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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk 

membantu siswa atau anak didiknya, agar mereka dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain yang dinamakan suatu pembelajaran 

adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar 

agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Pembelajaran di sekolah memiliki 

peran yang besar dalam proses pembentukan konstruksi individu (siswa) untuk 

memiliki pengetahuan dan pemahaman. Pembelajaran bertujuan agar siswa 

mencapai perkembangan optimal, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik.Oleh karena itu, guru harus bertugas dan bertanggungjawab 

merencanakan dan melaksanakan pengajaran di sekolah dengan baik. 

Berdasarkan riwayat pendidikan Indonesia, perubahan kurikulum hampir 

selalu ada dalam kurun waktu antara delapan sampai sepuluh tahun.Perubahan 

kurikulum yang terakhir adalah perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menjadi Kurikulum 2013 (K-13).Kurikulum 2013 (K-13) melahirkan 

pembelajaran yang secara utuh biasa disebut dengan pembelajaran 

tematik.Pembelajaran tematik merupakan suatu straegi pembelajaran yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna kepada peserta didik. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat 

dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum dan aspek belajar mengajar (Abdul 

Majid, 2014:4).  
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Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

(integrated instruction) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara menyeluruh, bermakna, 

dan nyata atau asli (Abdul Majid, 2014:80).Desain pembelajaran tematik 

memungkinkan anak secara individual menjelajahi minatnya dan 

mengembangkan kemampuan berasimilasi dan berakomodasi. Guru harus mampu 

memilih dan menerapkan metode maupun media pembelajaran yang efektif dan 

efisien, mampu melibatkan siswa berpartisipasi aktif, serta mampu membuat 

suasana belajar yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

Abdul Majid (2014:33) mengutip hasil riset Program for International 

Student Assessment (PISA), studi yang memfokuskan pada literasi bacaan, 

matematika, dan IPA menunjukkan peringkat Indonesia hanya menduduki 10 

besar terbawah dari 65 negara. Hasil Riset Trends International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) menunjukkan siswa Indonesia berada pada rangking amat 

rendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang komplek, (2) teori, 

analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan 

masalah dan (4) melakukan investigasi. Hasil ini menunjukkan perlu adanya 

perubahan orientasi kurikulum, dengan konten namun pada aspek kemampuan 

esensial yang diperlukan semua warga Negara untuk berperan serta dalam 

membangun negaranya pada abad 21. 

Cabang ilmu pendidikan sangatlah banyak, contohnya adalah Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dan Bahasa Indonesia. Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan mata pelajaran di Sekolah Dasar yang memiliki peranan penting, 
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sebab mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia mengajarkan siswa dalam 

mengenali lingkungan hidup di alam sekitarnya dan mengenali tata bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Mata pelajaran ini bertujuan membekali siswa 

dengan ilmu pengetahuan dasar dan keterampilan dasar yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari.Oleh karena itu materi yang diajarkan pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia memiliki banyak teori yang harus 

dipahami oleh siswa.Salah satu tema, subtema, dan pembelajaran yang memuat 

mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia yaitu Tema 3 Makanan Sehat Subtema 

1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan?Pembelajaran 2. Kemampuan 

pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari apa 

yang telah dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi 

pokok dari suatu bacaan,mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke 

bentuk lain. Kemampuan pemahaman juga merupakan salah satu fokus tujuan dari 

suatu pembelajaran. 

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya kemampuan pemahaman 

yang diperoleh dari pembelajaran.Akan tetapi, fakta di lapangan masih 

menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman siswa.Fakta ini terlihat saat 

wawancara bersama Ibu I (wali kelas 5) yang dilakukan di SDN Kwaron 2 Diwek 

Jombang pada tanggal 21 November 2018.Terdapat kesulitan pada Pada Tema 3 

Subtema 1 Pembelajaran 2 kelas 5 Sekolah dasar yang berjudul Tema Makanan 

Sehat Subtema Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan?yang memuat 3 mata 

pelajaran yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SBdP  ternyata tidak mudah di pahami 

oleh siswa. Penyebab kurangnya pemahaman pada materi ini dikarenakan terlalu 

banyaknya teori yang disampaikan dan susah untuk dipahami jika hanya dengan 
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membaca saja. Proses penyampaian materi juga hanya dengan metode ceramah 

saja sehingga siswa menjadi lebih cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

Standar ketuntasan minimum untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di 

SDN Kwaron 2 Diwek Jombang yaitu 72 sedangkan presentase hasil penilaian 

siswa pada Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 1 kelas 5 Sekolah dasar yang 

berjudul Tema Makanan Sehat Subtema Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? 

Pembelajaran 2 yang memuat 3 mata pelajaran yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan 

SBdP 30% tuntas dengan karakteristik siswa sangat baik, 50% tuntas dengan 

karakteristik siswa baik, dan 20% tuntas dengan karakteristik siswa cukup. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 

2018 kesulitan yang dialami siswa di lapangan yaitu kurangnya pemahaman pada 

materi organ pada sistem pencernaan manusia dan materi unsur-unsur iklan. 

Kebanyakan siswa kurang mengerti bagaimana proses terjadinya pencernaan dan 

apa saja yang terjadi pada proses pencernaan itu sendiri. Proses pembelajaran 

yang dilakukan siswa hanya dengan gambar, membaca buku dan menghafal, 

sehingga ada beberapa anak yang kesulitan untuk menghafal yang menjadikan 

anak tersebut kurang bisa memahami materi. Keadaan seperti ini mengakibatkan 

proses belajar pada Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 2 kelas 5 Sekolah dasar yang 

berjudul Tema Makanan Sehat Subtema Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? 

Pembelajaran 2 yang memuat 3 mata pelajaran yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan 

SBdP masih belum maksimal.Maka dari itu, guru diharapkan dapat mengolah 

pembelajaran yang menarik agar siswa dapat memahami materi yang sedang 

dipelajari. 
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan penggunaan media pembelajaran 

yang dilakukan pada tanggal 21 November 2018 di SD Negeri Kwaron 2 Diwek 

Jombang terhadap Ibu I (wali kelas 5), peneliti menemukan bahwa guru telah 

memahami tentang penggunaan media pembelajaran yang tepat terutama bagi 

siswa-siswi kelas V sekolah dasar untuk membantu peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran.Beliau mengatakan bahwa pendidik perlu 

menggunakan media pembelajaran yang beragam guna meningkatkan semangat 

dan minat belajar peserta didik agar peserta didik lebih mudah memahami materi 

pembelajaran. Media-media yang telah ia gunakan antara lain : buku kerja/latihan, 

gambar, dan lembar materi. Ibu I mengatakan bahwa penggunaan media 

pembelajaran haruslah beragam dan menarik dengan tetap memperhatikan 

kompetensi dasar yang diacu serta tugas perkembangan peserta didik. Guru perlu 

memperhatikan kompetensi dasar yang diacu karena jangan sampai media yang 

dibuat guru menarik dan menyenangkan namun tidak memuat materi yang 

harusnya dipelajari dari media tersebut. Bahasa yang digunakan pada media 

pembelajaran haruslah bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh peserta 

didik sekolah dasar. 

 Penggunaan media pembelajaran sangat membantu pendidik dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, siswa menjadi lebih bersemangat 

dan berantusias dalam proses pembelajaran. Namun menurut Ibu I terdapat 

beberapa kompetensi dasar pada kelas V sekolah dasar yang sulit disampaikan 

jika hanya menggunakan media-media yang telah disebutkan sebelumnya.Salah 

satunya adalah pada Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 2 kelas 5 Sekolah dasar 

yang berjudul Tema Makanan Sehat Subtema Bagaimana Tubuh Mengolah 
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Makanan? yang memuat 3 mata pelajaran yaitu IPA, Bahasa Indonesia dan SBdP. 

Guru merasa perlu menggunakan media yang lebih menarik seperti media yang 

mempermudah peserta didik cepat memahami materi dalam satu pembelajaran. 

Keadaan di lapangan guru belum mampu membuat media tersebut. Selain itu pada 

materi organ pada materi sistem pencernaan manusia dan unsur-unsur iklan 

memuat penjelasan yang cukup banyak untuk dipahami sedangkan waktu yang 

disediakan tidak mencukupi.Ibu I juga menyatakan bahwa terdapat beberapa 

istilah yang sukar untuk diingat dan dimengerti oleh peserta didik kelas V sekolah 

dasar pada pembelajaran tersebut.Materi yang banyak dan adanya istilah-istilah 

yang sukar dimengerti berakibat pada minat belajar peserta didik. Minat belajar 

peserta didik menjadi berkurang dan peserta didik menjadi tidak tertarik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Hal ini tentu berimbas pada rendahnya 

pemahaman peserta didik terhadap materi organ pada sistem pencernaan manusia 

dan unsur-unsur iklan. Berdasarkan hasil wawancara, guru menyatakan bahwa 

disekolah membutuhkan media visual yang memuat kata kunci pada setiap 

penjelasan materi secara menarik dan menggunakan bahasa yang lebih sederhana 

mengingat belum adanya media pembelajaran Kotak Kata Kunci yang membahas 

materi organ pencernaan manusia dan unsur-unsur iklan secara singkat dan 

menggunakan bahasa yang lebih sederhana di SD Negeri Kwaron 2 Diwek 

Jombang. 

Media pembelajaran memiliki manfaat yang banyak bagi proses kegiatan 

pembelajaran menurut Nana Sudjana (1991 : 128) menyatakan bahwa media 

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa karena media pengajaran 

akan menarik perhatian siswa, bahan pengajaran menjadi lebih jelas maknanya, 
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metode mengajar menjadi lebih bervariasi, dan siswa akan lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar. Pemilihan media pembelajaran merupakan salah satu 

cara yang diberikan guru kepada peserta didik agar pembelajaran tidak terkesan 

monoton dan membosankan.  

 Media merupakan alat bantu yang dapat digunakan oleh seorang guru 

untuk memperlancar proses pembelajaran. Dengan penggunaan media saat 

pembelajaran juga dapat meringankan guru dalam menjelaskan materi 

pembelajaran.Media pembelajaran yang digunakan sebagai alat penunjang 

pembelajaran berguna untuk menjelaskan kepada siswa secara konkret mengenai 

pembelajaran.Karena pada dasarnya siswa setingkat sekolah dasar masih 

membutuhkan pembelajaran yang bersifat konkret. 

 Penelitian lain yang terkait dengan pengembangan media pada 

pembelajaran materi organ pencernaan manusia juga dilakukan oleh Penelitian 

lain yang terkait dengan pemahaman siswa menggunakan media pada 

pembelajaran materi organ pencernaan manusia juga dilakukan oleh Siti Fatimah 

dengan judul Penggunaan alat peraga pada materi alat pencernaan manusia untuk 

meningkatkan pemahaman siswa kelas V di MI Masyhudiyah Giri Kebomas 

Gresik. Hasil penelitian yang didapatkan sudah sangat baik.Hal tersebut 

ditunjukkan dari peningkatan hasil mulai dari siklus I sampai siklus II. Dari 29 

siswa jumlah siswa yang tuntas 15 siswa dengan rata-rata nilai yaitu 66,89 dengan 

persentase ketuntasan  60,34% meningkat pada siklus II, dari 29 siswa jumlah 

siswa yang tuntas 23 siswa dengan nilai rata-rata yaitu 80 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 79,31%. 
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Salah satu media konkret yang dapat digunakan guru adalah media 

KoKaKu, media Kotak Kata Kunci merupakan media berbentuk kotak yang berisi 

gambar dan kata kunci.Tujuan dari penggunaan media ini adalah agar siswa 

mudah memahami materi dan lebih cepat menghafal teori yang sangat banyak 

serta menggali kemampuan berfikir kritis siswa dalam memecahkan 

masalah.Penggunaan media KoKaKu (Kotak Kata Kunci) dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap peserta didik. 

Penggunaan media ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pada 

proses belajar mengajar. Melalui penggunaan media KoKaKu siswa dapat 

mendapatkan materi secara langsung bukan hanya dengan angan-angan.Karena 

pada dasarnya karakteristik siswa sekolah dasar adalah berfikir konkret. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diasumsikan 

bahwa pembelajaran menggunakan media dapat memberi pengaruh positif 

terhadap proses pembelajaran di kelas. Maka dilakukan suatu penelitian uang 

berjudul “ Pengembangan Media KoKaKu (Kotak Kata Kunci) pada Subtema 1 

Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? Siswa Kelas V SDN Kwaron 2 Diwek 

Jombang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana proses pengembangan media KoKaKu (Kotak Kata Kunci) pada 

Subtema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? mata pelajaran IPA dan 

Bahasa Indonesia siswa kelas V sekolah dasar? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

Menganalisis proses pengembangan media KoKaKu (Kotak Kata Kunci) 

pada Subtema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? mata pelajaran IPA dan 

Bahasa Indonesia Siswa kelas V di sekolah dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk media yang dikembangkan oleh peneliti dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Secara Konten Materi pada Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 2 kelas 5 

Sekolah dasar yang berjudul Tema Makanan Sehat Subtema Bagaimana 

Tubuh Mengolah Makanan?  

Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang dipakai oleh peneliti 

yaitu: 

a. Kompetensi Inti   : 

1. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

2. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatan dijumpai di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
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sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar  :          

3.3 Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan 

manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 

4.3  Menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada 

hewan atau manusia. 

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 

cetak atau elektronik.   

4.4 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan  iklan dari 

media cetak atau elek tronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual 

3.2 Memahami tangga nada 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan 

musik 

c. Indikator   : 

3.3.1 Mendeskripsikan organ-organ pencernaan dan fungsinya pada 

manusia 

4.3.1 Membuat gambar bagan proses pencernaan makanan pada manusia. 

3.4.1 Mengidentifikasi kata kunci dari informasi yang disampaikan 

paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 

4.4.1 Mendemonstrasikan Unsur Unsur iklan informasi yang disampaikan 

paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, 

tulis, danvisual 

3.2.1 Menjelaskan Ciri-ciri lagu bertangga nada mayordanminor. 
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4.2.1 Mengaplikasikan alat musiksederhana. 

d.  Materi Pokok                     : 

Sistem pada organ pencernaan manusia beserta fungsinya 

Unsur-unsur yang terdapat pada iklan 

Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor 

2. Secara Kontruk Media KoKaKu (Kotak Kata Kunci) 

1. Kotak dibentuk seperti papan yang terbuat dari triplek dengan ukuran 

panjang 80cm dan lebar 80cm 

2. Papan di plitur serta di beri tulisan Media KoKaKu dengan menggunakan 

kain flanel 

3. Papan di beri penyangga dibagian bawah seperti tempat untuk meletakkan 

kanvas ketika ingin melukis. 

4. Papan dilapisi dan dihias dengan kain flanel warna-warni agar menarik 

perhatian siswa 

5. Media diberikan tulisan kata kunci yang dibentuk menjadi kotak. 

6. Tulisan terbuat dari kertas buffalo warna-warni yang di laminating agar 

tidak mudah rusak. 

7. Selain tulisan kata kunci juga ada gambar organ pada sistem pencernaan 

manusia, kepanjangan dari kata kunci, dan penjelasan fungsi dari organ 

pencernaan manusia tersebut. Semua dibentuk menjadi kotak dan terbuat 

dari kertas buffalo warna-warni  

Contoh : MU – gambar Mulut – MULUT – Mulut berfungsi untuk 

mengunyah makanan  
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8. Disamping tulisan kata kunci terdapat gambar organ pada sistem 

pencernaan manusia secara lengkap. Dimulai dari mulut hingga anus. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan media KoKaKu (Kotak Kata 

Kunci) ini adalah untuk membantu pemahaman peserta didik dalam memahami 

materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, terutama pada Tema 3 

Makanan Sehat Sub Tema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan?Pembelajaran 

2 Kelas V Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang didapat yaitu 

guru belum menggunakan media yang mendukung dalam proses pembelajaran 

serta hanya menggunakan metode ceramah saja, sehingga peneliti membuat media 

yang bernama KoKaKu (Kotak Kata Kunci) untuk Tema 3 Makanan Sehat Sub 

Tema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? Pembelajaran 2 yang memuat 3 

mata pelajaran yaitu IPA, Bahasa Indonesia, SBdP. Materi yang terdapat pada 3 

mata pelajaran tersebut sangat banyak sehingga siswa sulit memahami materi. 

Sehingga siswa memerlukan media yang dapat mempermudah mereka untuk 

memahami materi. 

Media tersebut dapat memberikan pengalaman konkrit pada peserta didik 

agar mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Bagi guru media ini juga 

dapat dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kegiatan belajar mengajar 

khususnya dalam materi alat pencernaan manusia pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia demi meningkatkan kualitas pendidikan 

yang lebih baik untuk masa yang akan datang serta mengembangkan kreatifitas 

guru dalam mengajar, dapat dijadikan sebagai acuan pembelajaran agar tercipta 
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pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna, serta untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan sistem pengajarannya sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media tematik KoKaKu (Kotak Kata Kunci) materi sistem pada 

organ pencernaan manusia sebagai media pembelajaran untuk siswa kelas 5 di SD 

Negeri Kwaron 2 Diwek Jombang ini berdasarkan pada beberapa asumsi yaitu: 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

1) Siswa kelas V SDN Kwaron 2 Diwek Jombang merupakan kelas tinggi 

yang memerlukan wujud nyata dalam melakukan pembelajaran, 

contohnya dengan penggunaan Media Kotak Kata Kunci. 

2) Siswa kelas V SDN Kwaron 2 Diwek Jombang lebih tertarik pada 

pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa, misalnya bercerita 

dan demonstrasi. 

3) Siswa kelas V SDN Kwaron 2 Diwek Jombang memiliki karakteristik 

yang aktif, berani, dan interaktif, baik dengan sesame siswa maupun 

dengan guru. 

4) Sebagian besar siswa kelas V SDN Kwaron 2 Diwek Jombang 

merespon baik jika mendapatkan pembelajaran dengan media 

pembelajaran. 

5) Siswa kelas V SDN Kwaron Diwek Jombang menyukai pembelajaran 

dalam keompok darpada pembelajaran klasikal. 
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2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1) Subyek penelitian terletak pada siswa kelas 5 SD Negeri Kwaron 2 

Diwek Jombang. 

2) Implementasi (pelaksanaan) penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

media KoKaKu (Kotak Kata Kunci) pada Tema 3 Subtema 1 

Pembelajaran 2 kelas 5 Sekolah dasar yang berjudul Tema Makanan 

Sehat Subtema Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? yang memuat 

3 mata pelajaran yaitu IPA dan Bahasa Indonesia materi sistem pada 

organ pencernaan manusia dan unsur-unsur iklan di lakukan di 

semester gasal siswa Kelas V SDN Kwaron 2 Diwek Jombang.  

3) Materi yang disuguhkan dalam pengembangan media pembelajaran 

KoKaKu ini hanya terbatas pada kemampuan kognitif  

4) Proses uji coba hanya dilakukan pada siswa kelas 5 SD Negeri Kwaron 

2 Diwek Jombang. 

G. Definisi Operasional  

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

perantara isi atau materi. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah media pembelajaran materi sistem pencernaan 

manusia. 

2. Media pembelajaran tematik KoKaKu (Kotak Kata Kunci) materi sistem 

pada organ pencernaan manusia adalah sebuah wahana penyampai pesan 

yang dirancang untuk menyampaikan informasi materi siswa pencernaan 

manusia dengan media kotak kata kunci yang telah disusun sedemikian 

rupa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran 
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kooperatif. Media ini digunakan dengan cara membuka kata kunci yang 

terdapat diatas gambar organ-organ pencernaan manusia untuk 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang cukup banyak 

teorinya.  


