yang demikian dirasa belum maksimal dalam pembelajaran 

karena pada umumnya usia anak sekolah dasar, khususnya kelas rendah adalah 

masih dalam tahap berfikir konkret. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di SDN Jiyu II dan di MI Nurul 

Falah Sawo yang dilakukan pada tanggal 1-3 Desember 2015 diketahui bahwa 

media pembelajaran yang digunakan guru selama ini belum memiliki inovasi yang 

baru, sehingga siswa sulit untuk memahami materi yang telah diajarkan, maka 

dibutuhkan suatu pengembangan media pada pembelajaran yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk menyampaikan materi adalah media KOPASUKA. 

Menggunakan media KOPASUKA kedalam bentuh sebuah permainan, peserta 

didik akan menjadi lebih aktif dan antusias, sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Media pembelajaran KOPASUKA 

menyajikan sebuah alat penyampaian materi yang dikemas dalam bentuk 

permainan puzzle. Media pembelajaran KOPASUKA ini dikembangkan 

menggunakan kotak berbentuk kubus yang terbuat dilengkapi dengan magnet. 

Media KOPASUKA bisa digunakan sebagai media pembelajaran Bahasa 

Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas I sekolah dasar. Media 

pembelajaran KOPASUKA ini memuat gambar-gambar tentang kebersihan 

rumah, misalnya gambar anak yang sedang menyapu, mengepel, mencuci baju 

dan sebagainya.  

Penggunaan media KOPASUKA ini memberikan kemudahan bagi peserta 

didik untuk mengetahui sikap atau kegiatan dalam menjaga kebersihan rumah 

lewat gambar-gambar puzzle yang akan disusun menjadi satu kesatuan yang utuh. 

Peserta didik juga dapat menceritakan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah 
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secara individu. Manfaat bagi peserta didik yaitu dapat mengasah aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik anak dalam bekerjasama untuk menyusun potongan-

potongan puzzle yang sudah disediakan menjadi sebuah gambar yang utuh. Media 

KOPASUKA ini didesain menarik agar siswa tidak bosan untk mengikuti proses 

pembelajaran. Media KOPASUKA mempunyai kelebihan yaitu, media 

KOPASUKA merupakan media yang tahan lama, menyenangkan, ramah 

lingkungan, dan yang terpenting tidak membahayakan bagi peserta didik. 

Dari pemaparan di atas, peneliti mencoba mengembangkan media yang 

yang berupa kotak puzzle. Perbedaan media yang akan dikembangkan dengan 

media yang sudah ada yaitu puzzle ini dilengkapi dengan magnet yang akan 

disusun pada kotak yang berbentuk kubus. Puzzle adalah salah satu media visual 

yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Puzzle merupakan 

potongan-potongan gambar yang nantinya akan disatukan menjadi sebuah gambar 

yang utuh. Mengapa peneliti memilih Puzzle sebagai bagian dari media, alasannya 

yaitu karena dengan media puzzle dapat mengasah keterampilan maupun 

pengetahuan siswa dalam mengotak-atik puzzle hingga menjadi satu kesatuan 

gambar yang utuh. 

Menurut Yulianty (2011), Puzzle merupakan alat permainan edukatif yang 

dapat merangsang kemampuan kognitif anak, yang dimainkan dengan cara 

membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. Kemudian 

dengan melihat gambar siswa anak belajar menyusun huruf hingga menjadi kata 

yang menerangkan gambar puzzle yang telah mereka susun tersebut. Media visual 

mampu memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan oleh guru. Media visual juda dapat menambah minat belajar siswa dan 
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dapat membangkitkan semangat dalam mengikuti proses belajar-mengajar. 

Sehingga pelajaran yang diterima oleh siswa akan lebih bermakna dan 

menyenangkan karena pembelajaran berpusat pasa anak atau peserta didik. Oleh 

sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan 

media pembelajaran. Sehubungan dengan itu, penelitian ini diberi judul 

“Pengembangan Media KOPASUKA (Kotak Puzzle Susun Kata) untuk Siswa 

Kelas I Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan 

media pembelajaran KOPASUKA (Kotak Puzzle Susun Kata) pada materi 

menjelaskan isi gambar tunggal/ gambar seri dan lingkungan rumah yang sehat 

untuk siswa kelas I sekolah dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah mengembangankan media 

pembelajaran dan menghasilakn produk berupa media KOPASUKA (Kotak 

Puzzle Susun Kata)  pada materi menjelaskan isi gambar tunggal/ gambar seri dan 

lingkungan rumah yang sehat untuk siswa kelas I sekolah dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Spesifikasi produk dalam penelitian ini adalah :  

1.D.1. KOPASUKA (Kotak Puzzle Susun Kata) merupakan alat bantu yang 

diintegrasikan dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan 
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Sosial (IPS) untuk SD/MI pada materi pokok menjelaskan isi gambar 

tunggal/ gambar seri dan lingkungan rumah yang sehat. 

1.D.2. KOPASUKA (Kotak Puzzle Susun Kata) disajikan dalam bentuk kubus 

yang terbuat dari triplek dan menggunakan gambar yang menarik dan kartu 

kata berwarna-warni sesuai dengan materi pokok tentang lingkungan rumah 

yang sehat. 

1.D.3. Media kotak kubus ini terdiri dari enam sisi, satu sisi bagian atas, satu sisi 

bagian bawah, dan empat sisi bagian samping dan papan magnet tempat 

menempelkan kata. Jadi media ini memuat enam gambar dan kata-kata 

mengenai materi pokok yang akan dibahas yaitu tentang lingkungan rumah 

yang sehat. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian pengembangan KOPASUKA (Kotak Puzzle Susun Kata) ini 

dianggap penting karena diharapkan dapat : 

1.E.1. Menjadi media pembelajaran alternatif bagi siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD/MI. 

1.E.2. Mempermudah siswa dalam memahami materi Bahasa Indonesia dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) mengenai materi pokok menjelaskan isi gambar 

tunggal/ gambar seri dan lingkungan rumah yang sehat. 

1.E.3. Dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar Bahasa Indonesia dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) 

1.E.4. Sebagai media ajar bagi guru. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1.F.1. Asumsi Penelitian Pengembangan 

Asumsi dari penelitian pengembangan ini adalah : 

a. Tingginya minat siswa terhadap permainan karena karakteristik siswa 

sekolah dasar yaitu masih senang bermain khususnya kelas I. 

b. Media KOPASUKA diharapkan dapat melatih keterampilan, sosial, 

pengetahuan dan ketelitian dalam menggunakan media untuk mencapai 

proses akhir pemanfaatan media KOPASUKA.  

 

1.F.2. Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan dalam penelitian pengembangan ini adalah:  

a. Keterbatasan media pembelajaran KOPASUKA (Kotak Puzzle Susun Kata) 

ini adalah hanya memuat materi tentang menjelaskan isi gambar tunggal/ 

gambar seri dan lingkungan rumah yang sehat. 

b. Media ini digunakan di kelas I mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). 

c. Media visual tiga dimensi yang bisa digunakan, dipegang dan dipraktikkan 

oleh peserta didik secara mandiri maupun kelompok. 

 

G. Definisi Istilah  

Beberapa istilah dalam penelitian pengembangan yaitu: 

1.G.1. Pengembangan media, yaitu pembuatan media yang dilakukan dengan 

menambah atau merubah tampilan media yang disajikan sehingga menjadi 

media dengan tampilan yang baru. 
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1.G.2. Media Pembelajaran adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan yang

dapat merangsang pikiran, dan perasaan bagi siswa agar terjadi proses 

belajar. 

1.G.3. KOPASUKA (Kotak Puzzle Susun Kata) merupakan kotak yang

berbentuk kubus dengan puzzle dan papan magnet yang memuat gambar dan 

kata-kata untuk menyampaikan pesan secara ringkas dan tepat. Pesan 

tersebut berupa materi Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 




