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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1. Pengertian Pengembangan 

 

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, 

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.  

Pengembangan adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang 

bersifat internal atau segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai Menurut Gagne dan Brings (dalam 

Warsita, 2003: 266). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pengembangan 

pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik 

secara materi maupun metode dan subtitusinya. Secara materi, artinya dari 

aspek buku panduan yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, 

sedangkan secara metodelogisnya yaitu berkaitan dengan pengembangan 

strategi pembelajaran, baik secara teoritis maupun secara praktis. 
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2. Media pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

   Media menjadi salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari 

proses belajar  dan mengajar demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran 

di sekolah. Menurut Arsyad (2007: 3) menjelaskan “kata media berasal 

dari kata bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari medium secara 

harfiah berarti perantara atau pengantar pesandari pengirim ke penerima 

pesan”. Dalam proses belajar informasi itu disampaikan oleh guru 

melalui perantara yang dapat berbentuk stimulus, yang disampaikan 

kepada siswa. Rangsangan tersebut dapat berupa pertanyaan dari guru 

yang meningkatkan pola pikir siswa, alat, bagan, ataupun berupa gambar 

yang selanjutnya ada hubungan timbal balik dari siswa yaitu dengan 

memberikan respon atau reaksi yang mengarah pada keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

   Media pembelajaran adalah suatu alat yang dapat digunakan 

sebagai perantara dalam menyampaikan pesan pada proses pembelajaran 

untuk mempermudah komunikasi antara guru dengan siswa dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta dapat memusatkan perhatian 

siswa selama proses kegiatan belajar berlangsung. Media pembelajaran 

menurut Briggs, dalam Anitah (2008: 12) menyatakan “media 

pembelajaran adalah peralatan fisik untuk membawa atau 

menyempurnakan isi pembelajaran yang meliputi buku, videotape, slide, 

dll.” Adapun menurut Sadiman (2008: 7) menjelaskan media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
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menyalurkan psan dari pengirim ke penerima pesan. Dalam hal ini 

adalah proses merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta 

perhatian siswa sehingga proses belajar dapat terjalin. Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat bantu yang digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar. 

Selanjutnya menurut Rusman, dkk (2012: 170) mengemukakan bahwa 

media pembelajaran iyalah suatu teknologi yang membawa pesan yang 

dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. 

   Kesimpulan dari penjelasan media oleh para ahli diatas adalah 

media sebagai suatu alat yang dapat membantu guru dalam 

menyampaikan pesan secara visual maupun audiovisual dalam proses 

kegiatan belajar yang mampu untuk memusatkan perhatian siswa dan 

meningkatkan minat belajar serta pola pikir siswa selama kegiatan 

belajar berlangsung. 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

  Penggunaan media pembelajaran yang tepat bagi siswa, dapat 

membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan, selain itu media 

pembelajaran juga dapat membantu guru untuk menjelaskan materi 

khusunya pada materi yang bersifat abstrak. Berikut ini beberapa manfaat 

media pembelajaran bagi guru dan siswa yang disimpulkan oleh Suryani, 

dkk (2018:14) : 

 

 

 



14 

 

 

1) Manfaat media pembelajaran bagi guru adalah :  

a) Media pembelajaran dapat membantu menarik perhatian siswa 

dalam proses pembelajaran serta dapat memberikan motivasi untuk 

belajar  

b) Melalui media pembelajaran guru dapat memiliki pedoman, arah, 

dan urutan proses pembelajaran yang lebih sistematis 

c) Dapat membantu guru untuk mencermati dan meneliti penyajian 

materi yang akan diberikan kepada siswa  

d) Materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret dengan media 

pembelajaran, sehingga dapat mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi yang bersifat abstrak seperti materi pada 

mata pelajaran matematika, fisika dan lain sebagainya 

e) Proses pembelajaran menjadi tidak membosankan karena memiliki 

variasi metode dan penggunaan media yang interaktif 

f) Media pembelajaran dapat membantu guru dalam menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, sehingga tidak ada tekanan 

dalam belajar bagi siswa.  

g) Media pembelajaran dapat membangkitkan rasa percaya diri untuk 

siswa, sehingga proses pembelajaran akan lebih aktif. 

2) Manfaat media pembelajaran bagi siswa sebagai berikut :  

a) Media pembeljaran dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa 

b) Dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dengan baik dan dapat 

belajar dengan mandiri 
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c) Melalui media siswa dapat lebih mudah memahami materi, karena 

materi yang disajikan dengan media pembelajaran akan lebih 

sistematis 

d) Siswa lebih fokus dalam proses pembelajaran, karena proses 

pembelajaran dengan menggunakan media akan lebih 

menyenangkan dan tidak membosankan bagis siswa 

e) Jika media yang diberikan bervariasi, maka dapat memberikan 

kebebasn untuk siswa memilih media pembelajaran yang terbaik.  

c. Fungsi Media Pembelajaran 

 Media yang digunakan dalam pembelajaran tentunya banyak 

memiliki fungsi dan manfaat dari media tersebut. Meskipun demikian, 

dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah 

alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi kondisi belajar yang ditata 

dan disiptakan oleh guru. Menurut Arief S. Sadiman, dkk. (2006: 17-19) 

mengemukakan fungsi media pembelajaran sebagai berikut : 

a) Memperjelas penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata tulis ataupun lisan berkala). 

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. 

c) Menimbulkan kegairahan belajar. 

d) Membangkitkan interaksi yang lebih langsung antar siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan. 

e) Memungkinkan siswa belajar seniri menurut kemampuan minatnya. 

f) Memberikan perangsang yang sama kepada siswa. 

g) Menimbulkan persepsi yang sama kepada siswa. 
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 Menurut Kemp dan Dayton (Wina sanjaya, 2011: 210-211) media 

tidak hanya sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, beberapa manfaat dapat diperoleh dari penggunaan 

media dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut : 

a) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandarkan. 

b) Membuat pembelajaran lebih menarik 

c) Membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

d) Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. 

e) Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 

  Media juga berfungsi mengarahkan siswa untuk memperoleh 

pengalaman belajar. Pengalaman belajar tergantung adanya interaksi siswa 

dengan media. Penggunaan media yang tepat dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar. 

d. Klasifikasi Macam-macam Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran sebagai salah satu alat penunjang dalam 

proses pembelajaran. Media pembelajaran digunakan oleh guru untuk 

mempermudah guru dalam menyampaikan informasi pada siswa. Media 

pembelajaran sangat membantu dalam proses belajat mengajar, media 

pembelajaran tampil dalam berbagai jenis sesuai dengan kemampuan 

masing-masing. Menurut Wina Sanjaya (2011: 211-212) 

mengklasifikasikan media menjadi beberapa kelompok yaitu : 

a) Dapat dilihat dari sifatnya, media dibagi ke dalam: 

1. Media auditif, media yang dapat didengar saja, misalnya radio dan 

rekaman suara. 
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2. Media visual, media yang hanya dapat dilihat saja misalnya film 

slide, foto, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang 

dicetak. 

3. Media audiovisual, yakni media yang mengandung unsur suara 

dan juga dapat dilihat contohnya rekaman video, film slide suara. 

b) Dilihat dari kemampuan jangkauannya. 

1. Media berdaya input luas dan serentak, misalnya televisi dan 

radio. 

2. Media berdaya input terbatas ruang dan waktu, misalnya film, 

film slide, video, dan lainnya. 

c) Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. 

1. Media yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip dan 

sebagainya, 

2. Media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, 

radio dan lainnya. 
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e. Pertimbangan Pemilihan Media Pembelajaran 

  Dalam penggunaan media pembelajaran khusunya pada tingkat 

pendidikan sekolah dasar terdapat beberapa pertimbangan yang perlu 

dilakukan sebelum menyusun atau menggunakan media pembelajaran pada 

kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dilakukan agar media yang dibuat 

dapat benar-benar bermanfaat untuk siswa, yang perlu dipertimbangkan 

dalam pembuatan media pembelajaran khusunya pada sekolah dasar adalah 

bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran, media harus 

sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar dan media pembelajaran 

tersebut telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.  

  Bacthiar (2010:84) mengungkapkan beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan atau pembuatan media, yaitu tujuan 

intraksional yang akan dicapai, karakteristik siswa yang akan menggunakan 

media tersebut, jenis rangsangan belajar yang diinginkan (audio, visual, 

gerak, dan seterusnya), keadaaan lingkungan belajar siswa, kondisi 

sekitarnya, dan luas dari jangkauan yang akan dilayani. 

  Berdasarkan paparan klasifikasi media di atas, dapat diketahui 

bahwa media memiliki beragam jenis. Mulai dari yang sederhana hingga 

media yang rumit. Namun demikian penggunaan media hendaknya 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kondisi 

lapangan dan strategi yang digunakan. Sebab pemilihan media 

pembelajaran akan mempengaruhi jalannya proses kegiatan pembelajaran 

di kelas. 
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3. Media Pembelajaran Kopsunkat (Koper Puzzle Susun Kata) 

a. Penjelasan Media Kopsunkat ( Koper Puzzle Susun Kata) 

Media Kopsunkat merupakan media yang dikembangkan dari 

media pembelajaran susun kata yang digunakan pada kelas 1 sekolah 

dasar. Media Kopsunkat ini memiliki beberapa perkembangan dari 

media susun kata yang sudah ada.  Media Kopsunkat ini merupakan 

salah satu media yang berbasis tematik, sehingga dapat digunakan 

untuk proses pembelajaran tematik yang mengintegrasikan beberapa 

mata pelajaran menjadi satu pembelajaran, karena kurikulum yang 

digunakan pada tingkat sekolah dasar saat ini adalah kurikulum 2013. 

Media Kopsunkat ini diintegrasikan untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dan PJOK.  

Pada pelajaran Bahasa Indonesia materi yang dipelajari adalah 

tentang menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa pagi 

dan malam hari, dengan menggunakan media Kopsunkat siswa dapat 

menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa pagi hari serta 

siswa mampu menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa 

pagi hari, untuk mata pelajaran PJOK materi yang dipelajari adalah 

memahami pola gerak dasar manipulatif.  

Media Kopsunkat ini dikembangkan dengan memperhatikan 

beberapa ketentuan pembuatan media pembelajaran yang baik dan 

benar sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga media ini diharapkan 

dapat benar – benar bermanfaat untuk proses pembelajaran. Seperti 

yang dikemukakan oleh Sanjaya (2013:173) bahwa media 
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pembelajaran haruslah benar–benar dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, agar dapat digunakan pada proses pembelajaran, 

maka media pembelajaran yang akan digunakan harus sesuai dengan 

prinsip–perinsip penggunaan media pembelajaran, yaitu (1) media 

pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus 

sesuai dengan kebutuhan siswa agar tercapai tujuan pembelajaran, 

media pembelajaran yang baik adalah media yang dapat 

mempermudah penyampaian materi pebelajaran, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai (2) agar media pebelajaran dapat 

digunakan, maka media pembelajaran tersebut harus sesuai dengan 

minat siswa, kebutuhan siswa dan keadaan atau situasi siswa, media 

pembelajaran dibentuk untuk membuat siswa lebih mudah memahami 

materi pelajaran yang disampaikan, karena yang menggunakan media 

pembelajaran tersebut adalah siswa itu sendiri, oleh karena itu media 

pembelajaran yang dibentuk darus disesuaikan dengan minat, 

kemampuan dan kebutuhan siswa. (3) media pembelajaran yang akan 

digunakan harus memiliki efektivitas dan efesien saat digunakan dalam 

proses pembelajaran, media yang membingungkan atau sulit untuk 

dioperasikan akan membuat siswa tidak paham dengan materi yang 

disampaikan dengan menggunakan media tersebut.  (4) media 

pembelajaran yang baik tidak hanya sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan siswa saja, agar media yang digunakan benar–benar efektif 

dan dapat dioperasikn, maka media pembelajaran harus disesuaikan 

dengan kemampuan guru dalam mengoprasikannya, jika gurunya 
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sendiri saja tidak dapat mengoprasikannya, maka siswa juga akan 

kesulitan memahami materi dengan menggunakan media tersebut.   

b. Desain Media Kopsunkat  

Desain media Kopsunkat ini dibuat untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami bentuk dari media Kopsunkat ini. Berikut ini adalah 

desain dari media Kopsunkat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan media Kopsunkat 
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Gambar 2.2 Tampilan media Kopsunkat 
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4. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

a. Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia 

  Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang dapat dijadikan 

sebagai bahan bertukar pikiran untuk saling berbagi pengalaman. Dalam 

komunikasi yang baik maka proses perubahan dari pembicara menjadi 

penyimak maupun dari penyimak menjadi pembicara. Pembelajaran 

bahasa Indonesia dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

belajar berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis yang 

sependapat dengan (Rismini dkk, 2006: 49) yang mengemukakan bahwa, 

pembelajaran Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah 

pembelajaran untuk meningkatkan komunikasi siswa dengan bahasa yang 

baik dengan lisan maupun tulis. Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi 

dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

b. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

  Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional yang 

diwujudkan dalam bahasa proklamasi kemerdekaan RI 1945 telah 

menggunakan bahasa Indonesia. Berikut ini merupakan fungsi 

pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu : 

a) Untuk meningkatkan produktivitas pendidikan, dengan mempercepat 

laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktunya 

dengan baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan 

informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan 

mengembangkan semangat belajar siswa. 
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b) Memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas. 

c) Lebih memantapkan pengajaran bahasa Indonesia secara efektif. 

Beberapa tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu : 

a) Berkomunikasi secara efektif dan efisiean sesuai dengan perilaku 

yang baik secara lisan maupun tulis. 

b) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

Pembelajaran bahasa Indonesia memberikan kemampuan dasar berbahasa  

dan dapat membentuk sikap berbahasa yang baik bagi siswa . Kemampuan 

berbahasa dan bersastra meliputi aspek-aspek yaitu mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan  menulis. 

5. Model Penelitian dan Pengembangan 

 Model pengembangan adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk 

mempermudah penyampaian suatu informasi, jika informasi tersebut sulit 

untuk dijelaskan melalui penjelasan-penjelasan secara langsung. Sebuah 

model dapat menyajikan suatu informasi yang rumit menjadi informasi yang 

lebih sederhana, sehingga akan lebih mudah dipahami daripada dengan 

menggunakan penjelasan-penjelasan yang panjang (Setyosari, 2012:221). 

Ada beberapa model-model dalam penelitian pengembangan dalam penelitian 

media Kopsunkat ini menggunakan model penelitian dan pengembangan 

yaitu model pengembangan ADDIE . 

 Menurut Reyzal Ibrahim (2011: 56), mengemukakan bahwa Model 

pengembangan ADDIE merupakan model desain pembelajaran yang 

berlandasan pada pendekatan sistem yang efektif dan efisien serta prosesnya 
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yang bersifat interaktif yakni hasil evaluasi setiap tahap dapat membawa 

pengembangan pembelajaran ke tahap berikutnya. Hasil akhir dari suatu 

tahap merupakan produk awal bagi tahap berikutnya. Model ini terdiri atas 5 

tahap utama yaitu 1) Analyze (Analisis), 2) Design (Desain), 3) Develop 

(Pengembangan), 4) Implement (Implementasi), 5) Evaluate (Evaluasi). 

 Model ini memiliki keunggulan yang dapat diamati dari langkah-langkah 

kerjanya yang lebih sistematis, karena pada setiap langkah yang akan dilalui 

mengacu pada langkah yang telah diperbaiki sebelumnya, sehingga melalui 

pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu produk yang benar-

benar efektif (Suryani,dkk. 2018:126).  Tahap evaluasi yang dilakukan pada 

model ADDIE ini tidak dilakukan di akhir, evaluasi padaa model 

pengembangan ADDIE dilakukan di setiap tahapan yang akan dilakukan. 

Menurut Sani,dkk (2017:242) menyatakan bahwa sebelumnya evaluasi pada 

model pengembangan ADDIE ini dilakukan di akhir tahapan saja, namun 

karena kebutuhan evaluasi dilakukan untuk setiap fase atau tahapan yang 

dilakukan. Berikut ini adalah penjelasan setiap langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh peneliti dalam model pengembangan ADDIE : 

1) Tahap analisis (analyze) 

Pada tahap ini peneliti mulai mengidentifikasi permasalhan mengenai 

pembelajaran yang ada di sekolah, menentukan tujuan pembelajaran, 

mengidentifikasi pengetahuan, menganslisi lingkungan belajar siswa 

dan mengidentifikasi keterampilan siswa.  

 

 



25 

 

 

2) Tahap design (desain) 

Jika peneliti telah mengidentifikasi tujuan pembelajaran langkah 

selanjutnya adalah menentukan media yang akan dikembangkan, pada 

tahap ini peneliti juga perlu melakukan analisis pada konten 

pembelajaran dan membuat sketsa atau rancangan pembelajaran.  

3) Tahap pengembangan (development) 

Tahap pengembangan ini mencakup kegiatan belajar seperti memilih 

memilih manajemen pembelajaran, strategi penyampaian, menentukan 

bahan ajar yang ada, mengembangkan rencana pembelajaran dan 

melakukan validasi pada rencana pembelajaran.  

4) Tahap implementasi (implementation)  

Setelah pengembangan dilakukan langkah selanjutnya adalah 

implementasi, pada tahap ini peneliti telah melakukan proses 

pembelajaran berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. 

5) Tahap evaluasi dan kontrol (evaluation and control)  

Evaluasi dan kontrol ini mencakup kegiatan evaluasi internal, evaluasi 

eksternal dan revisi pada sistem yang dikembangkan. Pada awalnya 

evaluasi dilakukan di setiap akhir pada model ADDIE. Namun karena 

adanya suatu kebutuhan pada akhirnya evaluasi dilakukan pada setiap 

tahap atau fase, sehingga setiap tahap yang dilakukan oleh peneliti akan 

diakukan evaluasi. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pada penelitian pengembangan media ini memuat hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

sebagai berikut :  

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1.   Penerapan Quantum Learning 

Dengan Media Permainan Puzzle 

Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Aksara Jawa Pada Siswa 

Kelas 3b SDN 01 Wangon Kab. 

BANYUMAS 

Sama-sama 

menerapkan 

permainan puzzle  

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif 

saja sedangkan peneliti 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dan 

kualitatif , penelitian 

bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan 

membaca aksara Jawa 

dengan baik sedangkan 

peneliti bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan 

siswa dalam membaca suku 

kata dan kata dengan baik 

dan benar, penelitian ini 

dikhususkan untuk kelas 3 

di sekolah dasar sedangkan 

peneliti menerapkan untuk 

kelas 1 sekolah dasar. 

2.  Pengembangan Media 

KOPASUKA (Kotak Puzzle Susun 

Kata) Untuk Siswa Kelas 1 

Sekolah Dasar. 

Sama-sama meneliti 

tentang materi susun 

kata untuk siswa kelas 

1 sekolah dasar. 

Penelitian ini menggunakan 

media kotak yang dirancang 

menyerupai kubus yang 

apabila alas bagian atas 

dibuka makan akan terbuka 

semua sisinya sedangkan 

peneliti menggunakan 

media yang berbentuk koper 

yang didalamnya terdapat 

balok-balok huruf yang 

terbuat dari kayu yang dapat 

disusun pada bagian sisi 

lainnya dalam satu koper. 
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C. Kerangka Berpikir

Kondisi Ideal : 

1. Permendikbud nomor 22 tahun 2016,bahwa

media pembelajaran berupa alat bantu untuk

menyampaikan materi pelajaran ada dalam

rencana pelaksanaan pembelajaran.

2. Proses pebelajaran berbasis  aneka sumber

belajar

3. Siswa sekolah dasar masih berada pada tahap

berfikir konkret, sehingga membutuhkan

media untuk mengubah materi yang abstrak

menjadi lebih konkret

4. Media yang digunakan sesuai dengan kriteria

pemilihan media untuk siswa sekolah dasar

Kondisi Lapangan : 

1. Guru tidak mencantumkan media

pembelajaran pada rencana

pelaksanaan pembelajaran.
2. Guru sangat kurang dalam penggunaan

media guru hanya menggunakan media

pembelajaran yang terkesan sederhana

misalnya guru hanya menggunakan

gambar-gambar yang ditempel di

depan kelas dengan ukuran yang

terbilang kecil.

3. Belum tersedianya media yang sesuai

dan mendukung penyampaian materi

“Membaca nyaring suku kata dan kata

dengan lafal yang tepat”.

4. Guru masih menjadi sumber satu-

satunya dalam proses pembelajaran.

Solusi : 
Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam 

belajar. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah : 

PENGEMBANGAN MEDIA KOPSUNKAT (KOPER PUZZLE SUSUN KATA) UNTUK MATERI 

MEMBACA NYARING SUKU KATA DAN KATA DI KELAS 1 SEKOLAH DASAR 

1. Bagaimana pengembangan media 

KOPSUNKAT (KOPER PUZZLE 

SUSUN KATA) yang akan diterapkan di 

kelas 1 sekolah dasar? 

2. Bagaimana penerapan media 

KOPSUNKAT (KOPER PUZZLE 

SUSUN KATA) di kelas 1 sekolah dasar. 

Model pengembangan yang digunakan 

adalah model pengembangan ADDIE yang 

terdapat 5 langkah pengembangannya : (1) 

Analisis (Analyse), (2) Desain (Design), (3) 

Pengembangan (Development), (4) 

Implementasi (Implementation), (5) Evaluasi 

(Evaluation). 

Hasil yang diharapkan : 

Menghasilkan media pembelajaran KOPSUNKAT (KOPER PUZZLE 

SUSUN KATA) menjadi sarana pembelajaran bagi siswa kelas 1 

sekolah dasar pada materi membaca nyaring suku nkata dan kata. 




