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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan pada jenjang sekolah dasar sangat penting karena pada tahap ini 

fondasi pengetahuan mulai di bangun. Pengetahuan awal yang cukup bagus dapat 

menjadi dasar belajar pada  pengetahuan berikutnya. Terutama dalam Ilmu 

pengetahuan Alam, pada tingkat pendidikan dasar kelas I-VI terdapat ruang lingkup 

materi tentang tumbuhan dan hewan,  kemudian dilanjutkan pada tingkat pendidikan 

dasar kelas VII-IX terdapat ruang lingkup materi tentang ciri-ciri dan klasifikasi 

makhluk hidup, sistem organisasi kehidupan dan pada tingkat pendidikan menengah 

kelas X-XII terdapat ruang lingkup materi tentang sel, struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan pada tumbuhan dan hewan pada sistem gerak, sirkulasi, 

pencernaan, pernapasan/ respirasi, ekskresi, koordinasi, reproduksi, dan sistem 

pertahanan tubuh (Permendikbud, 2016:136).  

       Paparan diatas membuktikan bahwa pada satu materi tentang hewan dan 

tumbuhan di sekolah dasar akan menjadi dasar atau akan berkembang pada tingkat 

pendidikan selanjutnya. Maka pada saat jenjang sekolah dasar hendaknya, siswa 

menerima dengan baik pengetahuan pada saat kegiatan belajar. Hal ini dapat 

diwujudkan dengan menyediakan media belajar yang dapat digunakan sebagai 

sumber belajar siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi dirinya. Hal 

tersebut di dukung dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, yang menyatakan 

sumber belajar mempunyai banyak jenisnya diantaranya berupa elektronik seperti, 
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buku, media cetak seperti majalah, alam atau sumber belajar lain yang relevan.       

Media pembelajaran diciptakan dengan berbagai materi, salah satunya materi Ilmu 

Pengetahuan Alam. Ilmu pengetahuan Alam masuk dalam kurikulum suatu sekolah 

karena memiliki alasan yang bagi menjadi empat golongan yaitu: a) Bermanfaat bagi 

bangsa, b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir kritis jika 

disampaikan dengan cara yang tepat, c) Merupakan ilmu yang diperoleh melalui 

percobaan atau penemuan yang dilakukan oleh siswa dan bukan mata pelajaran yang 

bersifat hafalan, d) Ilmu Pengetahuan Alam dapat  membentuk kepribadian siswa 

secara keseluruhan melalui  nilai-nilai yang muncul di setiap materinya (Samatowa, 

2011:3).Bermanfaatnya Ilmu Pengetahuan Alam ini dituangkan dalam Standar Isi 

permendikbud Nomor 21 Tahun 2016.Pada Muatan Ilmu Pengetahuan Alam salah 

satu ruang lingkup materi adalah tumbuhan dan hewan. Kebutuhan standar isi yang 

sudah ditetapkan menjadi konten sebuah media yang dikembangkan. Konten media 

diperinci dengan merujuk pada SK, KD, indikator dan materi pokok. 

       Belajar merupakan upaya sadar dalam pengembangan diri melalui pengalaman 

yang berpatokan pada kemampuan diri atau bakat yang dikembangkan di bawah 

bimbingan pengajar (Tirtarahardja, 2005:51). Menurut Restian (2015:56) ilmu 

pengetahuan dan teknologi erat kaitannya dengan kemampuan yang. kemampuan 

kognitif siswa. Menurut Piaget perkembangan kognitif dibagi menjadi empat tahap 

yaitu: a) umur 0-2 tahun merupakan tahap sensori motorik, b) umur 2-7 tahun 

merupakan tahap pra-operasional, c) umur 7-11 tahun merupakan tahap operasional 

konkret, dan d) umur 11 keatas merupakan tahap operasional formal (Soetjinigsih, 

2014:194). Sedangkan siswa sekolah dasar yang berada di rentang umur 7-11 tahun 
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merupakan tahap operasional konkret. Dapat disimpulkan bahwa melalui media siswa 

dapat belajar secara nyata. 

       Namun berbeda dengan yang terjadi di SDN Purwantoro II Malang. Dalam 

proses pembelajaran yang sudah menggunakan kurikulum 2013, masih banyak hal 

yang kurang efektif dan efisien terutama dalam mengomunikasikan materi ajar. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan pada saat magang III yang dilaksanakan tanggal 

18 September – 13 Oktober 2017, dalam  kegiatan belajar siswa masih terbatas pada 

sumber belajar yang disediakan oleh sekolah berupa buku cetak yang dipinjamkan 

kepada setiap siswa, namun di akhir tahun buku cetak dikembalikan lagi ke sekolah. 

Sebenarnya di sekolah memiliki runag laboratorium IPA dengan berbagai media IPA 

yang dapat mengakomodasi pembelajaran, namun ruang laboratorium yang tersedia 

di sekolah tidak dapat mengakomidasi seluruh siswa karena tidak cukup luas, 

sehingga ruang laboratorium jarang digunakan begitu juga medianya. Selain itu 

ketika guru menggunakan media di dalam kelas, siswa sangat antusias namun tidak 

kondusif dikarenakan jumlah media hanya satu dan semua siswa ingin melakukan 

kontak langsung dengan media tersebut. 

       Wawancara yang telah dilaksanakan pada 24 November 2017 dengan ahli 

pembelajaran yaitu guru kelas cukup paham dengan peran media dalam 

pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara guru kelas V dengan memakai media 

pembelajaran akan lebih efektif dan membawa dampak yang baik dari segi motivasi 

siswa hingga hasil belajar siswa. Guru kelas V sebelumnya pernah mempunyai 

sebuah rancangan media pembelajaran, namun belum sampai terealisasikan 
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dikarenakan guru tersebut ragu bahwa medianya tidak sesuai dengan siswa kelas V. 

Menurut guru kelas V media dengan konsep flowcard  dapat digunakan pada kelas V. 

       Berdasarkan paparan permasalahan diatas, perlu adanya perhatian khusus 

terhadap pengadaan fasilitas belajar berupa media. Hadirnya sebuah media dapat 

membantu guru menyampaikan informasi kepada siswa.Selain itu media digunakan 

untuk mengurangi verbalisme dan meningkatkan pemahaman siswa. Ada beberapa 

media yang dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran seperti media visual, media 

audio maupun media yang menggabungkan antara visual dan audio misalnya berupa 

video fotosintesis. Penggunaan media pada tingkat sekolah dasar memang efektif 

mengingat karakteristik siswa yang tertarik dengan hal-hal yang baru.Maka media 

Canibo dalam dalam penyampaian materi pengelompokan hewan dirasa efektif, 

karena dalam penggunaannya melibatkan fisik maupun psikis siswa (Haryono, 2015). 

       Berdasarkan paparan diatas media Canibo merupakan suatu alternatif kebutuhan 

yang menarik untuk digunakan dalam pembelajaran Ilmu pengetahuan alam. Media 

Canibo pada dasarnya mengacu kepada media gambar yang mudah dipahami. Media 

Canibo merupakan media 2 dimensi yang memungkinkan siswa untuk belajar mandiri 

karena media chanibo dapat menunjukan benar maupun salahnya suatu konsep 

siswa.Hal ini yang menjadi ciri khas media Canibo yang belum tentu dimiliki oleh 

media lainnya. Media Canibo memiliki desain tidak begitu besar, sehingga dalam 

penggunaan dan penyimpanan akan lebih praktis. 

       Dengan demikian penelitian ini dilaksanakan berdasarkan judul yang dibuat yaitu 

“Pengembangan Media Canibo (Classification Animal Board) pada pembelajaran 

IPA Tentang Penggolongan Hewan di Sekolah Dasar”. 
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B.   Rumusan Masalah 

       Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dalam penelitian pengembangan ini 

terdapat dua rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan media Canibo pada IPA materi penggolongan 

hewan? 

2. Bagaimana keterterapan media Canibo pada IPA materi penggolongan hewan? 

 

C.   Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

       Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian 

pengembangan ini terdapat dua tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

1. Mengembangkan media Canibo pada pembelajaran IPA materi penggolongan 

hewan. 

2. Mengetahui keterterapan media Canibo pada pembelajaran IPA materi 

penggolongan hewan. 

 

D.  Spesifikasi produk yang Diharapkan 

       Spesifikasi produk yang dikembangkan berupa media pada materi penggolongan 

hewan adalah: 

1. Aspek tampilan (wujud) 

a. Berbahan kayu dan karton nomor 4 

b. Media Canibo terdiri dari 2 bagian yaitu:1) flowcard bergambar atau 

tulisan, 2) kantong kartu yang dilengkapi penanda salah benar di salah 

satu tepi kantong. 
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c. Ukuran kantong kartu lebar 11 cm dan tinggi 35 cm. 

d. Bagian bawah kantong kartu mempunyai pintu yang dapat dibuka untuk 

mengeluarkan kartu dan ditutup untuk memulai memasukan kartu. 

e. Flowcard atau kartu yang dimainkan merupakan materi penggolongan 

hewan menurut jenis makanan sejumlah 9 kartu dan cara berkembangbiak 

sejumlah 9 kartu. 

f. Ukuran disetiap flowcard berbeda-beda pada tingginya dan pada lebarnya 

sama yaitu 10 cm. 

g. Jenis huruf yang digunakan yaitu Comic Sans MS. 

2. Aspek isi 

Mengacu pada kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPA ruang lingkup materi 

tentang tumbuhan dan hewan kelas 5, tema 5, subtema 1 (Kemendikbud 2017) 

Kompetensi dasar 

3.5 Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring 

makanan di lingkungan sekitar. 

Indikator 

3.5.1  Mengidentifikasi jenis makanan hewan 

3.5.2 Mengidentifikasi susunan gigi hewan 

Tujuan 

1. Setelah mengoperasikan Canibo, siswa mampu menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya secara benar. 

2. Setelah mengoperasikan Canibo, Siswa mampu mengenali susunan gigi 

hewan herbivora, karnivora dan omnivora dengan tepat. 
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3. Aspek bahasa 

Dalam mengembangkan produk perlu memperhatikan kemampuan belajar dan 

pemahaman siswa terhadap istilah asing yang terdapat di dalam materi (Rozie, 

2013). 

a. Kata yang digunakan pada flash card merupakan istilah dalam IPA, seperti 

herbivora, omnivora dan karnivora. 

b. Kalimat yang digunakan pada buku panduan Canibo menggunakan 

PUEBI yang tepat, sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. 

4. Aspek penggunaan (cara memainkan) 

Media Canibo dilengkapi kotak penyimpanan yang berbentuk balok 

dilengkapi dengan tutup. Media Canibo dilengkapi dengan buku panduan 

pemakaian yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Dalam 

menggunakannya dapat dilihat pada aturan mainnya: 

a. Masukan satu kartu bergambar hewan ke dalam kantong 

b. Kemudian cari dan masukan kartu yang berkaitan dengan hewan tersebut 

dari segi jenis makanan atau cara berkembang biak. 

c. Jika tinggi kartu karakteristik sesuai dengan anak panah dan keterangan 

dengan gambarnya benar maka hasil analisisnyabenar. Tetapi jika tinggi 

kartu karakteristik nya tidak sama dengan anak panah, maka hasil 

analisanya atau mamasukan kartunya salah. 

d. Jika salah, keluarkan kartu melalui bawah. Kemudian ulang lagi untuk 

menganalisa gambar hewan dengan benar. 
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E.   Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

       Materi IPA merupakan materi wajib dalam pembelajaran. Pada tiap jenjang 

pendidikan materi IPA menjadi materi yang berkesinambungan, seperti pada tingkat 

pendidikan dasar kelas I-VI terdapat ruang lingkup materi tentang tumbuhan dan 

hewan,  kemudian dilanjutkan pada tingkat pendidikan dasar kelas VII-IX terdapat 

ruang lingkup materi tentang sistem organisasi kehidupan, ciri-ciri dan klasifikasi 

makhluk hidup sedangkan pada tingkat pendidikan menengah kelas X-XII terdapat 

ruang lingkup materi tentang struktur, sel dan fungsi sel penyusun jaringan pada 

hewan dan  tumbuhan pada sistem ekskresi,  koordinasi, sirkulasi, gerak, reproduksi, 

respirasi/ pernapasan, pencernaan, dan sistem ketahanan tubuh (Permendikbud 

2016:136). Maka setidaknya siswa dapat mengkonstruk pengetahuannya dengan baik 

sehingga mempermudah pada jenjang pendidikan atau tingkatan yang lebih tinggi. 

Upaya mengkontruk pengetahuan siswa dalam belajar IPA tentang tumbuhan dan 

hewan dapat melalui alat bantu yaitu media yang dapat diotak atik oleh siswa. 

Idealnya untuk memahami suatu materi diperlukan pengalaman secara langsung yang 

melibatkan psikis maupun kontak fisik siswa terhadap objek (Haryono: 2015:49). 

       Media Canibo akan lebih memudahkan siswa dalam menguasai pengetahuan 

penggolongan hewan menurut jenis makananya karena telah disesuaikan dengan 

karakteristik siswa. Disamping itu siswa akan lebih tertantang untuk belajar 

penggolongan hewan menggunakan media Canibo. Pengembangan ini dapat 

memudahkan guru dalam mengajarkan materi penggolongan hewan menurut jenis 

makanannya. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi dalam pengembangan media Canibo ini adalah: 

a. Terdapat materi penggolongan menurut jenis makanan dan susunan gigi 

hewan. 

b. Siswa kelas 5 memiliki pengetahuan berbagai macam hewan yang ada 

disekitar. 

c. Guru mengenal media flashcard. 

2. Keterbatasan dalam pengembangan media Canibo ini adalah: 

a. Media Canibo digunakan untuk materi penggolongan hewan menurut jenis 

makanan. 

b. Media digunakan pada kelas 5 tema 5 Subtema 1. 

c. Media tidak dapat digunakan secara klasikal. 

 

G.   Definisi Operasional 

       Adapun beberapa definisi operasional pada pengembangan media ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Media adalah suatu benda yang digunakan untuk membantu menyampaikan 

sebuah informasi kepada penerima pesan. 

2. Media pembelajaran adalah benda dapat mendorong siswa sehingga terjadi 

proses belajar yang didasari oleh motivasi dalam diri siswa, yang dimana 

media tersebut menjadi alat bantu guru guna menyampaikan materi 

sehingga siswa dapat mencapai suatu kompetensi. 
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3. Media Canibo adalah media pembelajaran IPA dengan materi 

pengelompokan hewan menurut jenis makanannya yang berbentuk papan 

panjang yang mempunyai kantong kartu untuk dimainkan dengan cara 

memasukan kartu-kartu ke dalamnya sehingga siswa dapat mengetahui 

konsepnya benar atau salah. 

4. Ilmu Pengetahuan Alam adalah suatu ilmu pengetahuan teoritis, sistematis 

dan dirumuskan melalui percobaan dan observasi yang berhubungan dengan 

gejala-gejala kebendaan yang didasarkan atas pengamatan induksi. 

5. Pengelompokan hewan adalah pengetahuan mengenai pengelompokan 

hewan yang dibagi menjadi beberapa golongan salah satunya menurut jenis 

makanan.yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu: 1) Herbivora, 2) 

Karnivora dan 3) Omnivora. 

 


