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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan disampaikan sepuluh pokok bahasan, yaitu : (1) latar 

belakang masalah, (2) indentifikasi masalah, (3) pembatas masalah, (4) rumusan 

masalah, (5) tujuan pengembangan, (6) manfaat hasil pengembangan, (7) 

spesifikasi produk yang diharapkan,(8) pentingnya pengembangan,(9) asusmsi dan 

keterbatasan pengembangan, (10) definisi istilah. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia karena 

pendidikan merupakan sumber pengetahuan atau sumber informasi yang dapat 

dipelajari. Melalui pendidikan dapat membuat manusia tersadar langkah yang harus 

diambil guna untuk memperoleh, mengembangkan dan menghasilkan karya. 

Manusia kini sudah semakin sadar bahwa pendidikan itu memiliki dampak yang 

besar dalam memajukan manusia, karena pendidikan memiliki energi yang sangat 

berpengaruh pada manusia dalam sisi fisik, jiwa, sosial dan moralitasnya. 

(Solekhah, 2017) 

Pendidikan tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran, karena pembelajaran 

merupakan rangkaian dalam memperoleh informasi. Pembelajaran adalah proses 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan sadar dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan yang dilakukan dengan adanya interaksi antara guru atau pengajar 

dengan siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas (Khasana et al., 2018).  

Berdasarkan pendapat tersebut maka belajar dapat diartikan perubahan yang dapat 

terjadi di mana saja dan kapan saja. Proses pembelajaran secara formal dilakukan 

di sekolah, maupun secara tidak formal yang dapat dilakukan dimana saja. Dan 
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sekolah merupakan tempat dimana bertemunya siswa dengan pendidik di dalam 

satu ruangan (kelas).  

 Pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan salah satunya 

adalah perubahan kurikulum yang semula menggunakan kurikulum KTSP kini 

menggunakan kurikulum 2013 atau k13 (Desyawati et al., 2021) . Pada kurikulum 

2013 siswa dituntut untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan, 

keterampilan dan sikapnya (Fitriani et al., 2019) . Kurikulum 2013 menekankan 

siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalamannya sendiri dalam pembelajaran dan terbiasa untuk menemukannya 

sendiri (Fitriani et al., 2019).  

 Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran berupa tematik terpadu, 

pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggabungkan beberapa 

mata pelajaran dalam 1 tema (Saraswati, 2021) dan menjadikan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna kepada siswa (Agustina, 2019).  

 Keberhasilan penerapan pembelajaran tidak lepas dari adanya faktor-faktor 

pendukung yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, antara lain 

penggunaan metode, teknik pembelajaran dan juga media pembelajaran yang 

digunakan. (Wardani, 2019) (Khasana et al., 2018). Media pembelajaran adalah alat 

yang digunakan guru dalam menyampaikan materi ajar. Penggunaan media 

pembelajaran diperlukan dalam penerapan pembelajaran bertujuan untuk dapat 

meningkatkan motivasi, minat belajar siswa dan kreativitas siswa sehingga 

pembelajaran lebih bermakna.  

 Berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan di lapangan pada 

tanggal 25 November 2021 ditemukan kendala dalam mengimplementasikan 
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kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran tematik dimulai dari kelas 

rendah hingga kelas tinggi. Berdasarkan kondisi lapangan guru juga masih 

mengalami masalah dalam pengimplementasian media pembelajaran, masih 

banyak guru yang kurang menerapkan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi dan masih banyak guru yang dalam penerapan 

pembelajaran menggunakan metode ceramah di kelasnya, sehingga pembelajaran 

tersebut terkesan cenderung membosankan dan menyebabkan siswa kurang 

termotivasi dalam belajarnya. Hal ini menjadi faktor yang menyebabkan kurang 

efektifnya pembelajaran tematik, keterbatasan media pembelajaran yang tersedia, 

pengimplementasian pembelajaran tematik terfokus dengan menggunakan buku 

pelajaran, guru dan keadaan sekitar saja sehingga media pembelajaran tematik yang 

seharusnya dapat diimplementasikan sesuai dengan tematik sehingga cenderung 

membuat siswa menjadi bosan dan kurangnya gairah dalam belajar. 

Penggunaan media dalam pembelajaran sangatlah penting mengingat usia 

sekolah dasar termasuk dalam tahap operasional konkret yaitu siswa mulai berpikir 

logis terhadap peristiwa-peristiwa konkret, dapat mengklasifikasikan benda-benda 

ke dalam bentuk yang berbeda, pikiran mulai terorganisir, mulai menggunakan 

penalaran dan mulai dapat mengutarakan pendapat, sehingga pada tahap ini 

penggunaan media pembelajaran diperlukan untuk mengembangkan imajinasi,  

mengembangkan memori siswa, mengembangkan logikanya dalam menyelesaikan 

permasalahan dan membantu mengembangkan dalam pemerolehan informasi. 

Pengembangan pembelajaran yang inovatif diperlukan guna untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan, maka dari itu pengembangan media 

pembelajaran yang digunakan haruslah dapat membawa pembelajaran menjadi 
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aktif, berkesan dan dapat membuat siswa mendapatkan pengalaman secara 

langsung (Fitriani et al., 2019). Sedangkan pada kenyataannya di beberapa sekolah 

penerapan media pembelajaran konkret yang didalamnya termuat materi tematik 

masih minim, oleh sebab itu maka diperlukannya lah media pembelajaran konkret 

yang yang didalamnya termuat materi tematik untuk dapat menyampaikan pesan 

yang terkandung dari pengirim (pengajar) ke penerima (siswa) sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi dan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik 

(Saraswati, 2021).  

Pada tematik yang digunakan di tema 1 “Indahnya keberagaman” 

membahas tentang keberagaman yang ada disekitar kita, subtema digunakan 

subtema 2 “Kebersamaan dalam Keragaman” pembelajaran 1 mata pelajaran yang 

disajikan yaitu IPS Bahasa Indonesia, dan IPA, materi yang disajikan yaitu 

mengidentifikasi gagasan pokok, sumber bunyi dan sikap toleransi dan kerjasama. 

Dalam pengimplementasian materi media yang digunakan oleh guru adalah berupa 

buku karena keadaan pandemi covid menyebar sehingga berdampak pada 

pembelajaran yang menyebabkan pembelajaran dilakukan secara online, maka dari 

itu peneliti menggunakan tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 dalam penelitian ini 

adalah untuk memberi pemahaman kepada siswa materi yang terdapat dalam buku, 

sehingga penggunaan media teka-teki silang ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan pemahaman siswa, menarik perhatian siswa dan meningkatkan 

semangat semangat belajar siswa.  

Media pembelajaran teka-teki silang adalah media pembelajaran konkret 

berupa permainan yang dikembangkan dalam pembelajaran tematik. 
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Pengembangan media pembelajaran tematik teka-teki silang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan serta pemahaman konsep siswa dari mata pelajaran-

mata pelajaran yang terdapat dalam satu tema yang dikemas dalam satu 

pembelajaran (Wardani, 2019). Dalam pembuatan media ini dilihat dari konsep-

konsep yang terdapat pada buku ajar yang kemudian dikembangkan kembali dan 

melihat keadaan lingkungan sehingga berdasarkan kedua hal tersebut dapat 

dituangkan ke dalam media pembelajaran ini yang termuat materi tematik di 

dalamnya.  

Media teka-teki silang merupakan media konkret menarik untuk 

meningkatkan semangat dan pemahaman siswa dalam mata pelajaran tematik, 

karena media teka-teki silang merupakan permainan asah otak yang tepat dalam 

mengajarkan materi dan menanamkan konsep serta keterampilan siswa dalam 

menulis, menghafal kosa kata dan membawa pembelajaran menjadi menyenangkan 

dalam bentuk permainan (Siti Nurjanah & Sumarmi, 2020).  

Konsep awal dari pengembangan media teka-teki silang ini dibuat dengan 

berdasarkan melihat kurangnya pengembangan media pembelajaran tematik yang 

menyebabkan pembelajaran menjadi kurang menarik dan kurang berkesan sehingga 

peneliti ingin mengembangkan media teka-teki silang ini agar pembelajaran dapat 

lebih berkesan dan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang berkesan melalui 

permainan.  

Digunakannya media teka-teki silang diharapkan siswa dapat lebih 

memahami materi, memperkuat ingatan dan memperkuat kerjasama antara satu 

sama lain dalam mengerjakannya sehingg dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

Media Teka-teki Silang di desain tidak hanya berisikan tulisan dan kolom saja akan 
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tetapi diberi gambar yang menarik, selain itu disediakan juga kartu hukuman 

apabila siswa salah menjawab pertanyaan.  

Permainan Teka-teki Silang ini selain dapat membuat belajar menjadi 

menyenangkan, siswa dapat bermain dan juga dapat memperoleh pengetahuan baru. 

Selain itu manfaat lainnya yaitu : 

a) Melalui media Teka-teki Silang ini siswa dapat berinteraksi secara 

langsung. 

b) Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan. 

c) Menambah pengetahuan baru dari soal yang terdapat dalam setiap 

pertanyaan.   

d) Melatih siswa berpikir dengan cepat. 

e) Melatih siswa untuk memiliki sifat kerjasama yang tinggi. 

f) Memberi pemahaman kepada siswa secara langsung. 

Berdasarkan  latar belakang  masalah yang telah dipaparkan, maka 

dikembangkan suatu media yang dapat mendukung proses pembelajaran siswa pada 

tematik. Maka penelitian pengembangan ini berjudul “PENGEMBANGAN 

MEDIA PEMBELAJARAN TEKA-TEKI SILANG TEMATIK TEMA 

INDAHNYA KEBERSMAMAAN DALAM KERAGAMAN UNTUK SISWA 

KELAS IV SD NO. 4 KEROBOKAN BADUNG TAHUN AJARAN 

2021/2022” 

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan  latar belakang yang diuraikan maka identifikasi yang diajukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Materi tematik yang medianya berpusat pada buku ajar dan cenderung 
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monoton sehingga siswa kurang tertarik dalam mempelajarinya.  

2. Kurangnya pengembangan media pembelajaran tematik yang menarik 

dan bervariasi. 

3. Masih terbatasnya media yang digunakan dalam menyampaikan materi 

dalam bentuk media pembelajaran. 

4. Belum tersedianya media pembelajaran menarik yang dikemas dalam 

bentuk permainan.   

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan seperti kurangnya 

pengembangan media pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran yang monoton, 

dan media pembelajaran hanya dapat digunakan pada satu mata pelajaran, sehingga 

perlu adanya pembatas masalah. Penelitian ini menitikberatkan pada 

pengembangan media pembelajaran dalam penerapan pembelajaran tema indahnya 

kebersamaan dalam keragaman untuk siswa kelas IV SD No. 4 Kerobokan Badung 

tahun ajaran 2021/2022. Penggunaan media pembelajaran ini terbatas hanya pada 

belajar mengajar di kelas IV dalam tema indahnya kebersamaan subtema 2 

kebersamaan dalam keragaman pembelajaran 1  siswa kelas IV di SD No. 4 

Kerobokan tahun ajaran 2021/2022.  

Media yang dikembangkan dilakukan uji validitas pengembangan produk 

yang meliputi uji dari para ahli (ahli isi, ahli media dan ahli desain pembelajaran) 

uji coba kelompok perorangan dan uji coba kecil.  

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dijadikan 

dasar penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah rancang bangun media teka-teki silang tematik tema 

indahnya kebersamaan dalam keragaman untuk siswa kelas IV SD No. 

4 Kerobokan Badung tahun ajaran 2021/2022? 

2. Bagaimanakah kelayakan media teka-teki silang tematik tema indahnya 

kebersamaan dalam keragaman untuk siswa kelas IV SD No. 4 

Kerobokan Badung tahun ajaran 2021/2022?  

1.5 Tujuan Pengembangan  

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian 

pengembangan media pembelajaran teka-teki silang tematik tema ndahnya 

kebersamaan dalam keragaman untuk siswa kelas IV SD No. 4 Kerobokan Badung 

tahun ajaran 2021/2022, yaitu:  

1. Untuk mendeskripsikan rancang bangun media teka-teki silang tematik 

tema indahnya kebersamaan dalam keragaman untuk siswa kelas IV SD No. 

4 Kerobokan Badung tahun ajaran 2021/2022. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media teka-teki silang tematik tema indahnya 

kebersamaan dalam keragaman untuk siswa kelas IV SD No. 4 Kerobokan 

Badung tahun ajaran 2021/2022. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan peneliti, dalam pelaksanaan penelitian ini 

diperoleh berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai penunjang 
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landasan teori tentang pengembangan media pembelajaran khususnya pada 

pengembangan media permainan teka-teki silang. 

2. Manfaat Praktis  

Selain bermanfaat secara teoritis, penelitian ini juga bermanfaat secara 

praktis bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan peneliti lain. Adapun manfaat 

praktis dari penelitian ini sebagai berikut. 

a) Bagi Siswa 

Pengembangan media pembelajaran teka-teki silang ini dapat 

memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih bermakna, 

menarik dan menyenangkan. Sehingga dapat meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar, meningkatkan daya tarik siswa pada 

tematik. 

b) Bagi Guru 

Media pembelajaran yang akan dikembangkan ini bertujuan untuk 

memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran, membantu dan  

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

kepada siswa, sehingga suasana belajar menjadi lebih 

menyenangkan, bermakna dan tentunya aktif. Diharapkan adanya 

pengembangan media pembelajaran ini guru agar mampu 

mengembangkan media pembelajaran yang mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa dan menjadikan pembelajaran menjadi lebih 

aktif dan juga bermakna sehingga pembelajaran dapat tersampaikan 

dengan baik.  

c) Bagi Kepala Sekolah 
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Hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam 

mengembangkan media pembelajaran lainnya, sehingga dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran dan digunakan sebagai arsip 

oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah.  

1.7 Spesifikasi Produk Pengembangan  

Spesifikasi produk yang diharapkan di dalam penelitian pengembangan ini 

yaitu:  

1. Media Teka-teki silang dirancang sesuai dengan materi pembelajaran 

tematik siswa pada tema 1 Indahnya Kebersamaan subtema 2 Kebersamaan 

dalam Keragaman pembelajaran 1 siswa kelas IV. 

2. Media pembelajaran tematik siswa SD No. 4 Kerobokan siswa kelas IV, 

dibuatkan berupa teka-teki silang dengan menggunakan bahan yang mudah 

diperoleh dan dilengkapi dengan kotak permainan.  

3. Media Teka-teki silang menggunakan desain yang menarik dengan 

menggunakan bahan yang mudah diperoleh dimulai dari kotak pembungkus 

permainan berukuran  24,8 x 32,8cm menggunakan bahan dasar karton 

2mm dan dilapisi menggunakan kertas Millenium berwarna kuning, papan 

permainan teka-teki silang berukuran 29,7 x 15cm berbahan kertas art paper 

210gsm yang dilaminasi hot glossy, kartu hukuman berukuran 6 cm x 8,8 

cm menggunakan bahan art paper 120gsm dan kartu berjumlah 40. Papan 

permainan yang akan dibuat sebanyak 4 buah dan dilengkapi dengan 

petunjuk permainan, spidol wipe and clean serta tersedia kartu kartu 

hukuman, gambar pada papan dan kartu permainan di desain menggunakan 
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Adobe Illustrator, Canva dan pembuatan media teka-teki silang dibuat 

menggunakan aplikasi Eclipse Crossword dan Adobe Illustrator.  

4. Isi dari media teka-teki silang yaitu pertanyaan singkat yang terdiri dari 

pertanyaan mendatar dan menurun, serta jumlah jawaban kotak yang 

disediakan sudah diperkirakan sesuai dengan jenis pertanyaan mendatar dan 

menurun beserta jawaban. Letak soal berada di bawah kotak jawaban dan 

terbagi menjadi pertanyaan mendatar dan menurun.  

5. Pada permainan ini terdapat 3 jenis bantuan / clue, bantuan clue diberikan 

sebanyak 3 kali yaitu 3 clue, 2 clue atau bantuan jawaban dari teman. Setiap 

clue hanya bisa digunakan 1x.   

6. Pada media ini menggunakan sistem poin dari jumlah jawaban yang benar, 

selama permainan berlangsung pemain yang tidak dapat menjawab 

pertanyaan maka mengambil kartu hukuman atau dapat meminta bantuan 

dari anggota kelompok.  

7. Permainan ini dimainkan secara berkelompok yang terdiri atas 4 hingga 5  

orang pemain. Diharapkan dari adanya permainan teka-teki silang ini siswa 

dapat meningkatkan motivasi belajarnya.  

1.8 Pentingnya Pengembangan 

Bermula dari inovasi dan pengembangan media pembelajaran yang beragam 

serta karakteristik anak-anak yang suka bermain media teka-teki Silang 

mengarahkan kegiatan bermain menjadi kegiatan yang bermanfaat. 

Dikembangkannya media pembelajaran dalam bentuk alat permainan edukasi ini 

siswa melaksanakan dua kegiatan sekaligus dalam satu waktu yaitu belajar dan 

bermain. Siswa sudah lumrah bermain bahkan dimanapun, tapi dengan 
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menggunakan media teka-teki Silang siswa dapat belajar dan bermain. Selain itu 

siswa dapat lebih memahami materi pada tema 1 Indahnya Keberagaman subtema 

2 pembelajaran 1, dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar, dan pembelajaran 

menjadi lebih aktif dan berkesan. 

1.9 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

Pengembangan media Teka-teki Silang ini didasarkan pada asumsi sebagai 

berikut : 

1. Media teka-teki silang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran. 

2. Proses pembelajaran akan berorientasi pada siswa, guru sebagai fasilitator 

menyediakan media pembelajaran yang menarik, aktif, berkesan dan 

menyenangkan sehingga siswa dengan cepat, termotivasi dan memiliki 

semangat belajar. 

3. Media pembelajaran memudahkan siswa memahami pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.  

Beberapa keterbatasan dari pengembangan media Teka-teki Silang ini 

adalah :  

a.  Media Teka-teki Silang ini hanya digunakan untuk siswa kelas IV 

SD.  

b. Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran interaktif yang 

berisi materi teks keberagaman yang menyenangkan (Bahasa  

Indonesia), Sikap toleransi dan kerjasama (IPS), Bagian telinga dan 

fungsinya (IPA).  
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1.10 Definisi Istilah 

Definisi istilah pembelajaran yang dikembangkan sangat diperlukan 

agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda mengenai istilah yang digunakan 

dalam penelitian pengembangan ini, yaitu : 

1. Penelitian pengembangan merupakan suatu metode penelitian yang 

mengembangkan suatu program atau produk baru atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada.   

2. Teka-teki Silang merupakan media pembelajaran berupa permainan 

yang cara bermainnya adalah menjawab pertanyaan yang tersedia pada 

kolom pertanyaan dan dijawab sesuai dengan jenis pertanyaannya. Pada 

teka-teki Silang media yang berbentuk sebuah papan permainan yang di 

dalamnya terdapat 40 pertanyaan mendatar dan menurun serta terdapat 

kotak-kotak sebagai tempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya 

yang disusun dalam hingga menjadi sebuh kata. Pada  

permainan teka-teki silang juga tersedia bagi pemain yang salah 

menjawab atau tidak dapat menjawab pertanyaan kartu hukuman. 

3.  Tema 1 Indahnya Kebersamaan merupakan salah satu tema yang 

terdapat dalam pembelajaran tematik kelas IV SD. Didalam  tema ini 

memuat 3 subtema dan mata pelajaran yang dipadukan pada tema ini 

antara lain Bahasa Indonesia, IPA, IPS. 

 


