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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran merupakan interaksi yang terjadi diantara pendidik dan

peserta didik dalam menciptakan suatu lingkungan belajar (UU No. 20 Tahun 

2003 pasal 1 ayat 20). Guna mewujudkan lingkungan belajar yang baik maka 

peran maksimal pendidik sangat dibutuhkan, pendidik dituntut untuk lebih kreatif 

dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, sehingga materi yang 

disampaikan menjadi jelas dan mudah dipahami. 

       Faktanya, saat ini sebagian pendidik di sekolah dasar cenderung hanya 

menggunakan buku siswa dalam menyampaikan materi, sehingga proses 

pembelajaran learning by doing tidak dapat berlangsung secara optimal. 

Kemampuan pendidik dalam mengadakan atau mengembangkan media pada 

proses pembelajaran masih kurang, sehingga keterbatasan media pembelajaran 

tidak dapat dihindari. Hal ini yang menyebabkan peserta didik kurang termotivasi 

dalam proses belajar yang menekankan learning by doing.  

       Menurut Asiera (2017 : 2), proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

optimal apabila pendidik kreatif dalam memilih sumber dan media pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Guna mengatasi 

keterbatasan media pembelajaran, hendaknya pendidik lebih meningkatkan 

wawasan mengenai strategi pembelajaran, khususnya dalam mengembangkan 

media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan konten materi.  

       Media pembelajaran merupakan perangkat yang digunakan pendidik untuk 

menunjang proses pembelajaran dalam menyampaikan materi (Permendikbud No. 
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22, 2016 : 6). Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan pendidik. Mengingat input peserta didik 

tingkat sekolah dasar memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam 

memahami materi yang bersifat abstrak.  

       Peserta didik pada usia sekolah dasar (7-12 tahun) memasuki tahap 

operasional konkret hingga tahap awal operasional formal, dimana peserta didik 

sudah dapat berpikir konkret. Namun belum dapat menangkap konsep yang 

bersifat abstrak, sehingga untuk menghindari keterbatasan berpikir, peserta didik 

membutuhkan gambaran konkret terkait materi yang diberikan agar  ia mampu 

menganalisis dan menyelesaikan persoalan yang ada (Piaget dalam Surna & 

Pandeirot, 2014 : 64-82). Kehadiran media menjadi sangat penting untuk 

memberikan gambaran tersebut. 

       Melalui media pembelajaran peseta didik tidak hanya menyerap informasi, 

tetapi juga ikut terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (learning by 

doing). Secara umum, media pembelajaran memiliki beberapa manfaat, 

diantaranya: (1) mengatasi keterbatasan berpikir/pengalaman peserta didik; (2) 

memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit untuk diamati secara 

langsung; (3) menciptakan interaksi langsung antar peserta didik; (4) 

menghasilkan keseragaman pengetahuan; (5) gambaran konkret yang benar dan 

realistis; (6) meningkatkan motivasi belajar peserta didik; (7) memberikan 

pengalaman yang menyeluruh dari konkret menuju abstrak; serta (8) memudahkan 

peserta didik untuk membandingkan, mengamati dan mendeskripsikan suatu 

benda. Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan konten materi akan 
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sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dan minat peserta didik (Winanti, 2014 : 

2). 

       Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang diperoleh melalui kegiatan  

wawancara pada tanggal 27 November 2017 dengan guru kelas V SDN 

Purwantoro II Kota Malang, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : (1) 

pembelajaran di kelas belum mendorong peserta didik terlibat secara aktif 

mewujudkan kegiatan learning by doing; (2) pendidik mengalami kesulitan dalam 

memberikan gambaran jelas tentang materi “Jenis Ekosistem” secara langsung (3) 

keterbatasan media pembelajaran yang tersedia. 

       Hakikatnya, pendidik sudah mengupayakan pengadaan media pembelajaran 

berupa anatomi tubuh, kerangka manusia, dan KIT magnet. Namun tidak semua 

bahan ajar dapat disampaikan melalui media tersebut. Misalnya, materi “Jenis 

Ekosistem” tidak dapat dijelaskan menggunakan media berupa anatomi tubuh, 

kerangka manusia maupun KIT magnet. Materi “Jenis Ekosistem” merupakan 

bagian dari pembelajaran IPA yang membahas tentang bagaimana sejumlah 

hewan dan tumbuhan hidup bersama di suatu ekosistem, ketergantungan diantara 

keduanya, keberagaman hewan khas yang tinggal pada setiap ekosistem, 

persamaan dan perbedaan antara jenis satu ekosistem dengan ekosistem yang lain, 

pengaruh komponen tak hidup pada setiap ekosistem dan kebergantungan manusia 

terhadap ekosistem.  

       Materi ini penting diberikan kepada peserta didik tingkat sekolah dasar agar 

mereka mengenal dan mengetahui tentang bagaimana interaksi antar makhluk 

hidup dapat terjalin dalam suatu ekosistem. Keterbatasan ruang dan waktu 
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menyebabkan peserta didik tidak dapat mengamati berbagai jenis ekosistem 

secara langsung di alam, sehingga dalam pembelajaran materi jenis ekosistem ini 

dibutuhkan kehadiran media yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran 

peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pegembangan media pembelajaran 

yang dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memahami materi, 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, memfasilitasi interaksi langsung antar 

peserta didik, serta  meningkatkan motivasi belajar peserta didik berkaitan materi 

jenis ekosistem. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan 

mengembangkan sebuah media pembelajaran berupa “Eco Magnetfield Puzzle”  

yang merupakan inovasi permainan puzzle, inovasi pengembangan media ini 

terletak pada penggunaan magnet di setiap potongan gambar dan pemanfaatan 

papan yang menyerupai papan catur, serta memiliki desain yang memuat materi 

jenis ekosistem 

       Puzzle merupakan permainan menyusun kepingan-kepingan gambar menjadi 

satu gambar yang utuh (Haryono, 2013 : 137). Menurut Suciaty Al-Azizy (2010 : 

79-80) sisi edukasi dari permainan puzzle meliputi : (1) melatih peserta didik 

untuk berpikir ; (2) melatih koordinasi mata dan tangan; (3) melatih nalar; (4) 

melatih kesabaran dan pengetahuan dalam menyelesaikan sebuah tantangan. 

Pengembangan media pembelajaran  ini diharapkan mampu membuat peserta 

didik lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mandiri untuk 

menemukan konsep materi yang dipelajari, mengasah kemampuan bekerjasama 

kelompok, melatih kemampuan anak untuk bersabar, serta melatih daya analisis 

anak terhadap suatu penyelesaian masalah. Hasil yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah terciptanya produk berupa media pembelajaran “Eco Magnetfield 
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Puzzle” yang layak digunakan dan diterapkan dalam proses pembelajaran materi 

“Jenis Ekosistem” pada mata pelajaran IPA kelas V sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kelayakan media pembelajaran “Eco Magnetfield Puzzle” 

pada materi “Jenis Ekosistem” bagi peserta didik kelas V SD? 

2. Bagaimana keefektifan penerapan media pembelajaran “Eco Magnetfield 

Puzzle” pada materi “Jenis Ekosistem” bagi  peserta didik kelas V SD? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

       Tujuan yang akan dicapai dalam  penelitian dan pengembangan ini meliputi : 

1. Mengetahui kelayakan media pembelajaran “Eco Magnetfield Puzzle” 

pada materi “Jenis Ekosistem”. 

2. Mendeskripsikan keefektifan penerapan media pembelajaran “Eco 

Magnetfield Puzzle” pada materi “Jenis Ekosistem”. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

       Spesifikasi produk  yang diharapkan dalam penelitian pengembangan yaitu 

media pembelajaran untuk peserta didik kelas V sekolah dasar. Produk media 

pembelajaran yang dikembangkan memuat materi “Jenis Ekosistem” dan 

disesuaikan dengan tujuan pada subtema II pembelajaran V semester II. Media 

“Eco Magnetfield Puzzle” akan memuat enam jenis ekosistem yang berbeda, 

begitu pula dengan hewan yang menjadi ciri khas dari setiap ekosistem. Beberapa 

spesifikasi dari produk yang nantinya akan dikembangkan memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 
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1. Konstruk  

a. Penulisan pada media pembelajaran “Eco Magnetfield Puzzle” 

menggunakan font jenis Comics Sans MS.  

b. Papan “Eco Magnetfield Puzzle” dibuat dengan bahan kayu berukuran 

(44×31,5) cm dan dilapisi besi tipis (seng), hal ini bertujuan agar potongan 

puzzle yang dilapisi magnet dapat menempel, gambar pada papan 

menampilkan ilustrasi jenis ekosistem yang akan dimuat pada potongan 

puzzle.  

c. Papan “Eco Magnetfield Puzzle” dilengkapi engsel di bagian tengah, agar 

papan bisa dilipat dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Ketika papan 

dilipat, bagian dalam papan nantinya akan digunakan untuk menyimpan 

potongan puzzle.  

d. Media pembelajaran “Eco Magnetfield Puzzle” di desain menggunakan 

kombinasi warna cerah sehingga memiliki tampilan yang dapat menarik 

perhatian peserta didik.  

e. Potongan puzzle dibuat dengan ukuran (5×3,5) cm sebanyak 64 potongan 

dalam satu papan. 

2. Konten  

a. Bahasa yang digunakan yaitu formal dan sesuai dengan PUEBI. 

b. Materi yang dimuat dalam media ini disesuaikan dengan kompetensi dasar 

yakni KD 3.6 Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan 

jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. 
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c. Media pembelajaran yang dikembangkan dilengkapi buku panduan bagi 

guru dan petunjuk penggunaan bagi siswa yang dicetak pada papan “Eco 

Magnetfield Puzzle”. 

3. Media pembelajaran akan dibuat dalam enam  papan berbeda. Setiap 

papan akan memuat uraian materi jenis ekosistem yang berbeda pula. Jenis 

ekosistem yang dimuat pada media “Eco Magnetfield Puzzle” meliputi 

ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, 

ekosistem gurun, ekosistem taiga dan ekosistem tundra. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

       Pengembangan ini penting dilakukan untuk memudahkan pendidik dalam 

menyampaikan materi, memberikan inovasi /pengetahuan baru bagi pendidik atau 

pun calon pendidik bahwa media ini dapat digunakan sebagai media alternatif 

dalam menyampaikan materi “Jenis Ekosistem”, serta memenuhi kebutuhan  

peserta didik akan kehadiran media pembelajaran yang menarik, menantang  dan 

memberikan gambaran jelas terkait materi “Jenis Ekosistem”, sehingga proses 

pembelajaran akan menjadi sangat bermakna (optimal).  

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi  

       Berdasarkan judul “Pengembangan Media Eco Magnetfield Puzzle Pada 

Subtema II Pembelajaran V Materi Jenis Ekosistem”  dapat diasusmsikan bahwa 

media Eco Magnetfield Puzzle: 

a. Membantu dan memudahkan siswa dalam mempelajari materi Jenis 

Ekosistem. 
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b. Mendukung proses pembelajaran peserta didik demi tercapainya 

kompetensi yang telah ditetapkan. 

c. Sebagai acuan bagi para guru untuk mengembangkan media lainnya 

ataupun untuk mengelola kegiatan belajar mengajar materi Jenis 

Ekosistem. 

2. Keterbatasan 

       Adapun keterbatasan dalam pengembangan media ini yakni, pengembangan 

media Eco Magnetfield Puzzle hanya diperuntukkan materi Ilmu Pengetahuan 

Alam khususnya yang membahas tentang Jenis Ekosistem bagi  peserta didik 

kelas V Sekolah Dasar. 

G. Definisi Operasional 

1. Penelitian dan pengembangan adalah salah satu model penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan, memvalidasi dan menguji kelayakan 

produk yang dikembangkan, sehingga nantinya produk yang dihasilkan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan pendidik dalam 

menyampaikan materi selama proses pembelajaran berlangsung. 

3. Media Eco Magnetfield Puzzle adalah inovasi pengembangan media puzzle 

berbentuk papan yang dapat dilipat, dibuat menggunakan bahan berupa 

triplek, besi tipis dan lembaran magnet, serta memuat materi jenis 

ekosistem. 

4. Puzzle merupakan permainan menyusun kepingan-kepingan gambar 

menjadi sebuah gambar yang utuh. 
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5. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya.  

 


