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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu media dan pembelajaran. 

Media dalam bahasa latin merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Yang 

berarti “pengantar” atau “perantara” secara harfiah (Haryono, 2015: 47). 

Sanaky (2013: 3-4) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana atau 

alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran supaya dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Arsyad (2014: 6) mengartikan bahwa 

media pembelajaran adalah alat perantara untuk membantu komunikasi 

pendidik dan peserta didik dalam menyampaikan pembelajaran. 

Munadi (2012: 7) mengartikan media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan pesan dari sumber yang terencana sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efektif. Sumanto (2012: 6) juga mengartikan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dan dapat merangsang 

perhatian, minat dan perasaan siswa. 

Pendapat para ahli diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik untuk 

mernyampaikan informasi kepada peserta didik. Alat yang digunakan untuk 

merangsang peserta didik agar aktif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga 
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kegiatan belajar mengajar akan jauh lebih baik. Secara garis besar media 

pembelajaran adalah sesuatu yang membantu pendidik dalam menyampaikan 

materi, membantu peserta didik dalam memahami materi dan meningkatkan 

minat belajarnya. 

2. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Sudjana dan Rivai (2010: 6-7) mengemukakan bahwa manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu: 1) membangkitkan 

motivasi belajar peserta didik; 2) membantu peserta didik dalam memahami 

materi sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran; 3) menciptakan 

pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya mendengarkan penjelasan guru; 4) 

membantu peserta didik untuk melakukan aktivitas berupa mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, mememerankan. 

Sanaky (2013: 6) menyebutkan bahwa terdapat 2 manfaat media 

pembelajaran yaitu bagi guru dan peserta didik. Bagi guru manfaat media 

pembelajaran antara lain 1) Membantu guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, 2) Media pembelajaran dapat meningkatkan inovasi 

pembelajaran, 3) Media pembelajaran menjadikan pembelajaran di kelas 

menyenangkan dan tidak tertekan. Sedangkan manfaat media  bagi peserta 

didik yaitu 1) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik, 2) Memudahkan 

peserta didik dalam berpikir dan beranalisis, 3) Meningkatkan dan memebrikan 

inovasi peserta didik dalam belajar, serta 4) Media pembelajaran dapat 

membuat peserta didik merasa pembelajaran yang menyenangkan dan tidak 

tertekan. 
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Sutikno (2013), memaparkan beberapa fungsi media pembelajaran antara 

lain: 1) membantu mempercepat peserta didik dalam proses pembelajaran; 2) 

menghilangkan rasa bosan peserta didik; 3) meningkatkan keefektifan peserta 

didik; 4) meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa uraiandiatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dan 

fungsi media pembelajaran sangat bervariasi, yaitu bagi pendidik dan peserta didik. 

Bagi pendidik media pembelajaran membantu dalam menyampaikan materi 

pembelajaran.Bagi peserta didik media pembelajaran bermanfaat untuk memahami 

materi yang disampaikan dan membangkitkan motivasi dalam pembelajaran. 

3. Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Haryono (2015: 51-52) menyatakan bahwa jenis media 

pembelajaran berdasarkan rancangannya dibagi menjadi dua yaitu: 1) Media 

yang dirancang (by design), yaitu media yang dirancang secara khusus sebagai 

komponen pembelajaran yang terarah dan bersifat formal, 2) Media yang 

dimanfaatkan (by utilization), yaitu media yang digunakan untuk keperluan 

pembelajaran, tersedia dimana saja dan tidak dirancang secara khusus, 

diterapkan dalam keperluan pembelajaran. 

Harjanto (2011: 237) media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran dibedakan menjadi empat jenis, antara lain: 1) Media 

grafis atau media dua dimensi seperti bagan, foto, poster, grafik dan lain-lain, 

2) Media tiga dimensi yaitu media yang memiliki lebih dari dua sisi, contohnya 

pop up, mock up, diorama dan lain-lain, 3) Media proyeksi, contohnya slide, 

film, penggunaan OHP dan lain-lain, 4) Lingkungan sekitar dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian diatas, jenis media pembelajaran terdapat media  

peneliti termasuk kedalam media tiga dimensi berbentuk media verbal yang 

dapat dipindah tempat. Media yang dikembangkan cenderung berupa alat 

peraga yang dapat dimainkan oleh peserta didik. 

4. Kriteria Media Pembelajaran 

Falahudin (2014: 112-115) menguraikan kriteria media pembelajaran 

sebagai berikut: 

a. Tujuan penggunaan 

Tujuan penggunaan media ini terletak pada perkembangankognitif, afektif 

dan psikomotor peserta didik.Tujuan penggunaan media lainnya terletak 

pada kompetensi dasar dasar, dan indikator yang ingin dicapai. 

b. Sasaran pengguna media 

Sasaran penggunaan media ini adalah peserta didik, jadi harus mengetahui 

karakteristik peserta baik dari latar belakang social, bakat dan 

minatnya.Media harus sesuai dengan kondisi peserta didik. 

c. Karakteristik media 

Karakteristik media dapat dilihat dari kelemahan dan kelebihannya.Sebelum 

memutuskan untuk memilih media pembelajaran, lebih baik membandingkan 

dahulu karakteristik media yang sesuai dengan peserta didik. 

d. Waktu 

Waktu yaitu dalam membuat media pembelajaran dan alokasi waktu yang 

tersedia pada saat kegiatan pembelajaran.Tidak ada gunanya jika memilih 

media yang sesuai dengan karakteristik, tetapi tidak ada waktu untuk 

mengadakannya. 
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e. Biaya 

Faktor biaya saat diperhatikan, karena media yang baik belum tentu efektif 

digunakan dalam pembelajaran dibandingkan dengan media yang murah 

dan sederhana. 

f. Ketersediaan 

Ketersediaan media pada kelas tersebut sudah ada atau belum media yang 

dikembangkan, sehingga peneliti dapat menentukan media tersebut perlu 

dikembangkan atau tidak. 

Sudjana (2010: 4) mengungkapkan bahwa konsep-konsep yang perlu 

diperhatikan dalam memilih dan menggunakan media adalah sebagai berikut: 

a. Kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 

Artinya yaitu media pembelajaran digunakan dan dipilih sesuai dengan 

kompetensi dasar, indikator yang ingin dicapai dan tujuan intruksional 

yang ditetapkan. 

b. Mendukung isi materi pembelajaran 

Media yang digunakan harus sesuai dengan materi yang disampaikan oleh 

pendidik. Materi yang sifatnya nyata, prinsip dan konsep sangat 

memerlukan media  agara peserta didik lebih memahami. 

c. Kemudahan dalam memperoleh media pembelajaran 

Media pembelajaran yang akan digunakan harus mudah diperoleh oleh 

pendidik atau mudah dibuat oleh pendidik sendiri pada saat pembelajaran. 

Media yang mudah dibuat berbentuk grafis dan tidak memerlukan biaya 

yang mahal. 
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d. Ketrampilan guru dalam menggunakannya 

Syrat utama dalam memilih media yaitu pendidik harus dapat 

mengoprasikannya, agar pembelajaran mengalami peningkatan 

kualitas.Sebagus apapun media yang digunakan jika pendidik tidak bisa 

mengoprasikan tidak ada gunanya. 

e. Tersedia waktu untuk menggunakannya 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar perlu 

memperhatikan waktu yang akan digunakan. Baik waktu dalam membuat media 

maupun waktu yang tersedia dalam penggunakan media pada saat pembelajaran. 

f. Sesuai dengan karakteristik peserta didik 

Media yang digunakan pendidik harus memperhatikan tingkat berpikir 

peserta didik, agar media yang tersedia dapat membantu peserta didik 

dalam memahami materi yang disampaikan. 

 Berdasarkan uraian kriteria diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

penguasaan yang harus dimiliki pendidik dapat memilih media pembelajaran 

yang tepat dan sesuai dengan keadaan dilapangan.Agar pembelajaran 

berkualitas dan tercapai sesuai yang diinginkan pendidik harus dapat berpikir 

kreatif dalam mengadakan atau mengembangkan media pembelajaran. 

Pemilihan media pembelajaran yang tidak tepat dapat mengurangi kualitas 

pembelajaran dan menjadikan daya tangkap peserta didik rendah. 

5. Pengembangan Media Pembelajaran 

Peserta didik kelas V Sekolah dasar pada umumnya berada pada usia (10-

11 tahun). Jika dilihat dari segi kognitifnya, peserta didik kelas V Sekolah 

dasar memiliki karakteristik sebagai berikut:   
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a. Mulai memahami dan menarik kesimpulan dengan menggunakan tanda-

tanda yang menyampaikan informasi jarak atau arah. 

b.  Mulai memahami motif di balik tindakan seseorang.  

c. Mulai bisa memusatkan perhatiannya terhadap tugas yang diberikan. 

d. Mulai merancang strategi memori.  

e. Timbul rasa penasaran, ingin mencoba hal-hal baru.  

f. Mengembangkan bakat dan minat tertentu. 

Karakteristik siswa kelas V Sekolah dasar dilihat dari perkembangan 

spiritual dan moral, maka memiliki karakteristik sebagai berikut:  

1) Mulai mengetahui bahwa peraturan dapat berubah dengan negosiasi. 

2) Rasa ingin tahu yang tinggi, timbul rasa bertanggung jawab terhadap 

tindakan yang telah dilakukan, pengambilan keputusan dan konsekuensi 

mereka sendiri.  

3) Mulai mengalami konflik antara nilai-nilai yang diajarkan orang tua serta 

nilai-nilai yang dipegang teman sebayanya (Meggit, 2013: 164-167).  

Berdasarkan uraian teori diatas, maka pendidik dituntut untuk menciptakan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.Salah satunya 

melalui pengembangan media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran 

agar lebih inovatif. 

B. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

1. Pengertian IPA 

Concise Dictionary of Science (Dalam Iskandar, 2001: 2) Mengemukakan 

bahwa Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan manusia yang luas yang di 

hasilkan dari sebuah eksperimen dan pengamatan dan didasari oleh hukum-
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hukum, teori-teori dan hipotesis. Menurut Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) (2006: 13) IPA adalah cara mencari tahu tentang alam 

secara logis, sehingga IPA tidak hanya berupa ilmu yang mempelajari tentang 

konsep, teori dan prinsip tetapi IPA merupakan suatu proses penemuan. 

Beberapa pengertian diatas menjelaskan bahwa IPA tidak hanya 

mempelajari konsep dan teori-teori tetapi sebuah ilmu pengetahuan yang di 

dasarkan pada sebuah proses eksperimen dan percobaan-percobaan. 

Berdasarkan eksperimen tersebut ditemukan sebuah konsep-konsep dan teori-

teori IPA. 

2. Ruang Lingkup IPA 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 22 Tahun 2006 tentang 

Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat Sekolah dasar, 

pembelajaran IPA mempunyai ruang lingkup antara lain a) Makhluk hidup dan 

proses kehidupannya yang meliputi menusia, tumbuhan, hewan dan kesehatan, 

b) Materi/benda, sifat-sifat, serta kegunaannya, c) Pesawat sederhana, energi 

dan perubahannya, d) Bumi dan alam semesta yang meliputi bumi dan sumber 

daya serta benda-benda langit.  

Keempat ruang lingkup IPA SD/MI yang telah dipaparkan diatas disajikan 

secara spiral.Artinya setiap bahan kajian disajikan di semua tingkat kelas tetapi 

dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Semakin tinggi tingkat kelas semakin 

dalam bahasannya. Kelas V terdapat materi IPA tentang makhluk hidup dan 

proses kehidupannya, salah satunya materi sistem pencernaan pada manusia.  

3. Tujuan Pembelajaran IPA 

Tujuan pembelajaran IPA di Sekolah dasar antara lain:  
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a. Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keteraturan dan keindahan ciptaannya; 

b. Mengembangkan sikap kognitif, rasa ingin tahu siswa, dan adanya 

hubungan antara IPA, lingkungan, masyarakat dan teknologi; 

c. Meningkatkan kesadaran siswa untuk berperan melestarikan dan 

menjaga alam; 

d. Mengembangkan ketrampilan siswa dalam menyelidiki alam dan 

memecahkan masalah;  

e. Mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep IPA yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam sebagai salah satu 

ciptaan Tuhan; 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, ketrampilan dan konsep IPA sebagai 

sarana untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/MTs (BSNP, 2006). 

Kajian tujuan pembelajaran IPA diatas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa dalam tujuan pembelajaran IPA pada dasarnya dimulai dari 

mengembangkan pengetahuan dan konsep.  Konsep IPA tersebut akan dikaji 

melalui penelitian dan proses ilmiah sehingga berdampak positif kepada 

manusia untuk memelihara alam dan menjaga lingkungan ciptaan Tuhan. 

4. Materi Sistem Pencernaan Manusia 

Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari bentuk 

kasar menjadi halus dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. 

Enzim di hasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari 

bahan makanan yang akan di cerna oleh tubuh. Zat dalam makanan akan 
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diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana (Sloane, 2004: 24). Ada 

beberapa jenis organ pencernaan pada manusia: (Pearce Evelyn, 2006: 20-21) 

a. Mulut 

Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses 

pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan 

makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam 

perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di 

dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. 

Bagian alat-alat pencernaan dimulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah (air 

liur). Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara 

mekanik dan kimiawi.  

 

Gambar 2.1 Mulut 

Sumber: Rositawaty (2008: 11) 

b. Kerongkongan  

Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan 

makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan 

peristaltik, yaitu gerakan meremas-meremas untuk mendorong makanan 

sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam 

kerongkongan yang hanya sekitar enam detik. Bagian pangkal pada 

kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada 

kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam 

proses menelan. (Ghibson John, 2003 : 122). 
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Gambar 2.2 Kerongkongan 

Sumber: Rositawaty (2008: 12) 

 

c. Lambung 

Fungsi utama dari lambung ialah untuk menyimpan makanan sekaligus 

mencerna makanan.  Selama proses pencernaan,lambung melepaskan zat 

yang disebut asam lambung, yang merupakan campuran dari lendir, asam 

klorida dan enzim. Zat ini membunuh banyak bakteri dalam makanan dan 

membantu memecah berbagai komponen dalam makanan(Potter, 2003 : 

25). 

 

Gambar 2.3 lambung 

Sumber: Rositawaty (2008: 13) 

d. Usus Halus 

Fungsi utama usus halus yaitu : 

1) Sebagai penghasil enzim-enzim pencernaan. 

2) Menyerap sari-sari makanan. 

3) Menerima zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-

kapiler darah dan saluran-saluran limfa(Tambayong, 2003: 125). 
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Gambar 2.4 Usus Halus 

Sumber: Rositawaty (2008: 14) 

e. Usus besar 

Usus besar meruapakan tempat pembusukan makanan yang dibantu oleh 

bakteri E coli, makanan tersebut akan berubah menjadi fases. Selain itu 

bakteri E coli juga menghasilkan vitamin K yang berfungsi sebagai 

pembekuan darah.Fungsi penting dari usus besar yaitu penyerapan air 

kembali setelah dari usus halus (Adyana, 2002: 23). 

 

Gambar 2.5 Usus Besar 

Sumber: Rositawaty (2008: 15) 

f. Anus 

Anus merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh.Fases di 

tampung terlebih dahulu pada rectum sebelum dikeluarkan (Adyana, 2002: 

23). 
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Gambar 2.6 Anus 

Sumber: Kusumadewi (2011: 8)  

C. Media Putaran Pintar Sistem Pencernaan 

Media Putaran Pintar Sistem Pencernaan meruapak media yang terbuat 

dari papan triplek dan berbentuk primsa segitiga sehingga mempunyai 3 

sisi.Media ini dibuat untuk membantu pendidik dalam menjelaskan materi sistem 

pencernaan manusia.Untuk peserta didik media ini membantu dalam memahami 

materi dan membuat peserta didik aktif melalui permainan puzzle. Berikut ini 

adalah penjelasan bagian setiap sisi media: 

1. Sisi pertama terdapat gambar sistem pencernaan manusia dari mulut sampai 

anus. Setiap bagian terdapat lampu warna-warni dan terdapat tombol pada 

bagian atas yang berfungsi untuk menyalakan lampu dan siswa akan 

mengetahui urutan-urutan dalam pencernaan. 

2. Sisi kedua berbentuk puzzle, Pada bagian puzzle yang dipotongi terdapat gambar 

sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Sehingga siswa melalui puzzle tersebut 

akan menemukan banyak informasi tentang sistem pencernaan manusia. 

3. Sisi ketiga terdapat keterangan Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

yang harus di capai pada pembelajaran materi sistem pencernaan manusia dan 

terdapat tulisan cara penggunaan media. 

Media putaran pintar sistem pencernaan dapat digunakan pendidik dalam 

menjelaskan jalannya makanan didalam tubuh manusia melalui sisi pertama yang 
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berupa alat peraga. Sisi kedua media putaran pintar sistem pencernaan berupa 

puzzle yang dapat membangun keaktifan dan kemampuan berinteraksi dengan 

kelompok. Peserta didik dapat memecahkan masalah dan menemukan informasi 

melalui media putaran pintar sistem pencernaan. 

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1  Penelitian Relevan 

No  Penelitian Relevan Persamaan dengan Peneliti Perbedaan dengan Peneliti 

1. Pengembangan Media 

Chart Pembelajaran 

Sistem Pencernaan 

manusia Pada Mata 

Pelajaran IPA Siswa 

kelas V SDN Mojoroto 

Tahun Ajaran 

2016/2017 

a. Materi yang digunakan 

sistem pencernaan manusia 

b. Uji coba produk sama 

dilakukan pada kelas V 

Sekolah dasar 

 

a. Bentuk media yang 

dikembangkan oleh peneliti 

terdahulu berupa media 

chart, sedangkan yang 

dikembangkan oleh peneliti 

saat ini berupa alat peraga 

putaran pintar sistem 

pencernaan manusia. 

2.  Pengembangan Media 

Pembelajaran Sistem 

Pencernaan Manusia 

Untuk Kelas 8 Smp 

Dengan Fitur 

Augmented Reality 

Berbasis Android . 

 

 

a. Model penggembangan 

yang digunakan ADDIE 

b. Materi yang digunakan 

sistem pencernaan manusia 

a. Peneliti terdahulu berbasis 

android, peneliti saat ini 

berupa media verbal (alat 

peraga) 

b. Uji coba produk pada siswa 

SMP, untuk penelitian ini 

ujicoba produk terhadap 

peserta didik sekolah dasar 

3.  Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif 

IPA Materi Pencernaan 

Manusia untuk Siswa 

Kelas V SDN Pundung, 

Girirejo, Imogiri, 

Bantul, Yogyakarta. 

 

a. Materi yang digunakan 

sistem pencernaan manusia 

b. Uji coba produk sama 

dilakukan pada kelas V 

Sekolah dasar 

 

a. Peneliti terdahulu 

menggunakan media 

interktif, peneliti saat ini 

mengembangkan media 

verbal. 

b. Model Pengembangan 

peneliti terdahulu 

menggunakan model yang 

dikembangkan dick dan 

carey, peneliti saat ini 

menggunakan model 

ADDIE. 

 Berdasarkan kajian penelitian yang relevan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian yang ditulis oleh ke tiga peneliti tersebut, sama-

sama mengembangkan media tentang sistem pencernaan manusia. Akan tetapi, 

yang membedakan dengan penelitian ini yaitu peneliti mengembangkan media 
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putaran pintar sistem pencernaan yang berisi permainan puzzle sistem pencernaan 

manusia yang dapat menjadikan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran.  

E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) 

Ideal 

1. Pembelajaran di kelas harus 

melibatkan keaktifan siswa 

2. Hendaknya pendidikan kreatif 

dalam mengembangkan media 

untuk materi yang bersifat 

abstrak, untuk membantu 

kegiatan belajar mengajar 

3. Tersedia media pembelajaran 

untuk materi “sistem 

pencernaan manusia. 

 

Fakta 

1. Pembelajaran di kelas belum 

menunjukkan ke aktifan siswa 

2. Pendidik kesulitan dalam 

menjelaskan materi sistem 

pencernaan manusia karena 

materi tersebut menjelaskan 

tentang organ dalam tubuh 

manusia 

3. Belum tersedianya media/alat 

peraga untuk menjelaskan 

materi “sistem pencernaan 

Solusi 

Perlu adanya pengembangan media yang cocok untuk kelas V Sekolah dasar dan yang sesuai 

dengan materi sistem pencernaan manusia. 

 

Model Pengembangan 

Mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan model pengembangan ADDIE dengan 5 

tahapan yaitu : Analisis (Analyze), Desain (Desaign), Pengembangan (Development), 

Implementasi (Implementation), Evaluasi (Evaluation) 

 

Produk 

Mengahasilkan media berupa Putaran Pintar Sistem Pencernaan untuk mendukung 

pembelajaran IPA kelas V Sekolah dasar. 

 

Gambar 2.7 Kerangka Pikir 

 

Analisis Masalah 

Di SDN Sukosewu 03 Blitar pada kelas V masih menggunakan medole pembelajaran 

ceramah, belum ada media yang menun jang untuk materi sistem pencernaan manusia. 

Sehingga siswa merasa jenuh dan pasif ketika hanya menggunakan buku ajar. 
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