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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu pengaruh untuk bangsa Indonesia 

menjadikan Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang. Sebagai Negara yang 

masih berkembang, pendidikan di Indonesia masih sangat kurang dan masih jauh 

tertinggal di bandingkan Negara-Negara di Asia maupun Negara berkembang 

lainnya. Indonesia telah mengalami penurunan peringkat dalam bidang 

pendidikan dari 58 ke 62 dalam 130 Negara lainnya1. Dengan ini kita bisa melihat 

bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. 

Pendidikan di Indonesia terbagi atas 3 tingkatan, tingkatan pertama yaitu 

Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tingkatan kedua yaitu Pendidikan Menengah 

terbagi atas Pendidikan Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Menengah 

Atas (SMA), dan tingkatan ketiga Pendidikan Tinggi. Untuk tingkatan pertama 

pada semua Pendidikan sebaiknya di arahkan dengan jelas seperti apa sebenarnya 

dan untuk apa kepentingan pendidikan itu sendiri, kita belajar bukan untuk 

sekolah melainkan untuk hidup2. Ini menunjukan bahwa betapa pentingnya Ilmu 

Pengetahuan dan wawasan di tingkatan pertama Sekolah Dasar untuk menuju ke 

jenjang berikutnya atau kehidupan mendatang. 

Pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran selalu dilakukan 

dari tahun ke tahun, dan sejak diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi 

tahun ajaran 2004/2005 di tekankan pada kemampuan yang harus di miliki oleh 

lulusan suatu jenjang pendidikan, kompetensi adalah pernyataan yang 

menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang 

merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati 

                                                 
1 Koran Indonesia. 2008. Conscientizacao Paulo Freire dan Mutu Pendidikan Kita, 
http://koranindonesia.com/2008/10/17/conscientizacao-paulo-freire-dan-mutu-pendidikan-kita/ 
2 Suara Pembaruan. 2004. Revolusi di Dunia Pendidikan Indonesia, 
http://www.suarapembaruan.com/News/2004/05/14/Editor/edit01.htm 
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dan diukur3. Hal ini juga memberikan peluang para pendidik untuk lebih kreatif 

dalam mengekspresikan gagasan dan potensi dalam proses belajar mengajar. 

Jumlah SD pada studi kasus di Surabaya lebih banyak di bandingkan dengan 

jumlah SMP dan SMA di Surabaya. Terdapat perbandingan dari SD, SMP, SMA 

yaitu 8 : 3 : 1 dari data yang menunjukan jumlah SD di Surabaya yang mencapai 

angka 9404, jumlah SMP mencapai angka 2805, dan jumlah SMA mencapai 

angka 1546. Menunjukan bahwa tingkat Sekolah Dasar merupakan pendidikan 

paling di butuhkan dalam pendidikan Dasar. 

                                                

Dari wawancara pada sumber, mata pelajaran berdasarkan kurikulum dari 

pusat bahwa Sekolah Dasar Negeri di Surabaya memiliki 8 mata pelajaran pokok 

dan 2 mata pelajaran muatan local, terdiri dari Agama, PPKn, Matematika, 

Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani 

dan Kesehatan untuk mata pelajaran pokok, dan untuk muatan lokal adalah mata 

pelajaran Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris7. 

Suatu Ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang bersumber dari 

pengalaman yang masuk melalui pancaindra, melalui mata, telinga, hidung, dan 

kulit, bisa juga bersumber dari hasil pemikiran manusia tentang dunia ini, dan di 

kemukakan oleh A.S. Hornby, cs. bahwa: (Ilmu adalah pengetahuan yang disusun 

dengan cara tertentu, terutama pengetahuan tentang jalannya suatu 

kejadian/peristiwa lainnya)8. 

 
3 Swara ditpertais: No.18 Th.II. 2004. Mengenal Lebih Dekat Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK). http://www.ditpertais.net/swara/warta18-05.asp 
4Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 2009. Statistik Sekolah Dasar di Kota Surabaya. 
http://dispendik.surabaya.go.id/dispendik/statistik_sd.php 
5 Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 2009. Statistik Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya. 
http://dispendik.surabaya.go.id/dispendik/statistik_smp.php 
6 Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 2009. Statistik Sekolah Menengah Atas di Kota Surabaya. 
http://dispendik.surabaya.go.id/dispendik/statistik_sma.php 
7 Hasil wawancara dengan Pak Sunarto, Kepala Sekolah SDN Pakal 2. 2 Oktober 2010, SDN Pakal 2 
Surabaya. 
8 Hamalik, Oemar, Prof. Dr. 2009. Proses Belajar Mengajar. Jakarta. Bumi Aksara. Halaman 13 
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Tabel 1.1 Nilai Rata-rata di 3 Sekolah Dasar Semester 1 dan 2 

 

Dari tabel tersebut di atas dapat di amati bahwa Nilai IPA, Matematika, IPS 

dan Bahasa Jawa memiliki nilai dengan rata-rata rendah di tiap tingkatan kelas, 

baik semester 1 maupun semester 2. Nilai terendah di miliki oleh IPA yang 

terlihat pada kelas 1 dan 4, hal tersebut menunjukan kurang maksimalnya belajar 

mengajar di mata pelajaran IPA dengan minimnya penguasaan pembelajaran dan 

pemahaman yang di ajarkan di dalam kelas. 
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Wawancara dengan narasumber telah mengatakan bahwa mata pelajaran 

IPA sangat penting untuk di ajarkan sejak dini, karena Ilmu Pengetahuan Alam 

adalah sebuah dasar dari pengetahuan untuk suatu kehidupan baik sekarang 

ataupun mendatang, seperti mengalirnya air dari dataran tinggi ke dataran rendah 

hingga bagaimana membangun sebuah rumah dengan berbagai sudut 

kemiringannya9. Hal ini menunjukan bahwa betapa pentingnya pengetahuan dasar 

dari kehidupan sehari-hari sehingga dapat di pergunakan untuk kehidupan 

mendatang bahkan hingga tua nanti. 

Pada dasarnya sains dan matematika sangatlah penting untuk para siswa 

yang masih bersekolah di Sekolah Dasar karena pasti akan di gunakan sampai tua 

nanti, sains dan matematika pada siswa Sekolah Dasar akan selalu di ingat bahkan 

orang-orang berumur 40-an pun pasti masih ingat dengan pelajaran sains dan 

matematika yang telah di ajarkan pada awal Sekolah Dasar, namun dengan 

merosotnya mutu sains dan matematika di Indonesia sehingga menempati posisi 

yang sangat rendah di negara-negara Asia, apalagi tingkat dunia, maka kurikulum 

yang berlakupun akan terus di tambah dan diperbaiki. Beberapa guru pun ada 

yang peduli untuk menigkatkan kualitas sains anak, banyak guru dan tokoh 

pendidik merancang buku sains dan matematika dan sebagian di ujicobakan di 

sekolah-sekolah sebelum di sebarluaskan. Mata pelajaran sains dan matematika 

cenderung menjadi mimpi buruk bagi murid sementara para guru harus 

menyajikan dengan kurikulum yang berlaku, karena buku sains dan matematika 

selama ini terlalu sulit menjadi sangat membosankan dan susah untuk di 

paham

bagus dan tidak menghasilkan apa-apa, untuk itu para guru di tuntut untuk 

                                                

i10. 

Kebanyakan anak-anak kebingungan pada pelajaran MIPA (Matematika, 

Ilmu Pengetahuan Alam), kurangnya kreatifitas dan kurang cerdas dalam 

mengajarkan MIPA dari guru itulah yang mempengaruhi pembelajaran pada 

anak/murid, jika hanya menghafalkan MIPA itu saja akan tidak baik, kurang 

 
9 Hasil wawancara dengan Pak Sunarto, Kepala Sekolah SDN Pakal 2. 2 Oktober 2010, SDN Pakal 2 
Surabaya. 
10 Mahrojan, M.Pd. 2009. Apakah Memang Penting Mata Pelajaran Matematika dan Sains Itu?. 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=15749 
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meningkatkan daya kecerdasan atau daya tangkap dari anak didiknya agar juga 

memahami suatu pelajaran MIPA itu sendiri dan tidak hanya menghafal saja11. 

Di dukung dengan adanya pernyataan dari sumber yang mengatakan bahwa 

mata pelajaran yang paling susah di cerna oleh anak adalah dari mata pelajaran 

pokok diantaranya adalah pelajaran IPA, IPS, dan Matematika, anak-anak sangat 

mengeluhkan untuk mata pelajaran tersebut, karena terlalu banyaknya teori dan 

hapalan yang membuat pusing dan stress12. Membuktikan bahwa sangat di 

butuhkan untuk menambahkan suatu pembelajaran yang lain dan lebih interaktif 

untuk meminimalisir terjadinya stress pada anak sehingga menghasilkan 

pembelajaran yang lebih menyenangkan dan mudah untuk di pelajari. 

Tujuan dari pembelajaran IPA itu sendiri berdasarkan dari kurikulum tahun 

ajaran 2009/2010 bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut13 : 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

                                                 
11 Harian Umum Pelita. 2010. Banyak Anak Stres Mengikuti pelajaran MIPA. 
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=141 
12 Hasil wawancara dengan Pak Sunarto, Kepala Sekolah SDN Pakal 2. 2 Oktober 2010, SDN Pakal 
2 Surabaya. 
13 Kurikulum Sekolah Dasar Negri Pakal II. 2009. Mata Pelajaran Pokok : IPA. Hal 15. 
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7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs 

Banyaknya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi cara belajar siswa dapat 

di bedakan menjadi 2, yang pertama termasuk faktor keluarga dengan adanya 

sarana dan prasarana dari orang tua, juga bagaimana dengan orang tua itu 

mengajarkan dan memberikan motivasi terhadap anak sehingga anak mau untuk 

belajar, yang kedua yaitu dari sekolah juga sama termasuk dari sarana dan 

prasarana dari sekolah itu sendiri14. 

Kurangnya minat siswa untuk belajar juga di pengaruhi dari faktor dari buku 

itu sendiri, wawancara pada sumber mengatakan bahwa, buku itu kurang menarik 

dan terlalu banyak tulisan dengan gambar-gambar yang kurang begitu interaktif, 

terutama jika buku paket IPA sangat minim gambar sehingga akan menimbulkan 

kurangnya interaksi antara guru dengan murid juga murid dengan murid itu 

sendiri, karena sangat di butuhkannya gambar pada buku paket IPA dimana 

gambar-gambar itu nanti bisa di praktekkan atau diragakan di kelas agar dapat 

menimbulkan interaksi antara guru dengan murid juga murid dengan murid itu 

sendiri15. 

Banyaknya teknologi sekarang ini pun juga dapat mempengaruhi 

kecerdasan dan cara anak belajar, dengan adanya teknologi, anak-anak akan 

cenderung susah tidur karena keasikan dengan teknologi sekarang ini, karena 

semakin banyaknya gadget atau layar monitor yang mereka miliki di kamar 

semakin tinggi kemungkinan anak untuk susah berkonsentrasi pada belajar, 68% 

anak di Amerika memiliki masalah dalam menerima pelajaran saat ada di dalam 

kelas karena faktor memiliki elektronik di kamarnya16. 

Pada Salah satu sekolah dasar sebagai studi kasus mengatakan bahwa anak 

SD kelas 1 pada umumnya masih susah untuk mencerna semua mata pelajaran 

yang di ajarkan pada anak kelas 1 SD karena keinginan untuk bermainnya masih 
                                                 
14 Hasil wawancara dengan Pak Sunarto, Kepala Sekolah SDN Pakal 2. 2 Oktober 2010, SDN Pakal 
2 Surabaya. 
15 Ibid 
16 Kompas Female. 2010. Terlalu Banyak Teknologi Bikin Anak Susah Tidur. 
http://female.kompas.com/read/xml/2010/08/31/16221915/terlalu.banyak.teknologi.bikin.anak.
sulit.tidur 
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sangat tinggi, hanya saja mata pelajaran yang paling menonjol untuk susah di 

cerna adalah mata pelajaran IPA yang masih sangat sulit sekali di cerna untuk 

anak kelas 1 SD17. Membuktikan bahwa masih sangat di perlukan metode 

pembelajaran yang masih mengandalkan suatu interaktif terhadap suatu hal yang 

di pelajari oleh siswa. 

Dari hasil wawancara pada beberapa pakar mengatakan bahwa metode yang 

paling cocok di ajarkan untuk anak kelas 1 SD adalah dengan menggunakan 

metode bermain sambil belajar karena kecenderungan anak kelas 1 SD adalah 

bermain dan cenderung ingin tahu di sebabkan karena metode yang di ajarkan 

sekarang ini membuat anak menjadi bosan dan susah untuk berkonsentrasi karena 

anak lebih memilih untuk bermain daripada belajar, hal ini menunjukan bahwa 

masih sangat di butuhkannya suatu media tambahan sebagai pendukung 

pembelajaran itu sendiri18. 

Didukung dengan adanya pernyataan dari pakar yang mengatakan bahwa 

anak kelas 1 SD memiliki kecenderungan belum bisa berpikir abstrak dan masih 

membutuhkan contoh nyata dalam sebuah pembelajaran, selain itu dalam sebuah 

pembelajaran harus di hadapkan pada sesuatu yang menyenangkan dengan materi 

yang sesuai dengan usia mereka dan bisa juga dengan menggunakan pembelajaran 

berkelompok dengan di dampingi oleh guru atau orang yang lebih ahli dengan 

diskusi, karena anak lebih mudah belajar ketika berinteraksi dengan teman 

sebayanya19. Hal ini menyatakan bahwa adanya sebuah interaksi berkelompok 

sangatlah penting dalam sebuah pembelajaran untuk anak khususnya pada kelas 1 

SD. 

Dari survey yang telah dilakukan, diketahui bahwa 79% siswa sangat 

menyukai mata pelajaran IPA namun 59% mendapatkan kesulitan dalam 

memahami pelajaran IPA, 46% anak ternyata mengatakan mereka kesusahan 

dalam belajar di sebabkan karena buku paket pelajaran yang di gunakan kurang 

menarik, 34% anak mengaku mengalami kesulitan dalam menghafal pelajaran, 

                                                 
17 Hasil wawancara dengan Ibu Suliyati, Guru kelas 1 SDN Pakal 2. 2 Oktober 2010, SDN Pakal 2 
Surabaya. 
18 Hasil wawancara dengan beberapa Guru kelas 1 SD di beberapa Sekolah. 
19 Hasil wawancara dengan Ibu Ilma, Dosen Univ. Muhammadiyah Surabaya dan Psikolog. 
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dan 20% anak kesulitan memahami guru yang menerangkan sehingga anak 

mengeluh karena pelajaran yang di ajarkan terlalu membosankan. 

Dari anak yang kesulitan dan diantaranya terdapat 57% yang mengatakan 

kalau buku paket yang di berikan kurang menarik, dari persentase yang telah di 

dapatkan, ternyata anak merasa kesulitan belajar dengan menggunakan buku 

pelajaran saja dikarenakan 55% anak tidak terlalu suka dengan buku paket 

pelajaran disebabkan karena kurang menarik dan kurangnya interaktif sehingga 

menjadi sangat monoton dan anak-anak menjadi terlalu malas untuk 

mempelajarinya, 26% karena terlalu susah untuk di hafalkan, dan 19% mengeluh 

karena terlalu banyaknya tulisan. 

Siswa mengalami kesulitan dengan aspek materi yang di ajarkan dalam IPA, 

survey mengatakan 29% kesulitan pada materi mengenal berbagai benda langit 

dan beberapa peristiwa alam (cuaca dan musim) serta pengaruhnya terhadap 

kegiatan manusia, 24% mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara 

perawatannya Kebersihan dan kesehatan tubuh, 20% mengenal berbagai sifat 

benda dan kegunaannya melalui pengamatan perubahan bentuk benda, 15% pada 

materi mengenal berbagai bentuk energy dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-

hari, dan 12% kesusahan di materi mengenal cara memelihara lingkungan agar 

tetap sehat. 

Siswa ternyata juga mendapat wawasan mata pelajaran IPA dari media lain 

selain dengan menggunakan media buku, yaitu : 60% menggunakan alat peraga, 

27% buku cerita/komik edukasi, 9% multimedia interaktif, dan sisanya adalah 4% 

untuk lain-lain, untuk alat peraga disini memang sangat penting sekali untuk 

mempelajari pelajaran IPA karena berdasarkan kurikulum diwajibkan untuk 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, dari sini dapat di katakan bahwa alat peraga sangatlah penting untuk 

membantu pembelajaran. 

Hasil fokus grup dengan anak juga mengatakan pernah mengalami kesulitan 

dalam belajar IPA namun anak-anak masih bingung mengapa anak-anak 

mengalami kesulitan tersebut, salah satu anak menjawab juga karena tulisannya 
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kurang jelas, dengan demikian diadakan pula fokus grup untuk mengetahui 

kelemahan dari buku paket yang di ajarkan pada sekolah tersebut, hasil dari fokus 

grup tersebut adalah ternyata dari buku paket yang di ajarkan tersebut kebanyakan 

anak mengatakan warna dari buku tersebut kurang berwarna-warni/menarik, 

selain itu juga dari gambar-gambar yang ada di buku tersebut kurang bagus dan 

kurang banyak, sehingga anak-anak masih kurang tertarik untuk membaca dan 

mempelajari. Dari fokus grup ini anak-anak juga di tanya tentang materi pelajaran 

atau bab mana dalam IPA yang menurut anak itu merasa kesulitan atau kesusahan 

untuk mempelajari, hasilnya anak-anak lebih banyak yang menunjuk mengenai 

materi mengenal benda langit dan materi gerak benda. 

Selain fokus grup dengan anak-anak, fokus grup dengan orang tua juga telah 

di lakukan. Hasil dari fokus grup dengan orang tua ternyata juga mengatakan 

kalau para orang tua juga pernah mendapati anak-anak mereka mengalami 

kesulitan dalam belajar IPA dan setelah di cocokan ternyata orang tua mengatakan 

bahwa anak-anak terlalu susah untuk menangkap dan memahami benda-benda 

yang di ajarkan jika tidak ada aplikasi atau benda nyata yang berwujud 

menyerupai benda asli, di sini orang tua juga mengalami keluhan karena kesulitan 

untuk mengajarkan pada anak-anak mengenai materi mengenal benda-benda dan 

gerak benda. 

Hasil fokus grup dengan orang tua juga mengatakan kalau anak pernah 

mengalami keluhan karena sering tidak paham atau tidak mengena terhadap mata 

pelajaran yang di ajarkan, juga dari faktor bahasa yang kurang simpel 

menyebabkan anak susah memahami pelajaran yang di ajarkan, dari pendapat 

orang tua mengenai eksisting buku paket yang di ajarkan, buku tersebut kurang 

dengan pertanyaan-pertanyaan atau latihan soal tanya jawab dan tidak adanya 

rangkuman untuk meringkas materi yang ada di buku. 

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru IPA kelas 1 SD mengatakan 

bahwa anak-anak cenderung memiliki kesulitan pada aspek pemahaman pada 

anak untuk membedakan dan mengenali/mengidentifikasi suatu benda langit dan 

benda di sekitar serta penyebab benda itu bergerak termasuk juga membedakan 
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cuaca dan pengaruhnya20, sedangkan pada kurikulum yang berlaku untuk kelas 1 

SD, siswa di wajibkan untuk mengenali, mengidentifikasi dan membedakan suatu 

benda dan cuaca beserta pengaruhnya21. 

Setelah mendapatkan hasil wawancara dari pakar, ternyata pada buku paket 

itu sendiri kurang begitu menjelaskan dari segi gambar yang hanya menggunakan 

gambar kecil dan monoton22. Selain itu dari segi warna orang tua juga 

mengatakan kurang, adapun warnanya tapi kurang menarik dan terlalu sedikit 

untuk menjadi perhatian anak-anak karena pada umumnya anak kelas 1 SD masih 

sangat menyukai fantasi dengan berbagai macam warna atau full color, dan dari 

segi karakter di buku paket masih kurang iconik untuk anak, seperti misalnya 

tokoh kartun yang di sukai anak-anak sekarang ini, orang tua di sini juga 

membutuhkan sekali media pembelajaran tambahan yang mendukung supaya 

pembelajaran pada anak bisa cepat mengena pada anak, seperti permainan kartu 

yang dilengkapi dengan berbagai pertanyaan materi yang di ajarkan23. 

Dari hasil fokus grup dengan beberapa anak dapat disimpulkan bahwa anak 

kelas 1 SD sangat senang dengan permainan tebak-tebakan kartu pertanyaan dan 

boardgame monopoly karena di anggap menyenangkan oleh anak, hal ini 

membuktikan bahwa anak usia sekitar 5-7 tahun atau anak kelas 1 SD lebih 

menyukai permainan yang melibatkan teman sebayanya dengan permainan yang 

berkelompok atau lebih dari 1 orang. Selain itu fokus grup dengan orang tua juga 

mengatakan orang tua lebih setuju dan memilih boardgame kartu yang berisi 

tentang pertanyaan dengan dilengkapi gambar-gambar lucu yang di sertai 

penjelasan agar anak-anak dapat mudah memahami materi24. 

Setelah di adakan fokus grup dengan beberapa anak/siswa dengan 

membandingkan berbagai media yang ada yaitu buku pop up, buku lift the flaps, 

buku stiker tempel, kartu permainan, boardgame, dan multimedia interaktif. Hasil 

dari fokus grup tersebut adalah kebanyakan anak cenderung memilih boardgame 

                                                 
20 Hasil wawancara dengan beberapa Guru kelas 1 SD di beberapa Sekolah. 
21 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. 2008. Model Silabus Tematik Kelas 1 
22 Hasil wawancara dengan Ibu Rukmi, Guru kelas 1 SDN Kertajaya. SDN Kertajaya Surabaya. 
23 Hasil fokus grup dengan orang tua dan anak kelas 1 SD. 
24 Hasil fokus grup dengan orang tua dan anak kelas 1 SD. 



11 
 

dan kartu permainan karena mereka lebih memilih permainan yang dapat 

dimainkan bersama dengan teman sebayanya25. 

Didukung dengan pernyataan seorang pakar yang menjelaskan bahwa anak 

kelas 1 SD atau anak usia 5-7  masih memiliki kecenderungan bermain maka 

pembelajaran anak juga harus di dukung dengan suasana yang menyenangkan 

biasanya dengan cara bermain26, prinsip belajar anak kelas 1 SD harus 

mencangkup 3 aspek belajar kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan 

psikomotor (cara melakukan), juga dengan 3 modalitas belajar dari anak yaitu 

visual (gambar), audio (diskusi), dan kinestetik (meragakan), selain itu anak usia 

kelas 1 SD juga akan lebih mudah jika mereka belajar bersama teman sebayanya 

dengan berkelompok sehingga dapat menimbulkan interaksi juga dengan di 

dampingi orang yang lebih ahli, dari semua prinsip tersebut seorang pakar 

menyatakan bahwa boardgame adalah sebuah media pembelajaran yang sesuai 

dan mencangkup semua aspek tersebut, karena boardgame dapat di mainkan lebih 

dari 2 orang atau berkelompok juga memiliki visual sesuai dengan pembelajar 

visual, selain itu boardgame juga bisa membantu dengan berdiskusi dengan tanya 

jawab sesuai dengan pembelajar auditory/audio, juga dapat membantu kinestetik 

dengan peragaan-peragaan yang ada27. 

Selain itu boardgame adalah game yang dapat mendorong pemain untuk 

mendeteksi pola, merencanakan kedepan, memprediksi hasil untuk alternatif 

gerak dan juga belajar dari pengalaman, seperti contoh adalah catur, dalam sebuah 

penelitian anak dengan ketidakmampuan belajar dibedakan menjadi 2 kelompok, 

sebagian adalah kelompok dengan menerima pelajaran matematika selama 5 jam, 

dan sebagian yang lain adalah dengan menerima pelajaran matematika selama 4 

jam dengan 1 jam menerima instruksi catur pada setiap minggunya, ternyata para 

siswa yang juga mengikuti instruksi catur mengalami peningkatan dalam 

keterampilan matematika dasar daripada yang tidak, selain itu boardgame juga 

                                                 
25 Hasil fokus grup dengan anak kelas 1 SD. 
26 Hasil wawancara dengan Ibu Rukmi, Guru kelas 1 SDN Kertajaya. SDN Kertajaya Surabaya. 
27 Hasil wawancara dengan Ibu Ilma, Dosen Univ. Muhammadiyah Surabaya dan Psikolog. 

 
 



12 
 

bermanfaat sebagai bagian dari program ketika anak-anak bertambah dewasa 

untuk dapat berpikir lebih kritis untuk memecahkan masalah28. 

Manfaat dari boardgame jauh melampaui keterampilan pendidikan dan 

akademis, bermain boardgame dapat membangun sosial yang sehat, anak-anak 

bisa belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk berbagi, dan bergantian, 

selain itu boardgame juga melatih kesabaran dan ketekunan, dan dapat 

meningkatkan kemampuan seorang anak untuk fokus serta menyibukan perhatian 

mereka29. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dari penelitian ini dapat di 

identifikasikan sebagai berikut : 

1. Kebanyakan guru hanya mengajarkan pelajaran IPA dengan buku 

pelajaran yang biasa saja dan membosankan (monoton) serta kurang 

memberikan perhatian kepada murid sehingga susah untuk di pahami oleh 

murid itu sendiri30. 

2. Anak-anak cenderung kesulitan memahami pada mata pelajaran IPA 

karena terlalu banyaknya teori dan kurangnya kreatifitas dari guru untuk 

melakukan pembelajaran yang lebih interaktif sehingga monoton dan 

anak-anak mudah bosan31. 

3. Kurangnya media pembelajaran yang lebih interaktif sebagai media 

pendamping dalam proses belajar mengajar, kebanyakan buku dari luar 

maupun dalam sekolah terlalu banyak tulisan dan kurangnya gambar yang 

menarik sehingga kurang menimbulkan suatu interaksi antara guru dengan 

                                                 
28 Gwen Dewar, Ph.D., 2009. Boardgames For Kids: Do They Make Kids Smarter?. 
http://www.parentingscience.com/board-games-for-kids.html 
29 Thekidstoystore.com. 2008. The Benefits Of Boardgames. 
http://www.thekidstoystore.com/beofboga.html 
30 Hasil wawancara dengan Pak Sunarto, Kepala Sekolah SDN Pakal 2. 2 Oktober 2010, SDN Pakal 
2 Surabaya. 
31 Harian Umum Pelita. 2010. Banyak Anak Stres Mengikuti pelajaran MIPA. 
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=141 
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murid dan juga murid dengan murid (interaksi anak dengan temannya) itu 

sendiri 32. 

4. Diketahui bahwa 59% mendapatkan kesulitan dalam memahami pelajaran 

IPA, kesulitan yang di alami siswa tersebut adalah : 

a. Kurang menariknya buku paket yang diberikan  46% 

b. Kesusahan dalam menghafalkan mata pelajaran IPA 34% 

c. Kesulitan memahami guru yang menerangkan  20% 

5. Terdapat 57% yang mengatakan kalau anak kesulitan belajar jika hanya 

menggunakan buku paket saja, letak kesulitan tersebut dikarenakan : 

d. Kurang gambar dan kurang interaktif (membosankan) 55% 

e. Susah untuk dihafalkan     26% 

f. Terlalu banyak tulisan     19% 

6. Dari buku paket yang di gunakan masih sangat kurang dengan latihan 

soal-soal, tidak adanya rangkuman untuk menyederhanakan materi dan 

juga kurangnya gambar dan warna-warna yang menarik perhatian untuk 

belajar anak dan bahasa yang masih susah di mengerti untuk anak, 

sehingga dibutuhkan sebuah media pendukung sebagai penunjang dalam 

pelajaran IPA yang dapat menarik minat siswa untuk belajar IPA33. 

7. Terdapat kesulitan aspek pemahaman pada anak untuk membedakan dan 

mengenali/mengidentifikasi suatu benda langit dan benda di sekitar serta 

penyebab benda itu bergerak termasuk juga membedakan cuaca dan 

pengaruhnya34. 

8. Berdasarkan hasil dari focus group, aaspek materi pelajaran IPA yang di 

anggap sulit untuk dimengerti adalah materi mengenal benda langit dan 

materi gerak benda dalam aspek pemahaman35. 

9. Diperlukan penerapan metode permainan dalam proses belajar, karena 

anak pada usia kelas 1 SD masih cenderung senang bermain, sehingga 

                                                 
32 Hasil wawancara dengan Pak Sunarto, Kepala Sekolah SDN Pakal 2. 2 Oktober 2010, SDN Pakal 
2 Surabaya. 
33 Hasil focus group dengan orang tua dan anak kelas 1 SD. 
34 Hasil wawancara dengan beberapa Guru kelas 1 SD di beberapa Sekolah. 
35 Hasil focus group dengan orang tua dan anak kelas 1 SD. 

 
 



14 
 

dibutuhkan sebuah media yang mampu menerapkan metode belajar sambil 

bermain36. 

10. Dibutuhkan media pembelajaran yang dapat mencangkup 3 aspek yaitu 

visual (gambar), audio (diskusi), dan kinestetik (meragakan) dengan cara 

berkelompok dan didukung suasana yang menyenangkan, untuk 

membentuk pembelajaran yang efektif, sedangkan menurut pakar, 

boardgame adalah media yang sesuai yang mampu mencangkup ketiga 

aspek modalitas belajar tersebut37. 

1.3 Batasan Masalah 

Diperlukan batasan masalah antara yang akan diselesaikan dan yang tidak 

diselesaikan dari masalah yang telah ditemukan di atas, berikut adalah masalah 

yang tidak diselesaikan : 

• Perancangan tidak membahas media pembelajaran untuk target segmen di 

luar siswa kelas 1 SD dan selain mata pelajaran IPA. 

• Perancangan tidak membahas mengenai peningkatan kompetensi, 

wawasan serta motivasi guru-guru dalam proses belajar mengajar di 

sekolah. 

• Perancangan tidak membahas mengenai pengadaan sarana dan prasarana 

fasilitas pendukung yang masih kurang di tiap sekolah. 

1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang boardgame sebagai media pendukung pembelajaran 

IPA yang disertai alat peraga sehingga mampu membantu siswa SD kelas 1 dalam 

memahami materi yang disampaikan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Memberikan alternatif metode pembelajaran dengan memanfaatkan 

permainan dan menarik minat anak-anak agar belajar menjadi 

menyenangkan. 

2. Dapat meningkatkan minat dan pemahaman serta memotivasi siswa kelas 

1 SD dalam belajar, terutama dalam mata pelajaran IPA. 

                                                 
36 Hasil wawancara dengan Ibu Ilma, Dosen Univ. Muhammadiyah Surabaya dan Psikolog. 
37 Ibid 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa  

a. Memiliki alternatif metode belajar yang menyenangkan. 

b. Memberikan persepsi baru pada masyarakat tentang metode belajar 

dengan bermain.  

c. Dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap mata 

pelajaran IPA. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Kesempatan berkarya dan memberikan sumbangsih ke masyarakat 

umumnya dan ke dunia pendidikan khususnya. 

b. Dapat menjadi masukan sebagai bidang akademis desain grafis. 

c. Sebagai bahan masukan ataupun data untuk pembahasan sejenis. 

1.7 Ruang Lingkup 

1. Perancangan yang akan dilakukan meliputi perencanaan media 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Perancangan mengacu pada kurikulum yang sedang berlaku yaitu KTSP 

2006 untuk siswa kelas 1 SD dengan mata pelajaran IPA. 

3. Ruang lingkup difokuskan pada studi kasus kota Surabaya. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan  latar belakang pemilihan judul Perancangan Boardgame 

Sebagai Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Anak SD 

Kelas 1, permasalahan yang ada pada mata pelajaran IPA & siswa sekolah 

dasar, ruang lingkup serta tujuan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Tinjauan Pustaka mengenai hal yang mencakup teori dasar yang 

melatar belakangi konsep Boardgame Sebagai Media Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk Anak SD Kelas 1 yang akan dibuat, sehingga 

mendapatkan data yang valid guna menghasilkan output yang diinginkan. 

BAB III KERANGKA UMUM RISET 
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Menguraikan tentang studi eksisting, studi komparator / studi 

kompetitor serta keabsahan riset, data serta tahapan dan logika pikir yang 

meliputi pengambilan data baik data primer maupun data sekunder dalam 

menyelesaikan judul Perancangan Board Game Sebagai Media 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Anak SD Kelas 1. 

BAB IV KONSEP DESAIN 

Pada bab ini menguraikan karakteristik riset, AIO, kriteria desain, 

implementasi konsep secara visual seperti rough desain, bagan, diagram, 

sketsa, thumbnail, serta desain alternatif. 

BAB V IMPLEMENTASI DESAIN 

Pembahasan terhadap keluaran desain (output) sebagai perwujudan dari 

konsep dan teori yang dipakai. Output pada Perancangan Media 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Anak SD Kelas 1 ini berupa 

Boardgame. Desain yang digunakan pada tiap-tiap output ini sesuai dengan 

konsep yang telah dirancang. 

BAB VI PENUTUP 

Kesimpulan berupa jawaban terhadap permasalahan dan nilai baru yang 

ditemukan. Saran bagi proyek desain selanjutnya sebagai hasil pemikiran 

atas keterbatasan yang dilakukan. 
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