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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman membuat dunia pendidikan mengalami banyak 

perubahan. Khususnya pada jenjang sekolah dasar yang pada umumnya usianya 

masih dalam tahap perkembangan. Guru harus mampu memberikan inovasi dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran merupakan upaya yang 

disengaja yang bertujuan pada karakteristik dan kondisi peserta didik agar peserta 

didik dapat belajar dengan efektif dan efisien (Thobroni, 2013: 41). Proses 

pembelajaran dapat di definisikan sebagai mengidentifikasi pola–pola belajar, 

mengorganisasikan bagian–bagian kecil pengetahuan, perilaku, aktivitas yang 

semula tidak berkaitan menjadi suatu pola baru yang utuh untuk peserta didik 

(Warsono, 2012:2). 

Pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang dapat membangun 

keaktifan peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Guna menciptakan pembelajaran 

yang aktif, pendidik dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif  dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta 

didik akan lebih dipahami. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pendidik sekolah dasar 

untuk menyampaikan materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa yaitu 

dengan menggunakan media pembelajaran. 

Menurut Arsyad (2010: 15) penggunaan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik serta minat 

yang baru dalam mengikuti pembelajaran. Media pembelajaran adalah berbagai 
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jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat di gunakan untuk 

merangsang proses belajar (Gagne dalam Arsyad, 2010: 6). Terciptanya media 

pembelajaran pada tingkat sekolah dasar dapat membantu peserta didik dalam 

menerima dan memahami materi yang disampaikan pada proses pembelajaran. 

Karena peserta didik pada tingkat sekolah dasar masih sangat minim dalam 

memahami materi yang bersifat abstrak. 

Fungsi dari media pembelajaran yaitu untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi yang di sampaikan (Sadiman, dkk, 2010: 10). Penggunaan media pembelajaran 

di sekolah membantu pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar agar 

menjadi lebih efektif dan meningkatkan kualitas belajar mengajar menjadi lebih 

tinggi (Sukriantana, 2014: 20).  Dapat dipastikan media pembelajaran sangat penting 

digunakan untuk proses pembelajaran. 

Melalui perantara media pembelajaran peserta didik akan lebih aktif mengikuti 

pembelajaran dan termotivasi untuk belajar. Hal tersebut selaras dengan pendapat 

Sudjana dan Rivai (2010: 6-7) yang mengungkapkan manfaat media : (1) peserta 

didik akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran dan termotivasi dalam 

belajar; (2) materi pembelajaran akan lebih jelas sehingga mudah untuk dipahami 

peserta didik dan tujuan pembelajaran akan tercapai; (3) pembelajaran akan lebih 

bervariasi, pendidik tidak hanya berkomunikasi melalui ceramah saja, sehingga 

peserta didik tidak bosan dan pendidik tidak kehabisan tenaga dalam mengajar; (4) 

peserta didik akan lebih banyak belajar melalui pengamatan, melakukan, demonstrasi, 
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memerankan dan lain-lain, tidak semata-mata hanya mendengarkan penjelasan dari 

pendidik. 

Media pembelajaran yang perlu dikembangkan di sekolah dasar salah satunya 

yaitu pembelajaran IPA. Winaputra (dalam Samatowa, 2016: 3) Ilmu Pengetahuan 

Alam adalah ilmu yang berkaitan dengan gejala alam dan kebendaan yang tersusun 

secara sistematis dan teratur. IPA tidak hanya membahas tentang makhluk hidup dan 

benda-benda disekitar, tetapi dalam pembelajaran IPA memerlukan kerjasama untuk 

memecahkan suatu masalah melalui kegiatan penemuan.  

Permendiknas RI No 22 Tahun 2006 tentang Standart Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar Tingkat Sekolah dasar, pembelajaran IPA mempunyai ruang 

lingkup antara lain 1) makhluk hidup dan proses kehidupannya yang meliputi 

manusia, tumbuhan, hewan dan kesehatan; 2) materi/benda, sifat-sifat, serta 

kegunaannya; 3) pesawat sederhana, energi dan perubahannya; 4) bumi dan alam 

semesta yang meliputi bumi dan sumber daya serta benda-benda langit. Salah satu 

materi yang berhubungan dengan makhluk hidup yaitu materi sistem pencernaan 

manusia. 

Materi sistem pencernaan manusia sangat penting diajarkan pada tingkat 

Sekolah dasar karena pencernaan makanan sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

peserta didik. Agar mereka mengetahui organ yang berperan dalam proses 

pencernaan dan fungsi dari setiap organ. Organ pencernaan manusia tidak dapat 

dilihat langsung oleh panca indera manusia sehingga materi ini dirasa sulit. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti tanggal 11 

Desember 2017 di SDN Sukosewu 3 Blitar yaitu didapatkan data bahwa hasil belajar 
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peserta didik pada mata pelajaran IPA materi sistem pencernaan manusia rata-rata 

masih dibawah KKM. Hal ini dikarenakan pendidik hanya menggunakan buku ajar 

dalam pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami 

materi sistem pencernaan manusia yang bersifat abstrak. Hal itu berdampak pada 

peserta didik yang menjadi pasif dan kurang bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Pendidik masih menggunakan metode ceramah dan di sekolah tidak 

terdapat media yang menunjang untuk pembelajaran materi sistem pencernaan 

manusia. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan beberapa peserta didik 

kelas V, bahwasanya materi yang dirasa sulit pada mata pelajaran IPA salah satunya 

yaitu sistem pencernaan manusia dan peserta didik merasa bosan dengan 

pembelajaran tersebut. Oleh karena itu guru merasa perlu membuat inovasi 

pembelajaran tersebut dengan menggunakan media pembelajaran berbasis permainan, 

sesuai dengan teori Piaget bahwa peserta didik kelas V masih memahami materi 

pembelajaran  dengan  bantuan benda konkrit (Heruman 2013: 1). Hal tersebut 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik dan mengurangi kejenuhan saat belajar materi sistem pencernaan manusia. 

Berdasarkan pemaparan terkait pengembangan media pembelajaran sistem 

pencernaan manusia tersebut yang mengacu pada pengembangan skripsi dari seorang 

penulis Liestyawati Dwiputra Utami yang berjudul “Pengembangan Media Chart 

Pembelajaran Sistem Pencernaan Manusia Pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V 

SDN Mojoroto Tahun Ajaran 2016/2017”. Media yang dikembangkan peneliti 

terdahulu berupa media chart dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

media yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. 
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Kedua, penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Sistem Pencernaan 

Manusia Untuk Kelas 8 SMP dengan Fitur Augmented Reality Berbasis Android oleh 

Juannita dan Bambang Prasetya Adhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media 

berbasis android layak dan efektif digunakan oleh peserta didik. Ketiga, penelitian 

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif IPA Materi Pencernaan pada Manusia 

untuk Siswa Kelas V di SDN Pundung, Girirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta Tahun 

2014 oleh Kusprimanto. Penelitian tersebut menghasilkan media yang layak 

digunakan untuk peserta didik kelas V Sekolah dasar. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas , Peneliti akan 

mengembangkan media berupa putaran pintar sistem pencernaan yang mempunyai 

beberapa sisi, sisi pertama terdapat gambar alat pencernaan yang dimodifikasi dengan 

lampu dan sisi kedua terdapat sebuah puzzle yang berisi informasi tentang alat 

pencernaan manusia dan fungsinya. Materi yang dimuat dalam media Putaran Pintar 

Sistem Pencernaan ini disesuaikan dengan kompetensi dasar yaitu KD 1.3 

Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan 

makanan dan kesehatan. 

Salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam materi 

sistem pencernaan manusia yaitu menggunakan media berupa puzzle. Menurut 

Rumakhit (2017: 6)  puzzle merupakan gambar yang didesain dan dibuat menjadi 

kepingan-kepingan gambar yang mempunyai tujuan melatih kesabaran, mengasah 

daya pikir dan mampu bekerjasama. Puzzle juga sering disebut sebagai permainan 

edukasi, karena puzzle bermanfaat untuk melatih kecepatan otak dan memberikan 

tantangan. 
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Media putaran pintar sistem pencernaan perlu diadakan karena media tersebut dapat 

membantu peserta didik dalam memahami proses terjadinya pencernaan makanan. Puzzle 

yang diberikan kepada peserta didik kelas V Sekolah dasar mempunyai tingkat kesulitan 

yang berbeda dengan puzzle yang biasa digunakan pada kelas rendah. Puzzle diterapkan 

pada media ini guna melatih nalar peserta didik, melatih pemikiran peserta didik, melatih 

kesabaran peserta didik serta peserta didik dapat memecahkan sebuah masalah dan 

mendapatkan sebuah informasi baru.  

Pengembangan media putaran pintar sistem pencernaan diharapkan dapat 

membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran IPA. Media ini 

dirancang berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik kelas V Sekolah 

dasar. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya media 

pembelajaran “Putaran Pintar Sistem Pencernaan” yang layak digunakan dalam 

menunjang pembelajaran IPA kelas V Sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah disajikan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media Putaran Pintar Sistem Pencernaan untuk 

mendukung pembelajaran IPA kelas V Sekolah dasar ? 

2. Bagaimana kelayakan media Putaran Pintar Sistem Pencernaan untuk 

mendukung pembelajaran IPA kelas V Sekolah dasar ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian dan pengembangan bahan ajar ini adalah sebagai berikut :  
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1. Untuk mengetahui pengembangan media Putaran Pintar Sistem Pencernaan 

pada  pembelajaran IPA kelas V Sekolah dasar. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media Putaran Pintar Sistem Pencernaan pada 

pembelajaran IPA kelas V Sekolah dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang diharapakan adalah media yang cocok untuk peserta 

didik kelas V. Media putaran pintar sistem pencernaan akan memuat tentang proses 

terjadinya pencernaan di dalam tubuh manusia serta mengetahui fungsi dan enzim 

yang terkandung di dalamnya. Berikut ini adalah spesifikasi produk yang akan 

dikembangkan : 

1. Konten: 

a. Media Putaran Pintar sistem Pencernaan berisi materi tentang sistem 

pencernaan manusia. 

b. Media sesuai dengan Standart Kompetensi 1.Mengidentifikasi fungsi organ 

tubuh manusia dan hewan. Kompetensi Dasar 1.3 Mengidentifikasi fungsi 

organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan 

kesehatan. 

2. Konstruk: 

a. Media Putaran Pintar Sistem Pencernaan terbuat dari papan triplek yang 

berbentuk prisma segitiga dan ukuran setiap sisinya adalah 40cm x 25cm.  
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c. Prisma segitiga pada bagian tengah terdapat penyangga dan pada bagian 

bawah media terdapat tempat poros untuk penyangga agar media dapat 

berputar. 

d. Sisi pertama media terdapat gambar alat pencernaan manusia dari mulut 

sampai anus. Setiap bagian alat pencernaan diberi panah dan menunjukkan 

nama bagian alat pencernaan serta pada setiap bagian alat pencernaan 

diberikan lampu. Bagian atas gambar diberi tombol yang akan menyala jika 

di petik dan lampu dapat berjalan sesuai dengan jalannya makanan ketika 

di cerna manusia. 

e. Sisi kedua media terdapat puzzle tentang sistem pencernaan manusia serta 

fungsi pada setiap alat pencernaan. Sisi kedua ini di lapisi dengan magnet 

yang berfungsi untuk menempelkan potongan-potongan puzzle. 

f. Sisi ketiga media tertera SK dan KD yang sesuai dengan media serta 

petunjuk penggunaan media putaran pintar sistem pencernaan. 

g. Media putaran pintar sistem pencernaan dapat di gunakan secara mandiri dan 

berkelompok, serta mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

tentang sistem pencernaan manusia. 

 

E.     Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini penting dilakukan guna memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran, memberikan inovasi kepada guru bahwa 

media ini dapat digunakan sebagai alat peraga dalam menjelaskan materi sistem 

pencernaan manusia.  Media ini menarik untuk digunakan karena di dalam media 
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peserta didik akan menemukan informasi-informasi terkait dengan sistem pencernaan 

manusia, sehingga peserta didik dapat memahami materi sistem pencernaan manusia. 

 

F.     Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi 

Berdasarkan judul dari penelitian dan pengembangan ini dapat diasumsikan 

bahwa media Putaran Pintar Sistem Pencernaan : 

a. Menjadikan peserta didik lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

didalam kelas. 

b. Membangkitkan semangat belajar peserta didik melalui puzzle untuk 

memecahkan suatu masalah dan mendapatkan informasi. 

c. Sebagai acuan dalam mengembangkan media yang lainnya dalam materi 

sistem pencernaan manusia. 

d. Siswa dapat memainkan puzzle. 

 

2. Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dari media Putaran Pintar Sistem Pencernaan ini 

adalah : 

a. Pembuatan media Putaran Pintar Sistem Pencernaan membutuhkan waktu 

yang lama, dan biaya yang relatif banyak. Hal ini dikarenakan media 

membutuhkan papan yang kuat dan besar serta ketelitian dalam memasang 

lampu pada sisi pertama media.  
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b. Pengembangan media Putaran Pintar Sistem Pencernaan hanya mengambil

satu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang menggunakan

kurikulum 2006 (KTSP).

c. Media Putaran Pintar Sistem Pencernaan tidak dapat digunakan untuk

siswa yang berkebutuhan khusus.

G. Definisi Operasioal

Istiah-istilah yang perlu didefinisikan secara operasional dalam penelitian

pengembangan ini antara lain : 

1. Media adalah segala bentuk sesuatu yang digunakan dan membantu guru

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media membantu pendidik

dalam menyampaikan materi dalam proses pembelajaran.

2. Sistem Pencernaan Manusia adalah proses mengubah makanan dari bentuk

kasar menjadi halus yang diolah didalam tubuh manusia menggunakan

beberapa organ dalam manusia.

3. Pembelajaran IPA SD merupakan cara menemukan dan mencari tahu

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA tidak hanya suatu konsep dan

teori tetapi juga merupakan suatu penemuan melalui pemecahan masalah.

4. Media Puataran Pintar Sistem Pencernaan adalah media yang

dikembangkan oleh peneliti yang berbentuk prisma segitiga terbuat dari

papan triplek, magnet dan lampu. Media tersebut memberikan informasi

tentang sistem pencernaan di dalam tubuh manusia.
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