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ABSTRAK 

 
 

 Penelitian ini dilatarbelakangi pembelajaran materi simbiosis dan rantai makanan 

masih menggunakan metode ceramah tanpa adanya media dalam pembelajaran. Hasilnya, 

siswa  tidak dapat mendeskripsikan materi dengan baik. Selain itu, ketertertarikan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran cenderung pasif karena guru hanya menggunakan metode 

ceramah. 

Tujuan dari penelitian ini ialah (1) Untuk mendeskripsikan pengembangan  mediapuzzle  

materi mengidentifikasi beberapa jenis simbiosis dan rantai makanan sekolah dasar tahun 

2016/2017 dan (2) untuk mendiskripsikan kualitas pengembangan media puzzle jika dilihat 

dari kevalidan,kepraktisan, dan keefektifan puzzle pada materi mengidentifikasi beberapa 

jenis simbiosis dan rantai makananan sekolah dasar tahun 2016/2017. 

 Desain penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R & D) yang bertujuan 

menghasilkan produk media puzzle.Model penelitian dan pengembangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model pengembangan Borg and Gall dalam Sugiyono (2015: 35) 

yang terdiri atas 10 tahap prosedur pengembangan.Akan tetapi dalam penelitian ini hanya 7 

tahap prosedur pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan produk. 

Kesimpulan hasil penelitian dan pengembangan ini adalah prosedur utama dalam 

penelitian ini meliputi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media puzzle layak digunakan 

sebagai media pembelajaran setelah melewati uji validasi materi, praktisi dan media serta 

melewati uji coba produk. Skor rata-rata yang diperoleh sebagai hasil validasi adalah dengan 

hasil baik dan skor 61-80 dengan revisi kecil. Dengan demikian produk puzzleini dinyatakan 

valid, praktis serta efektif. 

 

Kata kunci: pengembangan media, media pembelajaran puzzle, simbiosis dan rantai makanan 
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I. LATAR BELAKANG 

Pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur -unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan belajar adalahsuatu proses 

yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur 

hidup, sejak masih bayi hingga ke 

liang lahat nanti (Sadiman,2010:2). 

Dengan demikian belajar merupakan 

usaha yang dilakukan manusia agar 

terjadi perubahan pada diri manusia 

secara benar. Proses belajar yang baik 

adalah dimana siswa diajak secara 

aktif terlibat langsung dalam 

pembelajaran dan guru hanya sebagai 

fasilitator. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

merupakan mata pelajaran yang 

mempunyai peranan penting untuk 

alam kehidupan manusia. IPA sebagai 

disiplin ilmu dan penerapannya dalam 

masyarakat membuat pendidikan IPA 

menjadi penting (Susanto,2013:167). 

Ilmu Pengetahuan Alam bukan hanya 

berhubungan dengan penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep,atau 

prinsip-prinsip saja, tetapi juga 

merupakan suatu pengamatan 

mengandung sejumlah materi yang 

sangat penting terhadap peristiwa alam 

di sekitar lingkungan. Semua itu 

merupakan bekal penting kehidupan 

siswa ke depannya. 

Pada pembelajaran IPA materi 

mengidentifikasi beberapa jenis 

simbiosis dan rantai makanan yang 

diamati menunjukkan bahwa anak 

hanya menerima materi tanpa adanya 

pelibatan secara aktif sehingga tidak 

diperoleh kesan terhadap 

pembelajaran.Anak hanya disajikan 

materi berupa hafalan bukan 

pengertian.Anak cenderung hanya 

menghafal sebatas mata pelajaran 

tanpa bisa mengaplikasikan didalam 

kehidupan.Semua  kegiatan atau 

informasi hanya diperoleh dari guru. 

Selain itu, anak juga tidak diberi 

kesempatan untuk bertanya sehingga 

mereka terkesan hanya dengan sebutan 

datang, duduk, diam, dan dengar.Hal 

tersebut terlihat di SDN Banjaran 6 

pada pelaksanaan PPL yang dimulai 

antara bulan Febuari sampai Mei 

2016. 

Hal tersebut diatas menandakan 

bahwa pembelajaran hanya terjadi 

dengan pola teacher center. Padahal, 

anak dapat menyerap materi ketika 

anak dilibatkan  dalam kegiatan 

belajar dikelas. Pembelajaran dengan 

pendekatan student center dapat 

dikatakan sebagai pembelajaran yang 
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bermakna.Adanya interaksi dan media 

yang menarik dapat menghantarkan 

anak menyukai materi tanpa ada 

pakasaan dan anak juga dapat lebih 

memahami dari pada menghafal.Anak 

belajar tentang tanggung jawab ketika 

diberi kepercayaan untuk 

mengobservasi suatu kegiatan yang 

tujuannya untuk mendapatkan 

informasi suatu materi melalui media 

yang ada. Dengan adanya media 

pendukung pembelajaran dan 

kreatifitas dari guru,  siswa dapat 

merasakan bahwa  sekolah adalah 

tempat belajar dan bermain yang 

indah. 

Kegiatan belajar mengajar  

adalah sebuah interaksi yang bernilai 

pendidikan. Di dalamnya terjadi 

interaksi edukatif antara guru dan anak 

didik, ketika guru menyampaikan 

bahan pelajaran kepada anak didik di 

kelas (Djamarah,2013:76). Proses 

kegiatan belajar mengajar  harus 

melibatkan siswa untuk lebih aktif 

dalam menggali informasi. 

Mulai merubah kebiasaan yang 

beranggapan bahwa semua sumber 

ilmu hanya guru yang berhak 

memberikan dan hanya gurulah yang 

paling pintar dalam kegiatan belajar 

mengajar.Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lngkungan belajar (UU nomer 20 

Tahun 2003). Siswa berhak menggali 

informasi dari berbagai sumber, hal 

tersebut akan melatih daya pikir 

kreatif siswa. Metode yang digunakan 

guru bukanlah yang searah melainkan 

adanya umpan balik dari siswa tentang 

penanggapan dari sebuah 

materi.Penyampaian materi juga harus 

diimbangi dengan media yang relevan 

yang menarik minat belajar 

siswa.Setiap materi yang diajarkan 

oleh guru hendaknya mengambil 

contoh dari kehidupan nyata agar 

siswa juga bisa menyadari bahwa ilmu 

yang dipelajari ada manfaatnya baik 

secara langsung atau tidak 

langsung.Penyampaian materi 

hendaknya diselingi dengan permainan 

yang menarik.Menurut Sabri(2005: 

138) dalam Musfiqon evaluasi 

pembelajaran adalah: 

Proses sistematis untuk 

menentukan nilai sesuatu 

(ketentuan, kegiatan, keputusan, 

unjuk kerja, proses, orang, dan 

yang lainnya) berdasarkan kriteria 

tertentu melalui penilaian. Untuk 

menentukan nilai sesuatu dengan 

cara membandingkan kepada 

kriteria, elevator dapat langsung 

membandingkan dengan kriteria 

namun dapat pula melakukan 

pengukuran terhadap sesuatu yang 

dievaluasi kemudian baru 

membandingkan dengan kriteria. 

 

NUR RUMAKHIT ǀ 13.1.01.10.0170 simki.unpkediri.ac.id 
FKIP-PGSD ǀǀ 4 ǀǀ 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 02 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



ArtikelSkripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 
 

Untuk materi simbiosis dan 

rantai makanan, siswa dapat mengenal 

dari media visual berupa puzzle.Secara 

umum, media pembelajaran memiliki 

beberapa fungsi, di antaranya adalah 

sebagai berikut (Hamdani,2010:246): 

menyaksikan benda yang ada 

peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau. Dengan perantaraan gambar, 

potret, film,video, atau media yang 

lain, siswa dapat memperoleh 

gambaran yang nyata tentang benda 

atau peristiwa sejarah, mengamati 

benda atau peristiwa yang sukar 

dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, 

berbahaya, atau terlarang. Misalnya, 

video tentang kehidupan harimau 

dihutan, keadaan dan kesibukan di 

pusat reaktor nuklir, dan sebagainya, 

memperoleh gambaran yang jelas 

tentang benda atau hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena 

ukurannya terlalu besar atau terlalu 

kecil.Misalnya, dengan perantaraan 

potret, siswa dapat memperoleh 

gambaran yang jelas tentang 

bendungan dan kompleks pembangkit 

listrik, dengan slide dan film, siswa 

memperoleh gambaran tentang 

bakteri, amuba, dan sebagainya, 

mendengar suara yang sukar ditangkap 

dengan telinga secara langsung. 

Misalnya, rekaman suara denyut 

jantung, Mengamati dengan teliti 

binatang-binatang yag sukar diamati 

secara langsung karena sukar 

ditangkap.Dengan bantuan gambar, 

potret, slide, film atau video, siswa 

dapat mengamati berbagai macam 

serangga, burung hantu, mengamati 

peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi 

atau berbahaya untuk didekati.Dengan 

slide, film, atau video, siswa dapat 

mengamati pelangi, gunung melatus, 

pertempuran, dan sebagainya, 

mengamati dengan jelas benda-benda 

yang mudah rusak atau sukar 

diawetkan. Dengan menggunakan 

model atau benda tiruan, siswa dapat 

memperoleh gambaran yang jelas 

tentang organ-organ tubuh manusia, 

seperti jantung, paru-paru, alat 

pencernaan, dan sebagainya, dengan 

mudah membandingkan sesuatu. 

Dengan bantuan gambar, model,atau 

foto, siswa dapat dengan mudah 

membandingkan dua benda yang 

berbeda, seperti sifat, ukuran, warna, 

dan sebagainya, Dapat melihat secara 

cepat suatu proses yang berlangsung 

secara lambat. Dengan video, proses 

perkembangan katak dari telur sampai 

menjadi katak, dapat diamati hanya 

dalam waktu bebebrapa menit.Bunga 

dari kuncup sampai mekar yang 

berlangsung beberapa hari, dengan 

bnatuan film dapat diamati hanya 

beberapa detik, dapat melihat secara 
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lambat gerakan-gerakan yang 

berlangsung secara cepat. Dengan 

bantuan film atau video, siswa dapat 

mengamati dengan jelas gaya lompat 

tinggi, tehnik loncat indah, yang 

disajikan secara lambat atau pada saat 

tertentu dihentikan, mengamati 

gerakan-gerakan mesin atau alat yang 

sukar diamati secara langsung. Dengan 

film atau video, siswa dapat dengan 

mudah mengamati jalannya mesin 4 

tak, 2 tak, dan sebagainya, melihat 

bagian-bagian yang tersembunyi dari 

suatu alat. Dengan diagram, bagan, 

model, siswa dapat mengamati bagian 

mesin yang sukar diamati secara 

langsung, melihat ringkasan dari suatu 

rangkaian pengamatan yang panjang 

atau lama. Setelah siswa melihat 

proses penggilingan tebu di 

pabrikgula, mereka dapat mengamati 

secara ringkas proses penggilingan 

tebu yang disajikan dengan 

menggunakan film atau video 

(memantapkan hasil pengamatan), 

dapat menjangkau audien yang besar 

jumlahnya dan mengamati suatu objek 

secara serempak. Dengan siaran radio 

atau televisi, ratusan, bahkan ribuan 

siswa dapat mengikuti kuliah yang 

disajikan seorang narasumber dalam 

waktu yang sama, Dapat belajar sesuai 

dengan kemampuan, minat, dan 

temponya masing-masing. Dengan 

modul atau pengajaran berprogama, 

siswa dapat belajar sesuai dengan 

kemampuan, kesempatan, dan 

kecepatan masing-masing. 

Menurut Yudha (2007) dalam 

Rosiana Khomsoh menyatakan bahwa 

puzzle adalah suatu gambar yang 

dibagi menjadi potongan-potongan 

gambar yang bertujuan untuk 

mengasah daya pikir, melatih 

kesabaran, dan membiasakan 

kemampuan berbagi. Selain itu, media 

puzzle juga dapat disebut permainan 

edukasi karena tidak hanya untuk 

bermain tetapi juga mengasah otak dan 

melatihanatara kecepatan pikiran dan 

tantangan.  

Tujuan puzzle menurut Jamil 

(2016:178)diantaranya: meningkatkan 

kemampuan bekerjasama kelompok, 

meningkatkan kemampuan anak 

mengenali suatu bentuk,  melatih dan 

meningkatkan daya analisis anak 

terhadap suatu      masalah.  

Dengan media puzzlesiswa dapat 

belajar secara nyaman melalui 

permainan untuk menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan 

materi pelajaran,Dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan media puzzle 

siswa mencoba memecahkan masalah  

dengan kreatifitas siswa.Media puzzle 

merupakan permainan yang 

membutuhkan kesabaran dan 
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ketekunan dalam merangkainya. 

Dengan terbiasa bermain puzzle 

lambat laun mental siswa akan terbiasa 

tekun,tenang dan sabar dalam 

menyelesaikan sesuatu.  

Pengembanganmedia 

pembelajaran menjadi aspek penting 

yang perlu dilakukan. Media yang bisa 

dikembangkan menjadi media yang 

menarik bagi siswa yaitu media 

puzzle. Media puzzlebermanfaat untuk 

kreatifitas siswa, keaktifan siswa,  

danmenghidupkan rasa ingin tahu 

siswa, sehingga pengetahuan siswa 

akan bertambah. Media puzzle 

merupakan media pembelajaran 

yangsifatnya memberikan rasa nyaman 

berfikir melalui permainan 

dimaksudkan agar dalam kegiatan 

pembelajaran lebih menarik dan siswa 

lebih tertarik. Media puzzle dapat 

dikembangkan menjadi media tiga 

dimensi agar siswa lebih tertarik untuk 

belajar sambil bermain pada saat 

proses belajarsehingga siswa 

mampumengidentifikasi beberapa  

jenis hubungan simbiosis dan rantai 

makanan dengan tepat. Cara kerja 

puzzle dalam pembelajaran dengan 

membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa. 

Setiap kelompok menyelesaikan tugas 

masing-masing puzzle yang diberikan. 

Jika semua siswa sudah selesai dalam 

menyusun puzzle hasil dari diskusi 

akan dipresentasikan di hadapan 

teman-temannya kemudian setiap 

puzzle akan digabungkan dengan 

puzzle yang lain sampai membentuk 

kubus. Penerapan media pembelajaran 

puzzle tersebut tidak hanya menarik 

minat belajar siswa  tetapi juga 

dirancang semenarik mungkin dari 

pewarnaan, bentuk, dan ukuran yang 

dikreatifkan atau divariasikan. 

II. METODE 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian 

pengembangan (R&D). Rancangan 

penelitian pengembangan yang 

digunakan mengacu pada model 

penelitian pengembangan (R&D) Borg 

and Gall dalam Sugiyono (2015:409) 

yang disebutkan  sebagai berikut(1) 

potensi dan masalah; (2) pengumpulan 

data; (3) desain produk; (4) validasi 

desain; (5) revisi desain; (6) ujicoba 

produk; (7) revisi produk; (8) ujicoba 

pemakaian; (9) revisi produk; (10) 

produksi masal 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, 

penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 
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1. Prinsip-prinsip media puzzle 

Sesuai materi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil uji coba di SD 

Banjaran 6, media puzzle sesuai untuk 

pembelajaran materi simbiosis dan 

rantai makanan denagn kompetensi 

dasar mengidentifikasi beberapa jenis 

hubungan khas (simbiosis) dan 

hubungna makan dimakan  antar 

mahkluk hidup (rantai makanan). 

Berdasarkan data hasil uji coba 

tersebut puzzle memenuhi kroteria 

keefektifan dengan 27 siswa yang 

memperoleh nilai             3 

orang memperoleh nilai          

Penilaian kevalidan, 

keefektifan, kepraktisan dan uji coba 

lapangan  dapat diketaui dengan rumus 

penilaian sebagai berikut: 

Nilai akhir =
                   

                  
   x 100% 

 (Sugiyono,2015;144) 

Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat 

perkembangan siswa.Media puzzle 

sesuai dengan siswa kelas IV  yang 

masih dalam taraf berfikir kongkrit 

dan menyukai hal menarikdan praktis. 

Berdasarkan data angket kepraktisan 

uji coba terbatas dan uji coba utama 

kelas IV diperoleh data bahwa 

mediapuzzle memenuhi krteria 

kepraktisan media. 

2.    Kelebihan media puzzle 

Media puzzle adalah salah satu jenis 

media  yang merupakan  media visual. 

Media visual adalah media yang 

banyak disukai anak anak usia kelas 

IV SD. Berdasarkan data hasil uji coba 

yang diperoleh dari SDN Bnajaran 6, 

media puzzle dengan judul simbiosis 

dan rantai makanan memenuhi kriteria 

kevalidan, keefektifan dan 

kepraktisan. Berdasarkan terpenuhinya 

kriteria tersebut, dapat diketahui 

kelebihan media puzzle adalah sebagai 

berikut : media menarik dan efektif 

digunakan untuk satu kelas, warna 

gambar yang menarik , berbentuk 3 

dimensi, kejelasan gambar yang sesuai 

dengan hewan aslinya, puzzle dapat 

digeser kekanan, kiri, atas dan bawah. 

puzzle dapat dilepas dari bingkai  

3     Kekurangan media puzzle 

Selain memiliki berbagai kelebihan, 

media puzzle juga memilki beberapa 

kekurangan. Kekurangan media 

puzzleantara lain sebagai 

berikut,Siswa kesulitan menyusun 

potongan puzzle, pembuatan media 

yang cukup lama dan rumit, 

membutuhkan biaya yang relatif besar  

membutuhkan ketelitian dan kesabaran 

dalam pembuatan, ukuran puzzle yang 

tidak presisi. 

4.    Faktor penghambat dan pendukung 

Penghambat siswa dalam 

pembelajaran diantaranya; gaya 

belajar siswa yang bervariasi, ada 

yang pasif dan aktif, kurangnya 
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kemampuan guru untuk 

mengkondisikan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran., tidak 

digunakannya model pembelajaran 

yang sesuai dengan 

pengimplementasian media puzzle, 

biaya yang digunakan untuk 

pembuatan media relative besar. Serta 

memerlukan waktu yang lama, dalam 

proses pembelajaran gaya belajar 

siswa bervariasi ada yang pasif dan 

aktif sehingga membutuhkan 

kemampuan guru yang lebih agar 

mampu mengkondisikan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Sedangkan 

faktor pendukung pembelajaran  

diantaranya:adanya rasa ingin tahu 

siswa untuk belajar IPA menggunakan 

media puzzle, adanya motivasi dari 

guru dalam pembelajaran IPA  

menggunakan media puzzle, 

kemampuan guru dalam 

mengkondisikan siswa saat proses 

pembelajaran, pemilihan model yang 

sesuai seperti model pembelajaran 

picture and picture untuk  mendukung 

implementasi mediapuzzle. 
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