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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang   

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas 

no 20 pasal 1 ayat 1,  yang diubah dalam Peraturan Pemerintah no 32 tahun 2013 

di selenggarakan secarainteraktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didikuntuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagiprakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

danperkembangan fisik serta psikologis peserta didik 

Standar kelulusan peserta didik menurut kurikulum 2013 dikembangkan 

berbasis kompetensi. Kompetensi yang diharapkan pada tiap jenjang satuan 

pendidikan mengacu pada kompetensi inti yang dicapai oleh tiap peserta didik. 

Capaian kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan dapat 

diukur melalui kemampuan mengetahui,  memahami,  menerapkan,  

menganalisa, mengevaluasi dan mencipta (pengetahuan). Sedangkan 

kemampuan keterampilan diukur dengan kemampuan mengamati, menanya, 

mencoba,  menalar,  menyaji,  dan mencipta.  Hal  ini mempengaruhi 

pelaksanaan proses pembelajaran pada masing-masing jenjang pendidikan. 

Pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dasar menurut kurikulum 

2013 menggunakan pendekatan tematik terpadu. Pendekatan tematik terpadu ini 

dilakukan pada satu kegiatan pembelajaran yang tujuan pembelajaran pada dua 

atau lebih mata pelajaran. Kegiatan ini dipandu dengan buku pedoman guru dan 

buku siswa. Penggunaan buku pedoman guru dan buku siswa dimaksudkan 

sebagai acuan proses pembelajaran dalam kelas berbasis teks.
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Menurut Trianto (2012 : 78), pembelajaran tematik  dimaknai sebagai 

pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tena tertentu. Dalam 

pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pembelajaran. Sebagai 

contoh, tema “Air” dapat ditinjau dari pelajaran fisika, biologi, kimia, dan 

matematika. Lebih luas lagi, tema itu dapat ditinjau dari bidang studi lain, seperti 

ips, Bahasa, dan seni. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan 

kedalaman  implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat 

banyak pada siswa untuk memunculkan dinamaika dalam pendidikan.  

Menurut depdiknas (dalam Trianto, 2012: 91), pembelajaran tematik 

memiliki beberapa ciri khas antara lain: 1) pengalaman dan kegiatan belajar 

sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah 

dasar; 2) kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa; 3) kegiatan belajar akan lebih 

bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih 

lama; 4)  membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa; 5 

) menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya; dan 6) 

mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja sama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain 

Selain itu, sebagai model pembelajaran disekolah dasar/madrasah 

ibtida’iyah, pembelajaran tematik memiliki karakteristik antara lain: berpusat 

pada siswa; memberikan pengalaman langsung; pemisahan mata pelajaran tidak 

begitu jelas; menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran; bersifat fleksibel; 
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hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa; dan menggunakan 

prinsip belajar sambal bermain dan menyenangkan (Depdiknas, 2006). 

Penggunaan buku siswa pada kelas V sekolah dasar memberikan alur 

kegiatan pembelajaran dilakukan dengan berpedoman pada tugas-tugas 

berbentuk teks. Buku siswa untuk kelas V  lebih banyak memberi tugas mencari 

refensi dan pengetahuan melalui sumber-sumber belajar yang bersifat teks. 

Contoh mencari refensi di perpustakaan, majalah-majalah, buku-buku, internet 

dan sebagainya. Proses pembelajaran dilakukan melalui proses mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji dan mencipta. 

Dilapang penggunaan buku siswa merupakan buku wajib bagi siswa 

melakukan kegiatan sesuai alur teks. Kendala yang timbul dalam penggunaan 

buku siswa adalah timbulnya kesan monoton pada kegiatan.- kegiatan mencari 

refensi atau informasi melalui kegiatan membaca. Hal ini dikarenakan siswa 

lebih banyak melakukan kegiatan bermain dari pada belajar atau 

membaca.Sebagai akibat buku siswa dalam keadaan kosong dan tidak berisi 

hasil penulisan penyelesaian terhadap tugas. 

Demikian pula kendalapenggunaanbukusiswapadasiswakelas VB SD 

Muhammadiyah9 Kota  Malang.  Hasil pengamatan awal dalam proses 

pembelajaran pelaksanaan PPL 50%  siswadalam menggunakan buku siswa 

kurang  menunjukkan ketertarikan dalam menyelesaikan tugas. Ini ditunjukkan 

dengan banyaknya tugas yang tidak selesai dikerjakan. Siswa lebih banyak 

melakukan aktivitasbermaindaripadamembacaatau mencari refensi sesuai tugas 

yang ada pada buku siswa. Kondisi siswa dengan aktivitas seperti ini 

dimungkinkan mempunyai gaya belajar yang kurang sesuai. 

 



4 
 

Menurut Deporter dan Hernacki (2002), gaya belajar adalah kombinasi 

dari menyerap, mengatur dan mengolah informasi. Lebih lanjut Deporter dan 

Hernacki menyebutkan jenis gaya belajar berdasarkan modalitas yang digunakan 

individu dalam memproses informasi (perceptual modality) dibedakan menjadi 

tiga. Ketiga gaya belajar tersebut adalah : (1) Visual ialah gaya belajar yang 

menitik beratkan pada penglihatan, (2) Auditori ialah gaya belajar yang 

mengandalkan pendengaran untuk bisa menyerap informasi atau pengetahuan, 

(3) Kinestetik ialah gaya belajar yang mengharuskan individu yang bersangkutan 

menyentuh sesuatu yang memberikan informasi. 

Gaya belajar siswa kelas VB SD Muhammadiyah 9 Kota Malang 

menunjukkan gaya belajar kinestetik-jasmani. Hal ini ditunjukkan dengan anak 

selalu bergerak dan memanipulasi berbagai benda atau menggerakkan badannya. 

Keadaan ini tidak mendukung untuk menggunakan buku siswa berbasis teks. 

Untuk itu diperlukan media yang mendukung proses pembelajaran. Media yang 

dipergunakan hendaknya sesuai dengan karakteristik gaya belajar siswa kelas 

VB SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. 

Salah satu media yang dapat menumbuhkan kreatifitas adalah media yang 

dapat digunakan sebagai permainan sebagaimana pernyataan Ruseffendi dalam 

tesis Herawati (2012) orang menggunakan permainan dalam pengajaran, selain 

dapat mencapai tujuan instruksional, juga dapat menimbulkan minat dan 

memotivasi siswa berkreatif. Sedangkan Mayke dalam Sudomo (2006: 316) 

menyebutkan bahwa belajar dengan bermain memberi kesempatan kepada anak 

untuk memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, 

mempraktikkan dan mendapatkan macam-macam konsep. 
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Permainan atau alat bermain yang memungkinkan siswa dapat 

memanipulasi dan mengulang-ulang diantaranya adalah permainan puzzle. 

Menurut Sutopo(2009) puzzle merupakan permainan masalah dengan 

mengandung tantangan. Puzzle merupakan bentuk hiburan yang juga dapat 

menyelesaikan masalah. Masalah puzzle dapat membutuhkan pengenalan pola 

dan membuat susunan tertentu.  

Teknik permainan puzzle menggunakan teknik padu padan membentuk 

pola tertentu sebagaimana disampaikan oleh Sitomorang (2010) bahwa Puzzle 

adalah permainan yang terdiri dari potongan gambar-gambar, kotak-kotak, 

huruf-huruf atau angka-angka yang disusun seperti dalam sebuah permainan 

yang akhirnya membentuk pola tertentu sehingga membuat peserta didik 

termotivasi untuk menyelesaikan Puzzle secara tepat dan cepat. Sedangkan 

permainan puzzle itu sendiri mempunyai manfaat mengasah otak, melatih 

koordinasi mata dan tangan, melatih nalar, melatih kesabaran, dan pengetahuan 

(Crist,2009). .    

Penelitian permainan puzzle yang terdahulu dilakukan oleh Mulkan 

Andika S (2010) dengan judul Meningkatkan Kemampuan Memahami Wacana 

Melalui Pembelajaran Puzzle, menunjukkan hasil bahwa permainan puzzle 

meningkatan kosa kata dan motivasi siswa dalam pembelajaran, dan  D. Yulianti 

dkk (2010)  dengan  judul Penerapan Jigsaw Puzzle Competition dalam 

Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Fisika 

Siswa SMP, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Jigsaw 

Puzzle Compettition dapat meningkatkan minat dan hasil belajar fisika siswa 

SMP. 
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Kegiatan permainan atau bermain ini sering kali kurang mendapatkan 

perhatian guru. Hal ini disebabkan pemahaman guru terhadap karakteristik siswa 

pada tahap perkembangannya sangat kurang. Kondisi tersebut berpengaruh pada  

proses pembelajaran di kelas. Begitu pula pada proses pembelajaran di kelas 5 B 

SD Muhammadiyah 9 Kota Malang kegiatan permainan atau bermain  kurang. 

Pemilihan puzzle sebagai alat atau media untuk proses pembelajaran, 

karena puzzle merupakan salah satu jenis alat permainan yang dapat digunakan 

siswa untuk bermain dan bermanfaat mengasah otak, melatih koordinasi mata 

dan tangan, melatih nalar, melatih kesabaran dan  pengetahuan. Selain itu dalam 

permainan puzzle dapat memodifikasi pesan/gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran saat itu dan memungkinkan siswa dapat mengulang-ulang 

permainan secara mandiri.  

Modifikasi pesan atau gambar dimaksudkan untuk memberi 

pengalaman pada siswa dengan mengkontruksi konsep dan memberi kesempatan 

siswa untuk mengulang-ulang konsep secara mandiri.Asumsi peneliti  puzzle 

dapat digunakan sebagai alat penanaman konsep dengan memodifikasi 

pesan/gambar dalam puzzle. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sintak pelaksanaan penerapan media puzzle dalam pembelajaran 

tematik untuk siswa kelas 5B SD Muhammadyah 9 Kota Malang ? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan media puzzle 

dalam pembelajaran tematik untuk siswa kelas 5B SD Muhammadyah 9 Kota 

Malang ?  
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3. Bagaimana bagaimana tingakt efektifitas penerapan media puzzle dalam 

pembelajaran tematik untuk siswa kelas 5B SD Muhammadiyah 9 Kota 

Malang ? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan sintak penerapan media puzzle dalam pembelajaran 

tematik siswa kelas V SD Muhammadyah 9 Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui setelah penggunaan media 

puzzle dalam pembelajaran tematik siswa kelas 5B SD Muhammadyah 9 

Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan media puzzle dalam pembelajaran 

tematik siswa kelas 5B SD Muhammadyah 9 Kota Malang. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian berupa penerapan media Puzzle ini akan memberikan 

altenatif bagi guru untuk melakukan proses pembelajaran tematik dengan 

bermain dan melatih konsentrasi siswa. 

2. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian berupa penerapan media Puzzle memberi 

kesempatanpada siswa untuk belajar mandiri.  Siswa mengkontruksi konsep 

melalui permainan Puzzle sehingga siswa dapat belajar tanpa harus 

kehilangan waktu bermain. 
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3. Bagi  Lembaga 

Bagi lembaga hasil penelitian bermanfaat untuk memberikan 

penggunaan media Puzzle sebagai alternative alat proses pembelajaran dan 

dimungkinkan pengembangannya pada mata pelajaran yang lain  sesuai 

karakteristik mata pelajaran pada pembelajaran tematik.  

 

E. Definisi Istilah 

Penjelasan definisi istilah diperlukan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman pembaca dalam menafsirkan penelitian ini. Berikut 

penjelasan istilah yang dipakai dalam penelitian ini. 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat atau benda yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan dalam proses 

pembelajaran yang tercipta antara pendidik dan peserta didik pada 

suatu lingkungan belajar. 

2. Puzzle 

Puzzle adalah permainan yang terdiri dari potongan gambar-

gambar, kotak-kotak, huruf-huruf atau angka-angka yang disusun 

seperti dalam sebuah permainan yang akhirnya membentuk pola 

tertentu sehingga membuat peserta didik termotivasi untuk 

menyelesaikan puzzle secara tepat dan cepat. 
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3. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik 

dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


