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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori

1. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Media berasal dari bahasa Latin, yang bermakna “perantara” atau

“pengantar”. Media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar sumber 

informasi dengan penerima informasi. Sanjaya (dalam Haryono, 2015 : 47) 

menjelaskan bahwa media terdiri dari 2 komponen, yaitu perangkat keras 

sebagai alat yang digunakan untuk mengantarkan informasi dan perangkat 

lunak yang mengandung informasi. 

       Lain halnya dengan Hamidjojo (dalam Arsyad, 2014 : 4) yang mengartikan 

media pembelajaran sebagai segala bentuk perantara yang digunakan oleh 

manusia untuk menyebar ide atau menyampaikan informasi dan gagasan, 

sehingga ide dan gagasan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima 

informasi yang dituju. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan guru untuk menarik perhatian, memberikan stimulus kepada peserta 

didik untuk terlibat aktif bekerja sama dan berinteraksi dengan lingkungan, 

sehingga mampu mendukung kegiatan pembelajaran dalam membangun 

pengetahuan peserta didik (penyampaian materi). 
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b. Pentingnya Media bagi Anak Sekolah Dasar 

       Menurut Piaget (dalam Surna dan Pandeirot, 2014 : 64-82) meyakini 

bahwa perkembangan kognitif anak diklasifikasikan menjadi empat tahapan 

yang meliputi : 

(1) Tahap Sensorimotor (0-2 tahun). Pada tahap ini, anak 

membangun pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan 

pengalaman indera dan gerakan motor dimana menjelang akhir 

tahap bayi melangkah lebih maju ke pemikiran yang lebih simbolis. 

(2) Tahap Pra-Operasional (2-7 tahun). Pada tahap ini pemikiran 

anak yang mulanya memiliki pemikiran simbolis mulai meningkat, 

sekalipun belum ada pemikiran operasional. (3) Tahap Operasional 

Konkret (7-11 tahun). Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir 

secara logis berkaitan kejadian-kejadian konkret dan mampu 

membagi objek kedalam kelompok yang berbeda-beda. (4) Tahap 

Operasional Formal (≥ 11 tahun). Pada tahap ini, anak sudah bisa 

berpikir secara abstrak, idealistis dan logis. 

 

 

Peserta didik pada usia SD/MI (7-12 tahun) berada pada tahapan  

operasional konkret hingga tahap awal opersional formal. Peserta didik pada 

tahapan tersebut memiliki beberapa kecenderungan perilaku, yakni mulai 

memandang segala sesuatu secara objektif, bergeser dari satu aspek ke aspek 

yang lain secara reflektif, mulai berpikir secara operasional, mampu 

menggunakan cara berpikir operasional untuk menggolongkan  benda-benda 

dan dapat memahami konsep substansi, luas,  panjang, lebar,  tinggi, rendah, 

serta ringan. 

Hal tersebut selaras dengan peryataan Santrock, yang menegaskan bahwa 

dalam  melaksanakan proses pembelajaran dengan peserta didik  pada usia (7-

12 tahun), hendaknya melakukan beberapa alternatif sebagai berikut : 

(1) Memberikan stimulus kepada peserta didik  untuk 

mendapatkan  sendiri konsep dan prinsip. (2) Melibatkan peserta 

didik dalam tugas-tugas yang memiliki aturan. (3) Menyusun 

kegiatan belajar dimana peserta didik dapat berlatih konsep 
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mengurutkan secara menaik atau menurun.(3) Melakukan kegiatan  

yang membutuhkan usaha untuk mempertahankan area, berat dan 

isi. (4) Meminta peserta didik untuk mengurutkan dan 

membalikkan suatu urutan tertentu. (5) Meminta peserta didik 

untuk menyampaikan suatu jawaban dalam memecahkan sebuah 

masalah. (6) Mengajak peserta didik bekerja kelompok dan saling 

bertukar pikiran. (7) Memastikan bahwa materi kelas sudah cukup 

memberikan stimulus kepada peserta ddik untuk mengajukan 

pertanyaan. (8) Ketika akan mengajar suatu materi yang dianggap 

kompleks, disarankan menggunakan media pembelajaran. (9) 

Mendorong peserta didik untuk bereksperimen dalam pembelajaran 

sains atau ilmu alam,  menggunakan materi konkret untuk pelajaran 

matematika, membuat suatu karya dalam pelajaran sastra, 

melakukan kegiatan berdiskusi tentang perspektif yang mereka 

miliki, serta melakukan perjalanan bermakna untuk pelajaran ilmu 

sosial.  

       Berdasarkan karakteristik anak pada masa operasional konkret 

sampai pada awal operasional formal, kehadiran media pembelajaran 

dianggap menjadi sangat penting dalam penyampaian materi. 

Mengingat banyak materi di sekolah dasar yang bersifat abstrak, salah 

satunya pada pembelajaran IPA. 

c. Fungsi Media Pembelajaran 

       Media pembelajaran berperan penting dalam membantu guru 

menyampaikan materi, serta menjelaskan konsep-konsep abstrak yang 

dianggap terlalu kompleks bagi peserta didik. Penggunaan media pembelajaran 

juga berperan dalam mengurangi verbalisme, yang seringkali mengakibatkan 

peserta didik mengetahui banyak kata tanpa mengetahui makna ataupun arti 

dari kata yang telah disebutkan (Haryono, 2015 : 48).  

       Selain itu, penyampaian materi melalui verbalisme, banyak membuat 

peserta didik kekurangan gairah dalam kegiatan belajar, mereka cenderung 

bosan dan jenuh ketika guru hanya menjelaskan materi melalui kata-kata, tanpa 

melibatkan fisik maupun psikis peserta didik (pengalaman langsung). 
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Faktanya, memberikan pengalaman konkret  kepada peserta didik bukanlah hal 

yang mudah. Hal ini dikarenakan tidak semua pengalaman dapat diterima dan 

dipelajari secara langsung oleh peserta didik.  

       Sehingga disini lah media berperan penting dalam membantu guru 

memberikan gambaran yang lebih konkret dalam menjelaskan konsep-konsep 

yang dianggap terlalu abstrak. Berikut akan dipaparkan beberapa fungsi media 

pembelajaran : 

1) Mengatasi keterbatasan berpikir/pengetahuan yang dimiliki peserta 

didik, mengingat setiap peserta didik memiliki pengalaman yang 

beragam. 

2) Memberikan gambaran yang lebih konkret tentang benda yang terlalu 

sulit untuk diamati secara langsung, yang disebabkan : 

a) Objek yang akan diamati terlalu kecil atau terlalu besar; 

b) Objek yang akan diamati bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat; 

c) Objek yang akan diamati terlalu kompleks;  

d) Objek yang akan diamati memiliki bunyi yang terlalu halus; 

e) Objek yang akan diamati memiliki lokasi yang terlalu jauh; dan 

f) Objek terlalu bahaya untuk diamati secara langsung. 

3) Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk saling 

berkomunikasi secara langsung dengan teman ataupun lingkungannya. 

4) Memberikan keseragaman konsep pengetahuan. 

5) Memberikan  konsep dasar konkret yang benar dan realistis. 

6) Meningkatkan gairah dan minat peserta didik dalm kegiatan belajar. 

7) Memberikan stimulus bagi anak untuk lebih giat belajar. 
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8) Memberikan pengalaman secara langsung yang bergerak dari konsep 

konkret (dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik) sampai 

dengan konsep yang lebih abstrak. 

9) Memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengamati, 

membandingkan dan mendeskripsikan suatu benda. 

       Sudjana dan  Rivai (2010 : 2) menyebutkan beberapa fungsi penggunaan 

media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1) Peserta didik menjadi lebih berkonsentrasi selama proses 

pembelajaran dalam menumbuhkan motivasi belajar. (2) Materi 

pembelajaran akan lebih bermakna sehingga informasi yang 

diberikan lebih mudah untuk dipahami dan memungkinkan peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang lebih 

baik. (3) Metode pembelajaran yang digunakan pendidik akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal, sehingga siswa 

tidak jenuh dan pendidik tidak kehabisan tenaga dalam 

menyampaikan materi, terlebih bila pendidik mengajar untuk setiap 

jam pelajaran. (4) Peserta didik lebih banyak melakukan aktivitas 

belajar, sehingga mereka mendapatkan pengalaman langsung, 

untuk mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dll. 

 

 

       Adapun menurut Harjanto (2011 : 240) , menegaskan bahwa media 

pembelajaran memiliki 4 fungsi yang meliputi : 

1) Memberi kemudahan pada guru dalam menjelaskan materi 

yang sulit dipahami peserta didik. (2) Mengatasi keterbatasan 

sumber pembelajaran, karena setiap sekolah tidak selalu memiliki 

buku sumber atau tidak semua materi disajikan dalam buku 

sumber, disinilah guru dapat menyediakan sumber belajar dalam 

bentuk media pembelajaran. (3) Mengurangi verbalisme, ketika 

guru merasa tidak bergairah dalam menjelaskan suatu  materi 

akibat terlalu lama mengajar dan lelah. Guru dapat menyajikan 

media pembelajaran sebagai sumber belajar bagi peserta didik. (4) 

Menarik perhatian siswa, penyediaan media pembelajaran dapat  

mengatasi kejenuhan yang dialami peserta, dalam situasi ini 

tampilnya media akan  menumbuhkan makna dan perhatian dalam 

proses pembelajaran. 
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Berdasarkan paparan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa media 

pembelajaran meiliki empat fungsi pokok, yakni 

1) Menarik perhatian siswa untuk memberikan konsentrasinya terhadap 

penjelasan yang disampaikan di depan kelas. 

2) Memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik untuk terlibat aktif 

dan melatih interaksinya dengan lingkungan 

3) Memberikan waktu kepada peserta didik untuk saling bertukar pendapat, 

sehingga nantinya peserta didik mendapatkan keseragaman pengetahuan 

yang benar dan jelas. 

4) Menghindari keterbatasan ruang dan waktu. 

d. Jenis Media Pembelajaran 

Berdasarkan rancangannya, (Haryono, 2015 : 51) jenis media pembelajaran 

dibagi menjadi dua, yakni : 

1) Media yang dirancang (by desain). 

       Merupakan media pembelajaran yang dikembangkan dan dirancang 

secara khusus sebagai komponen sistem pembelajaran untuk memberikan 

pengalaman belajar yang terarah dan bersifat formal. 

2) Media yang dimanfaatkan (by utilization) 

       Merupakan media yang dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, 

tidak dirancang secara khusus dan tersedia dimana saja, digunakan dan 

diterapkan untuk keperluan pembelajaran.   
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Lebih lanjut Harjanto (2011 : 237) menjelaskan bahwa media pembelajaran 

yang bisa digunakan dalam proses belajar-mengajar dapat dibedakan menjadi 

empat jenis, yakni : 

1) Media grafis seperti foto, bagan, grafik, poster, kartun, 

komik dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua 

dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. 

(2) Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model 

padat (solid model), model penampang, model susun, mock up, 

diorama dan lain-lain. (3) Media proyeksi seperti film, slide, 

filmstrip, penggunaan OHP dan lain-lain. (4) Pemanfaatan 

lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. 

 

e. Kriteria Pemilihan Media 

       Sudjana (2010:4)  mengemukakan bahwa terdapat konsep-konsep yang perlu 

diperhatikan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Berikut hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media : 

1) Kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. 

       Artinya media pembelajaran dipilih atas kompetensi dasar, indikator 

dan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan instruksional 

yang mengandung unsur pemahaman, aplikasi, analisis dan sintesis lebih 

memungkinkan digunakannya media pembelajaran. 

2) Mendukung isi materi pembelajaran. 

       Artinya materi pembelajaran yang sifatnya nyata, prinsip, konsep dan 

umum akan sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami 

peserta didik. 

3) Kemudahan dalam memperoleh media pembelajaran. 

       Artinya media yang diperlukan harus mudah diperoleh, setidak-

tidaknya mudah dibuat oleh pendidik pada saat mengajar. Media grafis 

umumnya mudah dibuat pendidik tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. 
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4) Ketrampilan guru dalam menggunakannya. 

       Artinya apapun jenis media yang digunakan, syarat utama yang harus 

dipenuhi adalah pendidik bisa menggunakannya sehingga terjadi 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya. 

6) Sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik. 

Artinya dalam memilih media, guru harus mempertimbangkan tingkat 

berpikir peserta didik, sehingga makna / informasi yang terkandung di 

dalamnya mudah dipahami oleh peserta didik.  

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa salah satu 

penguasaan yang harus dimiliki guru adalah dapat memilih media pembelajaran 

yang tepat. Dalam mencapai tujuan pembelajaran guru harus bisa berpikir kreatif 

dalam memilih ataupun mengembangkan media pembelajaran. 

       Pemilihan  media pembelajaran yang tidak tepat dapat mengurangi daya 

tangkap peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Akibat yang paling fatal 

adalah peserta didik memperoleh informasi yang kabur, sehingga tujuan 

pembelajaran tidak dapat dicapai dengan mulus. Berikut tiga kemampuan yang 

harus dimiliki guru dalam memilih atau pun mengembangkan media  

pembelajaran : 

 

 

1)  Kemampuan Manipulatif. 

       Artinya media dapat menampilkan kembali kejadian dengan berbagai 

macam perubahan (manipulasi) sesuai kebutuhan. Misalnya diubah 
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ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat diulang-ulang 

penyajiannya. 

2) Kemampuan Fiksatif. 

       Artinya mampu menangkap dan  menampilkan kembali suatu objek 

atau kejadian (objek yang difoto, digambar, direkam, difilmkan). Setelah 

itu dapat ditunjukkan kembali sebagai objek yang nyata.  

3) Kemampuan Distributif. 

Artinya media mampu memfasilitasi peserta didik yang berjumlah 

besar dalam satu kali penyajian secara serempak. (Haryono, 2015 : 68) 

f. Pengembangan Media Pembelajaran 

       Perbedaan karakteristik anak di setiap tingkatan usia menuntut guru untuk 

kreatif dan terampil dalam mengembangkan media pembelajaran. Misalnya untuk 

mengembangkan media pembelajaran kelas V SD, guru perlu mempertimbangkan 

karaakteristik peserta didik kelas V SD. Pada umumnya, usia peserta didik kelas 

V SD (10-11 tahun). Jika dilihat dari segi perkembangan kognitif, maka anak  

kelas V SD memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Mulai memahami dan menarik kesimpulan dengan menggunakan tanda-

tanda yang menyampaikan informasi jarak atau arah. 

2) Mulai memahami motif di balik tindakan seseorang. 

3) Mulai bisa memusatkan perhatiannya terhadap tugas yang diberikan. 

4) Mulai merancang strategi memori. 

5) Timbul rasa penasaran, ingin mencoba hal-hal baru. 

6) Mengembangkan bakat dan minat tertentu. 
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       Kedua, jika dilihat dari perkembangan spiritual dan moral, maka anak kelas V 

SD memiliki karakteristik sebagai berikut: 

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

tindakan yang telah dilakukan, pengambilan keputusan dan konsekuensi 

mereka sendiri. 

2) Mulai memahami bahwa peraturan dapat diubah melalui kegiatan 

negosiasi. 

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

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

       Berdasarkan teori yang telah dikemukakan Meggit, dapat disimpulkan bahwa 

anak kelas V SD memiliki karakteristik yang penuh kejutan. Pada masa ini peserta 

didik akan mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, ketrampilan, kondisi 

emosional, sikap, perilaku emosional, intelektual  dan perilaku moral, serta 

kemampuan berbahasa maupun keagamaan. Maka, dalam mengembangkan media 

pembelajaran guru perlu memperhatikan karakteristik-karakteristik tersebut. 

g. Media Pembelajaran Puzzle 

Permainan puzzle merupakan permainan menyusun potongan-potongan 

gambar menjadi sebuah gambar yang utuh. Menurut Yudha dalam Rumakhit 

(2017 : 6) menyatakan bahwa puzzle adalah suatu gambar yang di desain secara 

khusus dan dibuat menjadi kepingan-kepingan gambar yang memiliki misi untuk 

mengasah daya pikir, melatih kesabaran dan membiasakan kemampuan dalam 

bekerjasama. Tidak hanya bermanfaat untuk bermain, puzzle juga bermanfaat 

untuk melatih  otak dan kecepatan dan  tantangan, sehingga seringkali puzzle 

disebut sebagai permainan edukasi. 
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       Selaras dengan Sya’ban (2016 : 178), menegaskan bahwa puzzle memiliki 

tujuan  diantaranya : 

1) Meningkatkan kemampuan berinteraksi dan bekerjasama kelompok. 

2) Meningkatkan kemampuan anak mengenali berbagai macam bentuk. 

3) Melatih dan meningkatkan daya analisis anak terhadap suatu masalah. 

       Media puzzle merupakan permainan yang membutuhkan ketekunan dan 

kesabaran dalam merangkainya. Media puzzle dapat memberikan ruang yang 

nyaman bagi peserta didik untuk berlatih menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan mata pelajaran yang diajarkan. 

       Pengembangan media pembelajaran puzzle yang menarik dapat meningkatkan 

partisipasi aktif peseta didik untuk berlatih dalam memecahkan fenomena-

fenomena yang ada disekitarnya. Media puzzle sangat bermanfaat untuk melatih 

kreatifitas peserta didik, keaktifan peserta didik, serta menghidupkan rasa ingin 

tahu peserta didik. 

       Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan media 

pembelajaran puzzle yang  memiliki beberapa modifikasi, yakni terdapat papan 

yang dilapisi seng dan kertas pop art berisi petunjuk penggunaan sebagai tempat 

menempelkan kepingan  gambar. Papan dibuat berlapis seng agar potongan 

gambar yang dilapisi lembaran magnet  tidak mudah jatuh sekalipun telah dipakai 

secara berulang-ulang. Papan puzzle juga di desain layaknya papan catur yang 

bisa dilipat dan dapat berfungsi untuk menyimpan kepingan  gambar jika tidak 

digunakan. 

       Konten pada puzzle akan berbeda dengan puzzle pada umumnya, karena 

konten pada gambar akan dirancang semenarik mungkin (pewarnaan, bentuk dan 
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ukuran) tanpa menghilangkan aspek edukasinya. Konten pada puzzle yang akan 

dikembangkan terfokus pada materi “ Jenis Ekosistem ”.  

2. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di sekolah dasar. Menurut Winaputra (dalam 

Samatowa, 2016 : 3) menyatakan bahwa IPA  merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan kebendaan dan gejala alam yang sistematis, tersusun secara 

teratur. Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa IPA tidak hanya  berisi tentang 

pengetahuan yang membahas benda atau makhluk hidup, tetapi juga 

memerlukan kerjasama, cara berpikir dan cara memecahkan masalah melalui 

kegiatan penemuan. 

       IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai objek dan mengandung 

metode ilmiah. Pembelajaran IPA banyak menekankan pada kegiatan penemuan. 

Penemuan dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman langsung dan 

meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik dalam mempelajari konsep secara 

ilmiah (learning by doing). Pembelajaran IPA di sekolah dasar diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2006 : 

484). 

 

       Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar diantaranya, peserta didik 

memilki kemampuan :  

(a) Meyakini kebesaran Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. (b) 

Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang 

bermanfaat, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (c) 
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Mengembangkan rasa ingin tahu  dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. (d) Mengembangkan ketrampilan proses 

untuk mencari tahu tentang alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan. (e) Meningkatkan kesadaran untuk berperan 

secara langsung dalam kegiatan memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam (f) Meningkatkan kesadaran untuk 

menghargai alam sebagai salah satu ciptaan Tuhan, serta (g) 

Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi (Depdiknas, 2006 : 484-485). 

 

 

       Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar dapat diwujudkan, apabila 

pendidik mampu menentukan sumber belajar dan media pembelajaran yang tepat. 

Melalui penggunaan media pembelajaran peserta didik akan lebih banyak 

mengenal, memahami dan menemukan kejadian atau peristiwa yang terjadi di 

alam sekitar, sehingga tujuan pembelajaran yang bermakna lebih mudah untuk 

dicapai dengan cara yang menarik dan menyenangkan.  

3. Materi Jenis Ekosistem 

       Pengembangan media yang akan dirancang peneliti memuat materi 

pembelajaran  IPA dan disesuaikan pada Kompetensi Dasar 3.6 Mengenal jenis-

jenis hewan dari makanannya dan mendeskripsikan rantai makanan pada 

ekosistem di lingkungan sekitar, materi tersebut meliputi : 

 

a. Rantai Makanan 

Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup disebut rantai 

makanan. Pada rantai makanan daun (tumbuhan) merupakan produsen, 

yakni makhluk hidup yang dapat membuat  makanannya sendiri. Hewan 

pemakan tumbuhan disebut sebagai herbivora (konsumen primer), 

sedangkan hewan pemakan konsumen primer disebut konsumen sekunder. 
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Jika ada lagi pemakan hewan konsumen kedua maka disebut konsumen 

tersier. Di alam banyak sekali contoh rantai makanan, manusia juga 

merupakan bagian dari rantai makanan, yaitu sebagai konsumen (Devi, 

2008 : 72).  

b. Jenis Ekosistem 

       Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya disebut 

ekosistem. Ekosistem akan terpelihara dengan baik  jika terjadi hubungan 

yang seimbang antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebaliknya 

ekosistem akan rusak jika keseimbangan antara makhluk hidup dan 

lingkungan dirusak atau diganggu (Rositawaty, 2008 : 71). 

       Jenis Ekosistem menurut Karitas (2017 : 82) ada 6 yaitu Ekosistem 

Hutan Hujan, Ekosistem Sungai, Ekosistem Padang Rumput, Ekosistem 

Gurun, Ekosistem Taiga dan Ekosistem Tundra. 

1) Ekosistem Hutan Hujan adalah ekosistem yang terletak hampir di 

setiap pulau besar di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa dan 

Kalimantan. Ekosistem ini memiliki lingkungan yang rindang, 

memiliki suhu ± 18 C, sering terjadi hujan, terdapat hewan dan 

tumbuhan yang sangat beragam seperti monyet, rusa, singa, liana 

(rotan) dan epifit (anggrek). 

2) Ekosistem Sungai adalah ekosistem terletak hampir di setiap 

wilayah di Indonesia, seperti  sungai Kapuas, sungai Mahakam dan 

sungai Bengawan Solo. Ekosistem ini memiliki suhu yang 

bervariasi ± (25-30)  C dan memiliki aliran air searah yang 

mengalir dari dataran yang tinggi ke dataran yang lebih rendah. 
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Tumbuhan yang banyak dijumpai pada ekosistem ini berupa 

ganggang. Hewan yang hidup di sungai adalah berbagai jenis ikan 

seperti ikan sepat, ikan salmon dan buaya sebagai konsumen 

tertinggi. 

3) Ekosistem Padang Rumput adalah ekosistem yang banyak 

dijumpai di Pulau Sumba, NTT. Ekosistem ini memiliki suhu ± 

(18-23)  C, lingkungannya kering, karena jarang terjaadi hujan. 

Tumbuhan yang banyak dijumpai  pada ekosistem ini berupa 

rumput dan hewan seperti jerapah, gajah afrika, bison amerika dan 

singa. 

4) Ekosistem Gurun adalah ekosistem yang terletak di daerah benua 

Afrika (Gurun Sahara). Ekosistem ini memiliki karakteristik yang 

meliputi : lingkungan yang sangat gersang, jarang terjadi hujan, 

suhu pada siang hari sangat dingin mencapai 45  C, sedangkan 

malam hari suhu mencapai 0  C. Tumbuhan yang banyak ditemui 

pada ekosistem ini adalah kaktus, rumput dan hewan yang banyak 

ditemui adalah unta dan kelinci gurun. 

5) Ekosistem Taiga adalah ekosistem yang terletak di daerah 

pegunungan tropis seperti di daerah Rusia, Alaska dan Kanada. 

Ekosistem ini memiiki karakteristik yang meliputi : memiliki suhu 

±(-7 hingga 21) C, ekosistem ini terdiri atas satu species tumbuhan 

seperti conifer, pinus dan pohon cemara. Hewan yang banyak 

ditemukan  merupakan pemakan biji-bijian pohon conifer, seperti 

tupai, serangga, laba-laba dan burung hantu. 
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6) Ekosistem Tundra adalah ekosistem yang terletak di daerah 

Antartika (Artik dan Greenland), memiliki karakteristik yang 

meliputi : memiliki suhu ±(-3 hingga -12) C, daerahnya tertutup 

salju sepanjang tahun, jarang terjadi hujan, tumbuhan yang banyak 

ditemui adalah lumut (lumut kerak), sedangkan hewan yang 

banyak dijumpai berupa serigala, beruang kutub dan rusa kutub.  

c. Simbiosis dalam Suatu Ekosistem 

       Sulistyanto menjelaskan (2008 : 61) bahwa hubungan antara 

lingkungan dengan makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Hubungan 

tersebut saling mempengaruhi. Ada hubungan yang saling 

menguntungkan, ada pula hubungan yang tidak saling menguntungkan. 

Ada tiga jenis simbiosis yang harus kita ketahui, yakni : 

1) Simbiosis Mutualisme. 

       Merupakan hubungan antar makhluk hidup yang saling 

menguntungkan. Misalnya, kerjasama antara lebah dengan bunga. 

2) Simbiosis Parasitisme. 

       Hubungan antar makhluk hidup dimana yang satu mengalami 

keuntungan, yang satu mengalami kerugian. Misalnya, benalu yang 

hidup pada tumbuhan mangga. Benalu akan menyerap sari-sari 

makanan dari pohon mangga, sehingga benalu dapat tumbuh subur 

dan pohon mangga akan dirugikan. 

3) Simbiosis Komensalisme. 

       Hubungan antar makhluk hidup dimana satu diuntungkan sedang 

yang lainnya tidak. Misalnya, pada ikan hiu dengan ikan remora. Pada 
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saat ikan hiu memperoleh makanan, sisa-sisa makanan tersebut akan 

dimakan oleh ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan dari 

ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan dengan keberadaan ikan 

remora. 

B. Penelitian yang  Relevan 

       Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, berikut perbedaan 

penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan saat ini : 

1. Pengembangan Media Puzzle Rantai Makanan Untuk Kelas IV  Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SD Tahun 2013-2014 oleh Septika 

Winanti  di SDN Jumeneng, Sleman. 

       Penelitian ini menggunakan model R & D menurut Borg and Gall 

yang terdiri dari 10 langkah. Subjek penelitian meliputi uji validasi ahi 

materi, ahli media, uji coba lapangan awal (3 siswa), uji coba lapangan 

utama (11 siswa), uji coba lapangan operasional (16 siswa), melibatkan 

siswa kelas IV SD Negeri Jumeneng. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner atau angket. Jenis data yang dihasilkan berupa 

data deskriptif kuantitatif. 

       Hasil penelitian ini mendapat penilaian ahli materi kategori sangat 

baik (4,33), penilaian ahli media kategori sangat baik (4,58), uji coba 

lapangan awal kategori sangat baik (4,33), uji coba lapangan utama 

kategori sangat baik (4,67) dan uji coba lapangan operasional kategori 

sangat baik (4,91).  

       Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

saat ini, terletak pada langkah, design media puzzle dan materi yang 
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dimuat. Penelitian yang dilakukan Septika Winanti menggunakan 10 

langkah penelitian dengan design puzzle yang keseluruhan gambarnya 

tidak berupa potongan, materi yang dimuat pun hanya terfokus pada materi 

rantai makanan kelas IV SD.  

       Adapun penelitian yang akan dilakukan saat ini, peneliti akan 

menggunakan 8 langkah model R & D menurut Borg and Gall yang sudah 

dimodifikasi dengan mengembangkan media puzzle yang memilki design 

papan magnet, memuat materi rantai makanan, jenis ekosistem dan jenis 

simbiosis untuk siswa kelas V SD. 

2. Pengembangan Media Puzzle Card Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Siswa oleh Eny Hartadiyati (UNS) . 

       Penelitian ini menggunakan model R & D menurut S. Thiangjan yang 

menggunakan 4 langkah penelitian. Subjek penelitian meliputi ahli materi, 

ahli media, praktisi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 

atau angket. Hasil penelitian ini mendapat penilaian ahli materi kategori 

baik (4,00), penilaian ahli media kategori sangat baik (4,33), uji coba 

lapangan awal kategori sangat baik (4,33). Penelitian ini mendapatkan 

rerata dalam kategori baik (4,22) dan menyatakan bahwa produk puzzle  

valid, praktis serta efektif digunakan untuk kelas IV SD.  

       Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan saat ini terletak pada design puzzle yang dikembangkan dan 

materi yang dimuat. Peneliti terdahulu memiliki design puzzle berupa 

penyajian soal yang ketersediaan jawabannya terdapat pada susunan 
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puzzle dan materi yang dimuat dalam media terfokus pada materi 

pengertian ekosistem kelas V SD. 

C. Kerangka Berpikir 

       Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran   yang akan dilaksanakan 

dalam penelitian ini. Produk yang dikembangkan, diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan peserta didik kelas V SDN Purwantoro II Malang. Pengembangan 

media Eco Magnetfield Puzzle pada materi “Jenis Ekosistem” menggunakan 

kerangka berpikir sebagaimana terdapat pada bagan 2.1 berikut :  
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1. Pembelajaran di dalam kelas belum 

mendorong peserta didik untuk terlibat secara 

aktif mewujudkan kegiatan learning by doing. 

2. Pendidik mengalami kesulitan dalam 

memberikan gambaran jelas kepada peserta 

didik berkaitan sub materi Jenis Ekosistem. 

3. Belum tersedia media pembelajaran yang 

menyajikan materi “Jenis Ekosistem”. 

4. Dibutuhkan media untuk  memvisualisasikan 

sub materi “Jenis Ekosistem”  

 

 

Sumber : Observasi dan wawancara awal di SDN 

Purwantoro II Malang. 

Ideal  

1. Pembelajaran di dalam kelas mendorong 

peserta didik untuk terlibat secara aktif 

mewujudkan kegiatan learning by doing. 

2. Hendaknya pendidik kreatif 

mengembangkan media pembelajaran yang  

memberikan gambaran jelas kepada peserta 

didik berkaitan sub materi Jenis Ekosistem, 

selain memanfaatkan ketersediaan media di 

SDN Purwantoro II Malang. 

3. Tersedia media pembelajaran yang 

menyajikan materi “Jenis Ekosistem”. 

4. Adanya media yang digunakan untuk  

memvisualisasikan sub materi Jenis 

Ekosistem 

 

Sumber : Winanti, Septika. 2014. Pengembangan 

Media Puzzle Rantai Makanan untuk 

Kelas IV Mata Pelajaran IPA SD. 

Yogyakarta : UNY. 

Pengembangan Media Eco Magnetfield Puzzle Pada Materi Jenis  Ekosistem 

Potensi dan 

Masalah 
Pengumpulan 

Data Awal 
Desain Produk 

Validasi  

Desain  

Revisi  

Desain  

Uji Coba  

Produk 

Revisi 

 Produk 

PROSES PENGEMBANGAN 

Produk akhir berupa Media Eco Magnetfield Puzzle yang layak digunakan untuk menyajikan  materi 

“Jenis Ekosistem” pada Pembelajaran IPA SD 

Peserta didik terlibat aktif dan pembelajaran IPA SD menjadi efektif. 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pengembangan Media Eco Magnetfield Puzzle Pada Materi Jenis 

Ekosistem 

Fakta 


