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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru sebagai pelaku utama proses pembelajaran di kelas merupakan 

potensi utama perkembangan pendidikan, sudah selayaknya guru setiap saat 

harus mengembangkan potensinya dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

mendorong upaya pembaharuan dalam memanfaatkan hasil-hasil teknologi 

dalam proses pembelajaran yang menuntut agar guru mampu untuk 

menggunakan alat-alat yang telah disediakan. Begitu banyak cara yang bisa 

ditempuh guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, salah 

satunya adalah pemanfaatan media pembelajaran. Guru sekurang-kurangnya 

dapat menggunakan alat yang murah dan efisien meskipun sederhana 

merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru 

juga dituntut untuk mampu mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajaran yang akan digunakan apabila media tersebut belum tersedia 

(Arsyad, 2014:2).  

Dalam proses pembelajaran, guru dapat menggunakan beberapa komponen 

pembelajaran seperti metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik 

pembelajaran, model pembelajaran dan media pembelajaran. Komponen-

komponen pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 
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dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. 

Kemampuan guru dalam menggunakan komponen pembelajaran juga 

merupakan bagian integral bagi seorang guru profesional, hal tersebut hanya 

dapat dikuasai dengan baik apabila guru mengalami pengalaman praktik 

mengajar yang intensif (Mulyasa, 2014:100). Sehingga pentingnya komponen 

pembelajaran untuk digunakan dalam setiap kegiatan belajar mengajar oleh 

guru. Salah satu komponen pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru 

adalah media pembelajaran.  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu baik berupa benda maupun 

alat yang dapat digunakan untuk mempermudah penyampaian materi kepada 

siswa, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sanaky (2015:3) 

bahwa media pembelajaran merupakan sebuah alat yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dari pengertian media 

pembelajaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya media 

pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan media 

pembelajaran dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada 

siswa. Namun pada kenyataannya penggunaan media pembelajaran di sekolah 

dasar masih dianggap sulit oleh beberapa guru.  

 Peneliti akan melakukan penelitian di SDN PUNTEN 01 KOTA BATU. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 November 2018 

ada beberapa alasan yang menjadikan sekolah tersebut menjadi tempat 

penelitian yaitu, berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa 

sekolah masih sulit untuk menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar karena pembuatan media pembelajaran yang membutuhkan 
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banyak waktu luang, sedangkan pekerjaan seorang guru tidak hanya mengajar, 

banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh guru selain mengajar, seperti 

membuat perangkat pembelajaran, ikut serta dalam beberapa kegiatan yang 

berkenaan dengan sekolah atau mendampingi siswa di beberapa kegiatan di 

luar sekolah. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka guru memilih untuk 

menggunakan media yang seadanya atau memilih untuk tidak menggunakan 

media pembelajaran sama sekali dalam proses pembelajarannya.  

Berdasarkan pengamatan secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 

2-3 Desember 2018  di SDN PUNTEN 01 KOTA BATU pada kelas I. Pada 

saat itu guru menyampaikan materi dengan menggunakan media pembelajaran 

yang terkesan sederhana berupa gambar serta potongan kertas untuk 

menyusun kata sesuai dengan gambar. Ketika proses pembelajaran tersebut 

berlangsung siswa dibagi menjadi 4 kelompok kemudian guru memberikan 

instruksi kepada siswa untuk menyusun potongan gambar menjadi sebuah 

gambar yang utuh dilanjutkan dengan menyusun kata sesuai dengan gambar 

tersebut yang kemudian akan ditempel didepan kelas sesuai dengan kolom 

kelompok yang telah guru sediakan. Guru juga menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi misalnya guru menggunakan metode 

demonstrasi pada materi yang sesuai serta biasanya diselingi dengan guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksperimen dengan 

melakukan pembelajaran diluar kelas  pada saat materi yang memungkinkan 

agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan belajar di dalam kelas. 

Dari pengamatan yang telah dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa 

ukuran gambar yang ditempelkan didepan kelas juga terlalu kecil, sehingga 
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siswa yang duduk dibagian belakang tidak dapat melihat gambar yang 

ditempelkan tersebut, akhirnya proses pembelajaran menjadi tidak kondusif 

karena beberapa siswa ke depan kelas untuk melihat gambar yang 

ditempelkan. Berdasarkan dari hasil analisi kebutuhan di SDN PUNTEN 01 

KOTA BATU yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa media yang 

digunakan guru kelas selama ini belum memiliki inovasi yang baru, sehingga 

siswa sulit untuk memahami materi yang telah diajarkan, maka dibutuhkan 

suatu pengembangan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan materi iyalah media Koper Puzzle Susun Kata 

(KOPSUNKAT).  

Media Kopsunkat adalah alat untuk menyampaikan materi pembelajaran 

yang dikemas dalam bentuk permainan menyusun kata yang akan 

membangkitkan motivasi siswa menjadi lebih aktif dan sangat antusias dalam 

mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna 

bagi siswa. Penggunaan media Kopsunkat memberikan kemudahan bagi siswa 

untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Media Kopsunkat 

mempunyai kelebihan yaitu media yang tahan lama, menyenangkan, ramah 

lingkungan, dan yang paling utama dalam media ini adalah tidak 

membahayakan siswa pada saat menggunakan media. Manfaat media 

Kopsunkat bagi siswa yaitu dapat mengasah aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik anak dalam kerja sama untuk menyusun balok-balok huruf  yang 

sudah disediakan. Media Kopsunkat ini dapat membangkitkan semangat siswa 

dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru sehingga 

pelajaran yang diterima oleh siswa akan lebih bermakna dan menyenangkan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Proses pengembangan media Kopsunkat untuk materi 

membaca nyaring suku kata dan kata untuk siswa kelas 1 sekolah 

dasar? 

2. Bagaimana tingkat kevalidan produk pembelajaran Kopsunkat (Koper 

Puzzle Susun Kata) dalam proses pembelajaran di kelas 1 sekolah 

dasar? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah dapat ditentukan tujuan dari 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan proses pengembangan media Koper Puzzle Susun 

Kata (KOPSUNKAT) untuk materi membaca nyaring suku kata dan 

kata untuk siswa kelas 1 sekolah dasar. 

2. Mendeskripsikan tingkat kevalidan dan keefektifan produk media 

Koper Puzzle Susun Kata (KOPSUNKAT) pada proses pembelajaran 

di kelas 1 sekolah dasar. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan pemaparan tujuan pengembangan media Koper Puzzle 

Susun Kata (KOPSUNKAT) untuk materi membaca nyaring suku kata dan 

kata diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Memberikan inovasi media yang dapat digunakan untuk membaca 

nyaring suku kata dan kata yang tepat kepada siswa agar lebih 

menarik dan menyenangkan.  

b. Memberikan inovasi media pembelajaran yang bermanfaat dalam 

mempermudah penyampaian materi pelajaran. . 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Pengembangan media ini dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi pada pembelajaran terutama pada materi 

membaca nyaring suku kata dan kata pada tingkat kelas rendah. 

b. Meningkatkan pemahaman siswa dalam konsep membaca nyaring 

suku kata dan kata yang tepat serta dapat melatih siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran. 

c. Sebagai rekomendasi untuk pengembangan pendidikan karakter 

pada siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. 

 

E. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Koper Puzzle Susun Kata (KOPSUNKAT) ini memiliki 2 spesifikasi 

produk yaitu: 

1. Berdasarkan Kontennya 

 Media Kopsunkat ini diimplementasikan pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Agar penelitian ini lebih terfokus dan lebih efesien, maka 

pembelajaran Bahasa Indoenesia ini dipusatkan untuk materi membaca 
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nyaring suku kata dan kata.  Berikut ini adalah Kompetensi Dasar dan 

indikator yang ada pada mata pelajaran Bahasa Indonesia : 

a) Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia 

3.7 Menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan 

malam melalui teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau syair lagu) 

dan/atau eksplorasi lingkungan. 

4.7Menyampaikan penjelasan dengan kosakata Bahasa Indonesia dan 

dibantu dengan bahasa daerah mengenai peristiwa siang dan malam 

dalam teks tulis dan gambar. 

 Indikator : 

3.7.1  Menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa pagi hari 

sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam. 

3.7.2  Menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa pagi hari 

sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam. 

4.7.1 Menguraikan penjelasan dengan kosakata yang berkaitan mengenai 

peristiwa pagi hari sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam. 

Dari Kompetensi Dasar yang telah dipaparkan diatas , maka berikut ini 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia : 

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia : 

a. Melalui pembelajaran langsung siswa mampu menunjukkan 

kosakata yang berkaitan dengan peristiwa pagi hari sebagai bagian 

dari peristiwa siang dan malam dengan benar. 
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b. Melalui permainan merangkai kata siswa mampu menyebutkan 

kosakata yang berkaitan dengan peristiwa pagi hari sebagai bagian 

dari peristiwa siang dan malam dengan tepat. 

c. Melalui Tanya jawab siswa mampu menguraikan penjelasan dengan 

kosakata yang berkaitan mengenai peristiwa pagi hari sebagai 

bagian dari peristiwa siang dan malam dengan lancar. 

2. Berdasarkan Konstruknya 

a. Media Kopsunkat memiliki ukuran 70 cm x 50 cm 

b. Koper media dibuat dengan menggunakan kayu, agar media lebih 

kuat, dan tahan lama. 

c. Media ini memiliki 2 sisi utama , untuk sisi yang pertama media 

bersifat seperti papan yang berbentuk persegi yang digunakan 

untuk menyusun balok huruf menjadi sebuah kata. Kemudian 

untuk sisi yang kedua media bersifat seperti papan yang 

digunakan sebagai tempat penyimpanan balok kayu dan puzzle. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

 Penelitian pengembangan media Kopsunkat ini memiliki beberapa 

asumsi dan keterbatasan sebagai berikut : 

1. Penelitian media pembelajaran Koper Puzzle Susun Kata 

(KOPSUNKAT)  ini diasumsikan sebagai berikut : 

a. Siswa mampu membaca dan memahami buku panduan penggunaan 

media pembelajaran Kopsunkat. 
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b. Guru pada sekolah tersebut mampu mengoperasikan media ini 

dengan baik. 

c. Guru dapat memahami buku panduan penggunaan media 

pembelajaran Kopsunkat. 

d. Pihak sekolah bersedia menerima media pembelajaran Kopsunkat 

untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Media pembelajaran Kopsunkat ini memiliki beberapa 

keterbatasan antara lain : 

a. Media Kopsunkat ini hanya dapat digunakan pada materi yang 

berkaitan dengan menyusun suku kata dan kata pada siswa kelas 1 

sekolah dasar. 

b. Media Kopsunkat ini membutuhkan perawatan, agar balok-balok 

huruf yang ada dalam koper tidak ada yang hilang. 

c. Media Kopsunkat ini dapat berfungsi dengan maksimal, jika siswa 

dapat mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran. 

G. Definisi Operasional 

Pengembangan media Kopsunkat ini dalam penyusunanya memiliki 

beberapa istilah – istilah yang digunakan , agar dalam pemahaman istilah tidak 

terjadi kesalah pahaman, maka perlunya dipaparkan definisi operasioan, 

sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Bahasa Indonesia , yaitu alat komunikasi yang dapat 

meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik baik 

secara lisan maupun tulisan. 
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2. Media pembelajaran , yaitu suatu untuk menyalurkan pesan yang

dapat merangsang pikiran, dan prasaan bagi siswa agar terjadi proses

belajar.

3. Penelitian dan pengembangan media , yaitu penelitian yang

dilakukan untuk menciptakan karya baru atau mengoptimalkan suatu

karya yang sudah ada, agar lebih efektif, efesien dan menjadi lebih

produktif.

4. Koper Puzzle Susun Kata (KOPSUNKAT) merupakan koper yang

memiliki 2 sisi utama yang disisi pertama digunakan untuk menyusun

puzzle bergambar dan disisi kedua digunakan untuk menyusun kata-

kata untuk menyampaikan pesan secara ringkas dan tepat. Pesan

tersebut berupa meteri menbaca nyaring suku kata dan kata untuk

siswa kelas 1 sekolah dasar.




