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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku 

panduan yang berjudul “Buku Panduan Media 

Pembelajaran Eco Magnetfield Puzzle” dapat terselesaikan. 

Buku panduan ini merupakan pegangan atau pedoman 

yang berisi tentang kompetensi dasar, indikator, detail 

materi, desain gambar, rancangan media serta petunjuk 

penggunaan media untuk memudahkan pengguna dalam 

memanfaatkan media Eco Magnetfield Puzzle.  

Penyusunan buku panduan ini tidak lepas dari 

bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan 

banyak terimakasih. Tentunya penyusunan buku panduan 

ini masih belum  sempurna, maka  segala saran dan kritik 

yang membangun sangat diharapkan agar di masa 

mendatang dapat menjadi lebih baik. Semoga segala 

bentuk bantuan yang diberikan mendapatkan balasan 

yang lebih baik dari Allah SWT. 
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Kompetensi Dasar dan Indikator 

Media Pembelajaran Eco Magnetfield Puzzle 

 

Kompetensi Dasar  

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.6 Mengenal jenis hewan dari makanannya dan 

mendeskripsikan rantai makanan pada ekosistem di 

lingkungan sekitar. 

4.6 Menyajikan hasil pengamatan untuk membentuk 

rantai makanan dan jaring-jaring makanan dari 

makhluk hidup di lingkungan sekitar yang terdiri dari 

karnivora, herbivora dan omnivora. 

 

Indikator 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.6.1 Mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem. 

3.6.2 Menjelaskan cara makhluk hidup berinteraksi dalam 

sebuah ekosistem. 

4.6.1 Mendeskripsikan urutan rantai makanan dan jaring-

jaring makanan makhluk hidup dalam ekosistem. 
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Materi Media Pembelajaran 

Eco Magnetfield Puzzle 

 

Cakupan Materi 

I. Rantai Makanan 

       Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup 

disebut rantai makanan. Pada rantai makanan daun 

(tumbuhan) merupakan produsen, yakni makhluk 

hidup yang dapat memasak makanannya sendiri. 

Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivore 

(konsumen pertama), sedangkan hewan pemakan 

konsumen pertama disebut konsumen kedua. Jika ada 

lagi pemakan hewan konsumen kedua maka disebut 

konsumen ketiga. Di alam banyak sekali rantai 

makanan, manusia juga merupakan bagian dari rantai 

makanan, yaitu sebagai konsumen (Devi, 2008 : 72).  

II. Jenis Ekosistem 

       Hubungan antar makhluk hidup dengan 

lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem akan baik 

jika terjadi hubungan yang seimbang antara makhluk 

hidup dan lingkungannya. Sebaliknya ekosistem akan 
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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. Tumbuhan yang banyak 
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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, 
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Alaska dan Kanada. Ekosistem ini memiiki 

karakteristik yang meliputi : memiliki suhu ±(-7 

hingga 21)°C, ekosistem ini terdiri atas satu 

species seperti conifer, pinus dan pohon cemara. 

Hewannya merupakan pemakan biji-bijian pohon 

conifer, seperti tupai, serangga dan burung finch. 

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.  

III. 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.  



6 
 

Desain Gambar Media Pembelajaran  

Eco Magnetfield Puzzle 

 

I. Ekosistem Hutan Hujan 

  

II. Ekosistem Sungai 

 

III. Ekosistem Gurun 
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IV. Ekosistem Padang Rumput 

 

 

 

 

V. Ekosistem Taiga 

 

 

 

  

 

VI. Ekosistem Tundra 
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Rancangan Media Pembelajaran  

Eco Magnetfield Puzzle 

 

 

 

I. Alat dan Bahan 

a. Kayu   f. Paku  

b. Seng (besi tipis)  g. Palu  

c. Lembaran magnet h. Engsel  

d. Gergaji    i. Lem 

e. Gunting    j. Desain gambar 
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II. Petunjuk Pembuatan Media Pembelajaran Eco 

Magnetfield Puzzle 

 

Eco Magnetfield Puzzle adalah inovasi pengembangan 

media puzzle berbentuk papan yang dapat dilipat, dibuat 

menggunakan bahan berupa kayu, besi tipis dan lembaran 

magnet, serta memuat materi jenis ekosistem. Adapun 

petunjuk pembuatan media pembelajaran Eco Magnetfield 

Puzzle sebagai berikut : 

a. Buat papan Eco Magnetfield Puzzle menyerupai papan 

catur berukuran (43×30,5×4,5)cm menggunakan kayu, 

gergaji, paku dan palu serta pasangkan engsel di bagian 

tengah papan agar nantinya papan dapat dilipat. 

b. Lapisi bagian atas papan menggunakan seng (besi tipis) 

dan desain gambar petunjuk penggunaan. 
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c. Gunting pola pada desain gambar materi jenis 

ekosistem dan lembaran magnet menjadi kepingan 

puzzle berbentuk persegi panjang berukuran (5,2×3,7) 

cm. 

d. Lalu tempelkan kepingan puzzle pada lembaran magnet 

menggunakan lem yang sudah disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

e. Ketika seluruh kepingan puzzle dan lembaran magnet 

selesai, maka media Eco Magnetfield Puzzle siap untuk 

digunakan. 
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Petunjuk Penggunaan Media Pembelajaran 

Eco Magnetfield Puzzle 

 

I. Persiapan Media Eco Magnetfield Puzzle 

a. Siapkan media Eco Magnetfield Puzzle. 

b. Bagikan media kepada setiap kelompok. 

c. Berikan instruksi kepada setiap kelompok untuk 

meletakkan media pada meja yang luas. 

d. Berikan instruksi kepada setiap kelompok untuk 

menemukan kartu misi yang tersimpan di dalam 

kotak puzzle. 

e. Pastikan setiap kelompok membuka kotak puzzle 

dengan hati-hati. 

II. Petunjuk Penggunaan Media Eco Magnetfield Puzzle 

a. Permainan ini dimainkan secara berkelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-6 orang. 

b. Pilih meja luas yang mampu menampung semua 

kepingan puzzle. 

c. Tuang isi kotak puzzle dengan hati-hati ke atas 

meja, balikkan semua kepingan sehingga 

menghadap ke atas untuk memudahkan 
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penyusunan kepingan puzzle. 

d. Susun semua kepingan puzzle, hingga menjadi 

gambar yang sesuai dengan gambar pada papan 

(kartu misi). 

e. Tulis semua informasi penting yang ditemukan 

setelah kepingan gambar tersusun. 

f. Diskusikan informasi yang telah ditemukan, untuk 

selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. 

III. Penyimpanan Media Eco Magnetfield Puzzle 

a. Setelah media selesai digunakan, lepaskan 

kepingan puzzle dari papan. 

b. Pastikan jumlah seluruh kepingan puzzle lengkap. 

c. Masukkan seluruh kepingan ke dalam kotak 

puzzle. 

d. Tutup kotak puzzle dengan hati-hati. 

e. Kumpulkan media Eco Magnetfield Puzzle di 

depan kelas secara bergantian untuk selanjutnya 

disimpan di dalam lemari penyimpanan oleh guru 

kelas. 
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