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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

a. Pengertian Belajar 

 

Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh aneka 

ragam compectensis (kemampuan), skill (keteampilan) dan attidudes (sikap) 

diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua 

melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat.  Kemampuan belajar inilah 

yang membedakan manusia dari mahluk lainnya Bell-Gredler (1986:1) dalam 

Winataputra (2008: 1.5), sedangkan Oemar Hamlik dalam Winataputra (2008: 

1.5) berpendapat, belajar adalah modifikasi atau mempertangguh kelakuan 

melalui pengalaman. Nana Syaodih dalam Winataputra (2008: 1.5) berpendapat:  

belajar adalah segala perubahan tingkah laku baik yang berbentuk kognitif, afektif 

maupun psikomotor dan terjadi melalui proses pengalaman. dari berbagai teori 

yang diungkapkan oleh para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa 1) yang 

terpenting dalam pembelajaran adalah adanya proses belajar (learning process), 2) 

belajar membutuhkan interaksi artinya dalam pembelajaran adanya proses 

penyampaian pesan dari seseorang (sumber pesan) kepada seseorang atau 

sekelompok orang (penerima pesan) Riyana (2009:3), dan 3) pembelajaran juga 

dikatakan sebagai sebuah sistem karena didalamnya mengandung komponen yang 
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saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.  Komponen-

komponen yang dimaksud dalam sistem pembelajaran meliputi: tujuan, materi, 

metode, media dan evaluasi. masing-masing komponen saling berkaitan erat dan 

merupakan satu kesatuan (Riyana, 2009:6).   

Sedangkan Kimble (1961) dalam Hergenhahn (2010: 8) salah satu ahli psikologi 

pendidikan mendefinisikan belajar sebagai perubahan perilaku atau potensi 

perilaku yang bersifat permanen yang berasal dari pengalaman dan tidak bisa di 

nisbahkan ke temporary body states (keadaan tubuh temporer) seperti keadaan 

yang disebabkan oleh sakit, keletihan atau obat-obatan.  

b. Ciri belajar.  

 

1. Adanya proses 

Menurut Wiranataputra (2008: 2.8) belajar adalah proses mental dan emosional 

atau biasa disebut juga sebagai proses berfikir dan merasakan. seorang 

dikatakakan belajar bila fikiran dan perasaannya aktif. aktifitas perasaan fikiran 

dan perasaannya itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan tetapi akan terasa 

oleh yang bersangkutan (orang yang sedang belajar itu) guru tidak dapat melihat 

aktifitas fikiran dan perasaan siswa, yang dapat diamati oleh guru ialah 

manifestasinya, yaitu kegiatan siswa sebagai akibat adanya aktifitas fikiran dan 

perasaan pada diri siswa tersebut. 

 

2. Perubahan Perilaku 

hasil belajar menurut Masitoh (2009: 6) berupa perubahan perilaku atau tingkah 

laku. seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang 
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berupa pengetahuan, keterampilan motoric, atau penguasaan nilai-nilai (sikap) 

menurut para ahli psikologi tidak semua perubahan perilaku dapat digolongkan 

kedalam hasil belajar. perubahan perilaku karena kematangan (umpamanya 

seseorang anak kecil dapat perangkak, duduk atau berdiri, berjalan lebih banyak 

disebabkan oleh kematangan daripada oleh belajar). demikian pula perubahan 

perilaku yang disadari karena meminum minuman keras, tidak digolongkan ke 

dalam perubahan perilaku hasil belajar. 

perubahan perilaku hasil belajar ialah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman 

(interaksi dengan lingkungan), dimana proses mental dan emosional terjadi.  

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar dikelompokkan kedalam tiga ranah 

(kawasan), yaitu: pengetahuan (kognitif), keterampilan motoric (psikomotor), dan 

penguasaan nilai-nilai atau sikap (afektif). didalam pemebelajaran perubahan 

perilaku sebagai hasil belajar tesebut dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

3. Pengalaman 

Belajar adalah mengalami artinya belajar terjadi dalam interaksi antara individu 

dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

Lingkungan fisik contohnya: buku, media, perpustakaan, alam sekitar. lingkungan 

sosial contohnya: guru, siswa, pustakawan, kepala sekolah.  

Lingkungan pembelajaran yang baik ialah lingkungan yang dapat menstimulasi 

dan menantang siswa untuk belajar. guru mengajar tanpa menggunakan media 

biasanya akan kurang merangsang siswa untuk belajar lebih giat dan hal ini 

biasanya terdapat pada siswa MI.  
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Belajar bisa melalui pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung. 

belajar melalui pengalaman langsung contohnya: siswa belajar secara mandiri 

dengan mengalaminya sendiri.  

Belajar dengan melalui pengalaman langsung hasilnya akan lebih baik, karena 

siswa akan lebih memahami dan lebih menguasai pelajaran tersebut. bahkan 

nantinya siswa akan merasakan pelajarn lebih bermakna. 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta 

didik. oleh karena pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistematik untuk 

menginisiasi, memfasillitasi dan meningkatkan proses belajar maka kegiatan 

pembelajaran berkaitan erat jenis hakikat, dan jenis belajar serata hasil belajar 

tersebut. pembelajaran harus menghasilkan belajar, tertapi tidak semua proses 

belajar terjadi karena pembelajaran. proses belajar juga terjadi dalam konteks 

interaksi sosial-kultural dalam lingkungan masyarakat.  

Pembelajaran dalam konteks pendidikan formal, yakni pendidikan disekolah, 

sebagian besar terjadi dikelas dan lingkungan sekolah. sebagian kecil 

pembelajaran terjadi juga dilingkungan masyarakat, misalnya pada saat kegiatan 

ko-kulikuler (kegitan diluar kelas dalam rangka tugas mata pelajaran), ekstra-

kulikuler (kegitan diluar mata pelajaran, diluar kelas), dan ekstramural (kegitan 

dalam rangka proyek belajar atau kegitan diluar kurikulum yang diselenggarakan 

diluar kampus sekolah, seperti kegiatan perkemahan sekolah). dengan demikan 

proses belajar bisa terjadi dikelas, dalam lingkungan sekolah, dan dalam 

lingkungan masyarakat, termasuk dalam interaksi sosial-kultural melalui media 
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massa dan jaringan.  Dalam konteks pendidikan non-formal, justru sebaliknya, 

proses pembelajaran sebagian besar terjadi dalam lingkungan masyarakat, 

termasuk dunia kerja, media massa dan jaringan internet.  Hanya sebagian kecil 

saja pembelajaran terjadi di kelas dan lingkungan non-formal seperti pusat kursus. 

yang lebih luas adalah belajar dan pembelajaran dalam konteks pendidikan 

terbuka dan jarak jauh, yang karena karakteristik peserta didik dan paradigm 

pembelajarannya, proses belajar dan pembelajaran bisa terjadi dimana saja, dan 

kapan saja tidak dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. secara diagramatis, 

kompleksitas dari praktis belajar dan pembelajaran dapat dilihat pada gambar 2.1. 

sebagai berikut. 

 

 

gambar 2.1: Kompleksitas Belajar dan Pembelajaran 

 

Istilah pembelajaran merupakan istilah baru yang digunakan untuk menunjukan 

kegiatan guru dan siwa.  Sebelumnya kita menggunakan istilah proses “belajar-

mengajar “ dan “pengajaran” istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari kata 

“instruksion” menurut Gagne, Brings, dan wanger, pembelajaran adalah 
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serangkaian kegiatan yang dirancang yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada siswa. Instruction is a set of events that affect learners in such a way 

that learning is facilitated 

Kita lebih memilih istilah pembelajaran karena isltilah pembelajaran mengacu 

pada segala kegitan yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. 

kalau kita menggunakan kata ”pengajaran”, kita membatasi diri hanya pada 

konteks tatap muka guru-siswa didalam kelas. sedangkan dalam istilah 

pembelajaran, interaksi siswa tidak dibatasi oleh kehadiran guru secara fisik. 

siswa dapat belajar melalui bahan ajar cetak, program radio, program televise dan 

program lainnya. tentu saja guru tetap memainkan peran penting dalam merncang 

setiap kegiatan pembelajaran. dengan demikian, pengjaran merupan bagian dari 

pembelajaran.  

Konsep dasar pembelajaran dirumuskan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 butir 20 “pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar” dalam konsep tersebut terkandung 5 konsep, yakni interaksi, 

peserta didik, pendidik,  sumber belajar dan lingkungan belajar. dalam kamus 

Ilmiah popular kata interaksi mengandung arti pengaruh timbal balik; saling 

mempengaruhi satu sama lain. peserta didik menurut pasal 1 butir 4 UU No. 20 

tahun 2003 tentang sisdiknas, adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. sementara pendidik menurut pasal 1 

butir 4 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas adalah tenaga kependidikan 
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yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, 

tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. sumber belajar atau 

learning Resources secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan 

oleh peserta didik dan pendidik dalam proses belajar dan pembelajaran. jika 

dikelompokan sumber belajar dapat berupa sumber belajar tertulis/cetakan, 

terekam, tersiar, jaringan dan lingkungan (alam, sosial, budaya, spiritual) 

lingkungan belajar atau learning environment adalah lingkungan yang menjadi 

latar terjadinya proses belajar seperti di kelas, perpustakaan, sekolah, tempat 

kursus, warnet, keluarga, masyarakat dan alam semesta. 

Dari pengertian diatas, kita mengetahui bahwa ciri utama pembelajaran adalah 

inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan proses belajar siswa. ini menunjukan bahwa 

unsur kesenjangan dari fihak diluar individu yang meliakukan proses belajar, 

dalam hal ini pendidik secara perorangan atau secara kolektif dalam suatu sistem, 

merupakan ciri utama dari konsep pembelajaran. perlu diingat bahwa tidak semua 

proses belajar terjadi dengan sengaja. dismping itu ciri lain dari pembelajaran 

adalah adanya interaksi yang sengaja diprogramkan, interaksi tesebut terjadi 

antara peserta didik yang belajar dengan lingkungan belajarnya, baik dengan 

pendidik, siswa lainnya, media, dan atau sumber belajar lainnya. ciri lain dari 

pembelajaran adalah adanya komponen-komponen yang saling berkaitan satu 

sama lain. komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi, kegiatan, dan 

evaluasi pembelajaran. tujuan pembelajaran mengacu pada kemampuan atau 

kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran 
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tertentu. materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang dibahas dalam 

pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan. kegitan 

pembelajaran mengacu pada penggunaan pendekatan, strategi. metode, dan teknik 

dan media dalam rangka membangun proses belajar, antara lain membahas materi 

dan melakukan pengalaman belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara optimal. proses pembelajaran dalam arti yang luas merupakan jantungnya 

dari pendidikan untuk mengembangkan kemampuan, membangun watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa. 

 

c. Pandangan Belajar Konstruktivisme 

Konstruktiifisme merupakan landasan utama kurikulum sekolah di Indonesia yang 

saat ini digunakan yang diberi nama kurikulum tingkata satuan pendidikan 

(KTSP).  Sebagai pandangan pendidikan, konstruktivisme mengkaji tentang 

manusia dan pengetahuan.  Pada dasarnya perspektif ini mempunyai asumsi 

bahwa pengetahuan lebih bersifat kontekstual dari pada absolut, yang 

memungkinkan adanya penafsiran jamak (multiple perspectives) bukan hanya satu 

penafsiran saja.  Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa konstruktifisme 

memandang bahawa pemahaman dibentuk menjadi pemahaman individual 

melalui interakasi dengan lingkungan dan orang lain (Wintaputra, 2008: 6.5).   

Pada dasarnya kontruktivisme bukanlah pandangan yang berdiri sendiri, 

melainkan merupakan hasil dari proses methamorphosis teori-teori dan 

pandangan-padangan belajar dan pembelajaran yang ada sebelumnya.  Hal senada 

di diungkapkan oleh Winataputra (2008: 6.5) bahwa sebenarnya tidak ada satu-
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satunya pemahaman tentang teori belajar kontruktivis, yang ada yang ada adalah 

berbagai pendekatan konstruktifis yang diterapkan dalam berbagai bidang ilmu, 

yang mempunyai penkanan berbeda.   Sebagai contoh pemikiran konstruktivis 

Vygotsky menekankan pentingnya peranan konstruksi pengetahuan sebagai proses 

sosial dan kebersamaan, sedangkan Piaget beranggapan bahwa factor individual 

lebih penting daripada factor sosial (Hoy & Cecil, dalam Winataputra, 2008: 6.5).  

Budiningsih (2004: 57) berpendapat bahwa konstruktivisme didefinisikan sebagai 

pembelajaran yang bersifat generative, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna 

dari apa yang sudah dipelajari.  Menurut pandangan teori konstruktivis, belajar 

merupakan proses mengkonstruksi pengetahuan. Pengetahuan dihasilkan dari 

proses pembentukan. Semakin banyak seseorang berinteraksi dengan objek dan 

lingkungannya maka pengetahuan dan pemahaman tentang objek serta 

lingkungannya tersebut akan meningkat dan semakin rinci.  Von Galserfeld dalam 

Budiningsih (2004: 57) mengemukakan bahwa ada beberapa kemampuan yang 

diperlukan dalam mengkonstruksi pengetahuan, yaitu: 

1) Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman,  

2) Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan 

dan perbedaan, dan  

3) Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu dari pada 

yang lainnya.  Konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang 

sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. 

Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi 

pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu meskipun kemampuan awal 
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tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, 

sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran serta pembimbingan 

(Budiningsih, 2004:59). 

Perspektif kontruktivis menyatakan pentingnya hasil belajar sebagai tujuan 

belajar, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai 

sangat penting.  Pada prosesnya, belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi 

belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir 

seseorang.  Sebagai upaya membangun pemahaman atau pengetahuan, peserta 

didik mengkonstruksi (membangun) pengetahuannya terhadap phenomena yang 

ditemui dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang 

dimiliki (Jonassen dalam Winataputra, 2008: 6.6).   

Perspektif konstruktivisme mengharuskan peserta didik bersikap aktif karena 

mereka harus melalui proses mengkonstruksi pengetahuan secara individu.  Maka, 

belajar menurut konstruktivis tidak dapat hanya diartikan sebagai transfer of 

knowledge  dari guru kepada siswa.  Dalam proses belajar peserta didik 

membangun gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang 

terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa lalu dan masa kini. Oleh karenya 

pembelajaran perlu dirancang berorientasi pada kebutuhan dan kondisi peserta 

didik.  Driver dan Bell dalam Amri (2010;145), mejelaskan kakrakteristik 

pandangan konstruktivisme sebagai berikut : 

1) Siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif melainkan memiliki tujuan 

2) Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa 
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3) Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar melainkan dikonstruksi 

secara personal 

4) Pembelajaran bukanlah tranmisi pengetahuan, melainkan melibatkan 

pengaturan sitasi kelas 

5) Kurikulum bukanlah, sekadar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, 

materi dan sumber 

Secara tegas Cunningham & Duffy 1996 dalam Winataputra (2008: 6.7) 

menegaskan bahwa belajar merupakan proses aktif untuk mengkonstruksi 

pengetahuan dan bukan proses menerima pengetahuan.  Proses pembelajaran yang 

terjadi lebih dimaksaudkan untuk membatu atau mendukung proses belajar, bukan 

sekedar untuk menyampaikan pengetahuan.  

Sebagaimana dijelaskan pada bagaian sebelumnya, pandangan konstruktivisme 

tidak berdiri sendiri dan berbeda dari pandangan dan teori yang lahir sebelumnya, 

yang ada dalah pendekatan konstruktivisme dapat terwujud dari berbagai teori 

belajar manapun tergantung dari sisi mana  melihatnya.  Paling tidak beberapa 

teori yang lahir sebelumnya berpengaruh besar terhadap perwujudan 

konstruktivisme dalam pembelajaran seperti teori behavioristik dan teori kognitif.  

Pada lanjutan bagain ini akan dijelaskan pebandingan teori-teori belajar tersebut. 

Tabel 2.1: Tabel Perbandingan Berbagai Komponen Teori Belajar  

Aspek Belajar 
Teori 

Behaviorisme Kognitivisme Konetruksivisme 

Befinisi belajar Perubahan perilaku 

atau perilaku baru 

yang diperoleh 

sebagai hasil respon 

terhadap suatu 

rangsangan. 

Gejala internal 

mental seseorang 

yang dapat dilihat 

dalam perilaku 

maupun yang tidak 

telihat. 

Proses membangun 

atau membentuk 

makna, 

pengetahuan, 

konsep dan gagasan 

melalui 

pengalaman. 

Prinsip belajar Perilaku seseorang Sesorang Seseorang 
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dipengaruhi oleh 

rangsangan dari 

luar.  Konsekuensi 

perilaku, berupa 

ganjaran atau 

hukuman, harus 

segera diberlikan 

sebagai penguat 

perilaku. 

memproses secara 

mental informasi 

yang diperoleh, 

menyimpan dan 

menggunakannya 

untuk menghasilkan 

perilaku tertentu. 

membangun suatu 

realitas berdasarkan 

pengalaman dan 

interaksi dengan 

lingkungan, melalui 

pemecahan masalah 

yang rill, biasanya 

dalam suatu 

mekanisme 

kolaboratif.  

Implikasi dan 

aplikasi dalam 

pembelajaran 

Merancang kondisi 

belajar yang efektif 

dengan 

merumuskan tujuan 

belajar dan langkah-

langkah 

pembelajaran yang 

jelas.  

Menggunakan 

ganjaran dan 

hukuman sebagai 

penguat perilaku 

yang dihasilkan. 

Membatu siswa 

memperoses 

informasi dengan 

efektif, dengan cara 

menyusun materi 

pembelajaran 

dengan sistematis 

dan akurat membuat 

hubungan anatara 

pengetahuan baru 

dengan struktur 

kognitif yang sudah 

dimiliki siswa. 

Mendorong siswa 

bersikap lebih 

otonom dalam 

menerjemahkan 

pengetahuan yang 

diperoleh, melalui 

pemecahan masalah 

yang rill, kompleks 

dan bermakna bagi 

siswa.  Dialog 

dalam kelompok 

belajar bersama.  

Bimbingan dalam 

proses pembentukan 

pemahan. 

Diadabtasi dan dimodifikasi dari Ormrod (2000) dalam Winataputra (2008: 6.10) 

 

d. Kurikulum IPS di Madrasah Ibtidaiyah Uswatun Hasanah 

Merambung 

 

 

a) Kurikulum SD/MI 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Kurikulum 

MIUH Tp 2011-2012: 2011).  

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah 

Ibtidaiyah Uswatun Hasanah Merambung mengacu pada standar nasional 

pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Isi 

Lanjutan Tabel 2.1. 
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dan Standar Kelulusan  (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan  

dalam mengembangkan kurikulum.  Selain itu  KTSP Madrasah Ibtidaiyah 

Uswatun Hasanah Merambung dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta 

didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi 

manusia yang beriman dan betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan 

tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, 

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan 

lingkungan (Kurikulum MIUH Tp 2011-2012: 2011).  

Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 19 tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan mengamanatkan tersusunnya kurikulum pada tingkat 

satuan pendidikan  jenjang  menengah dengan mengacu kepada standar isi dan 

standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum Tingkat satuan 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Uswatun Hasanah Merambung disusun antara 

lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk : 

(1) Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

(2) Belajar untuk memahami dan menghayati, 

(3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 

(4) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan  
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(5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Ketentuan dalam UU No 20/2003 yang mengatur 

KTSP Pasal 1 ayat (19) bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.   

1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 

a. pendidikan agama 

b. pendidikan kewarganegaraan 

c. bahasa 

d. matematika 

e. ilmu pengetahuan alam 

f. ilmu pengetahuan sosial 

g. seni daan budaya 

h. pendidikan jasmani dan olah raga 

i. ketrampilan/kejuruan dan 

j. muatan lokal 

2) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

lebih lanjut  dengan peraturan pemerintah. 

dalam Pasal 38 ayat (1), (2). menjelaskan kerangka dasar dan struktur kurikulum:  
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1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum ditetapkan oleh pemerintah 

2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok/satuan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan  

provinsi untuk pendidikan menengah. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Ketentuan di dalam PP 19/2005 yang 

mengatur KTSP, dalam Pasal 1 ayat (5), (13): (14) (15) 

- Ayat (5): Standar isi adalah ruang lingkup materi dan kompetensi yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan bahan kajian, 

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh 

peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

- Ayat (13): Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu 

- Ayat(14): Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan 

dalam peraturan pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan 

pendidikan 

- Ayat (15): Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional 

yang disusun oleh masing-masing tingkat satuan pendidikan 
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dalam Pasal 5 ayat (1), (2); menjelaskan cakupan materi dan tingkat kompetensi 

kurikulum tingkat pendidikan dasar: 

- Ayat (1): Standar isi mencakup uraian materi dan tingkat kompetensi untuk 

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

- Ayat (2): Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kerangka 

dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan , dan 

kalender pendidikan akademis 

Dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3); menjelaskan kedalaman materi kurikulum: 

(1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan 

dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan standar 

nasional pendidikan 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar 

kompetensi dan kompetensi dasar 

(3) Ketentuan mengenai kedalaman kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri  

Dalam Pasal 17 ayat (1), berbunyi: KTSP SD/MI/SDLB, SMP/M.Ts/SMPLB, 

SMA/MA/SMALB, SMK/MAK  atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, karakteristik daerah, sosial 

budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. ayat (2) Sekolah dan komite 

sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar 

kurikulum dan standar kompetensi lulusan dibawah supervisi dinas kabupaten 

kota yang bertanggung jawab dibidang pendidikan SD,SMP,SMA,SMK  dan 
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departemen yang menangani urusan pemerintahan dibidang agama untuk 

MI/M.Ts/MA dan MAK. 

 

b) Tujuan, materi dan standar isi IPS di SD/MI Kelas IV (empat) 

 

 

1. Tujuan Mata Pelajaran  IPS (Permendikas 22/2006) 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut. 

1. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan 

lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.  

 

2. Materi pokok IPS di SD/Madrasah Ibtidaiyah terdiri atas: 

IPS di sekolah dasar di sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI) diberikan 

sejak kelas satu.  Pada kelas awal di pelajari berbagai materi pembelajaran 

sosiologi tentang identitas diri dan kedudukan sosial dalam keluarga, peran 

dalam lingkungan keluarga, kejadian penting, dokumen penting dll.  Materi 

pembelajaran dikelas tinggi dimulai dikelas empat mempelajari materi-materi 
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geografi tentang membaca peta lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

setempat, kenampakan alam dan buatan, jenis pekerjaan yang berkaitan 

dengan tempat tertentu, koperasi dan jenis usaha lainnya, peninggalan dan 

tokoh sejarah hindu, budha dan islam, BPUPKI dan PPKI, keadaan alam, 

sosial dan budaya Negara-negara di dunia.   

1. Pelapisan sosial, perbedaan sosial, interaksi sosial, konflik sosial dan 

integritas sosial 

2. Lingkungan hidup, sumber daya alam, serta gejala alam di  Indonesia dan 

sekitarnya 

3. Kegiatan ekonomi, uang dan koperasi 

4. Pengetahuan peta dan perkembangan sistem administarasi wilayah 

Indonesia 

5. Sumber sejarah, tokoh sejarah, dan peninggalan sejarah 

6. Perjuangan mempersiapkan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

7. Pengembangan teknologi produksi, teknologi komunikasi, teknologi 

transportasi, serta peranan bangsa Indonesia pada era global 

8. Keanekaragaman suku bangsa 

9. Kenampakan alam dan keadaan social di Negara-negara tetangga dan 

dunia 

Dari materi pokok diatas dapat di dibuat peta konsep sesuai dengan muatan dan 

sifatnya masing-masing 
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Gambar 2.3: Peta Konsep Materi IPS SD 

 

Peta konsep IPS di SD/MI sebagaimana pada gambar 2.3 diatas, terintegrasi dari 

erbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu-ilmu lainnya.  sosiologi, 

geografi, sejarah, ekonomi dan pengetahuan umum dan teknoloogi terintegrasi 

menjadi konsep IPS di SD/MI.  Satu konsep dengan konsep lainnya saling 

mendukung dalam membentuk pengetahuan bagi peserta didik. 

3. Standar isi IPS  

Mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran wajib (kulikuler) yang diajarkan di 

SD/MI.  Standar isi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di atur 

dalam pemendiknas nomor 22 tahun 2006.  Standar isi IPS untuk kelas IV SD/MI 

seperti terlihat pada tabel 2.2 di bawah ini: 
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Tabel 2.2: Standar Isi IPS SD/MI Kelas IV  

Kelas IV, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami sejarah, 

kenampakan alam, dan 

keragaman suku bangsa di 

lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi 

 

1.1. Membaca peta lingkungan setempat 

(kabupaten/kota, provinsi) dengan 

menggunakan skala sederhana 

1.2. Mendeskripsikan kenampakan alam di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta 

hubungannya dengan keragaman sosial  dan 

budaya 

1.3. Menunjukkan jenis dan persebaran sumber 

daya alam serta pemanfaatannya untuk 

kegiatan ekonomi di lingkungan setempat 

1.4. Menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya setempat (kabupaten/kota, provinsi) 

1.5. Menghargai berbagai peninggalan sejarah di 

lingkungan setempat (kabupaten/kota, 

provinsi) dan menjaga kelestariannya 

1.6. Meneladani kepahlawanan dan patriotisme 

tokoh-tokoh di lingkungannya 

 

 

 

Kelas IV, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota 

dan  provinsi 

 

2.1. Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerahnya 

2.2. Mengenal  pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

2.3. Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi,  dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya 

2.4. Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran untuk untuk standar 

kompetensi 1 (Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa 

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi) dan kompetensi dasar 1.1 (Membaca 

peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan menggunakan skala 

sederhana) sebagaimana terlihat pada tebel 2.1 diatas.  
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e. Pengembangan Media Pembelajaran Peta Puzzle 

 

1. Media pembelajaran IPS 

Media adalah bentuk jamak dari perantara (medium), merupakan sarana 

komunikasi. berasal dari bahasa latin medium (antara) istilah ini merujuk pada apa 

saja yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima.  

(Smaldino dkk: 2011: 7) Media merupakan komponen penting dalam suatu proses 

komunikasi,  komunikasi melibatkan paling kurang tiga komponen utama, yakni 

pengirim atau sumber pesan (source), peranata (media) dan penerima (recever) 

(Barlo dalam Miraso 1984 dalam Asyhar 2011: 5).  Sedangkan menurut Widodo 

dan Jasmadi (2009) dalam Asyhar (2011: 5) ada 4 komponen yang harus ada 

dalam proses komunikasi, yakni pemberi informasi, informasi itu sendiri, 

penerima informasi dan media.  Keempat komponen dalam proses penyaluran 

pesan tersebut, oleh Miraso (1984) dalam Asyhar (2011: 5)  digambarkan dengan 

model S-M-C-R (source, media, chenel, resever)  

Menurut The Assocation for Educational Communication and Tecnology (AECT, 

1977 dalam Asyhar, 2011: 4) media adalah apa saja yang digunakan untuk 

menyalurkan informasi.  

Media memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu manusia, materi atau kajian yang 

membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh 

pengetahuan, ketarampilan atau sikap (Gerlach & Ely 1971 dalam Asyhar 2011: 

7).  
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Menurut Riyana: (2009:7), media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur 

penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras (hardware) dan unsur pesan 

yang dibawanya (message/software).  

 

2. Manfaat Media 

Menurut Riyana (2009: 9), secara umum media mempunyai kegunaan: 

a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, berkaitan dengan 

penerimaam pesan oleh peserta didik Edgar Dale (1969) dalam Asyhar (2011: 

49) mengadakan klasifikasi menurut tingkat dari yang paling kongkrit ke yang 

paling abstrak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongkrit 

 

 Gambar 2.4: Dales’s Cone of Experience 

Abstrak 
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Dales’s Cone of Experience pada gambar 2.4. diatas, media pembelajaran 

dapat memperjelas pesan yang abstrak menjadi pesan yang kongkrit sehingga 

mudah dimengerti oleh peserta didik. 

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra, 

c) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara peserta didik 

dengan sumber belajar,  

d) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori&kinestiknya,  

e) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman & menerima 

persepsi yang sama. 

Selain itu, kontribusi media pembelajaran menurut Kemp and Dayton: 1995 

dalam Riyana (2009:10), adalah: 

(1) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar,  

(2) Pembelajaran dapat lebih menarik,  

(3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar,  

(4) Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek,  

(5) Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan,  

(6) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan,  

(7) Sikap positif peserta didik terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan,  

(8) Peran guru berubah kearah yang positif.  
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3. Kriteria pemilihan media 

Menurut Riyana (2009:51), ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihan media: 

 

Gambar 2.5: Kriteria Pemilihan Media 

Media pembelajaran peta puzzle yang di kembangkan dalam penelitian ini 

menyesuaikan karakteristik siswa, teori pendidikan, tujuan pembelajaran dan 

dilatarbelakangi oleh kurangnya media pembelajaran yang ada di sekolah.  

 

4. Peta 

 

1) Pengertian Peta 

Pengertian peta secara umum adalah gambaran dari permukaan bumi yang 

digambar pada bidang datar, yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi 

simbol sebagai penjelas.  Pada hakikatnya semua mempunyai inti dan maksud 

yang sama. Berikut beberapa pengertian peta dari para ahli. 

a. Menurut ICA (International Cartographic Association) 
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Peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak 

yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan 

bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada 

suatu bidang datar dan diperkecil/diskalakan. 

b. Menurut Aryono Prihandito (1988) 

Peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, 

digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. 

c. Menurut Erwin Raisz (1948) 

Peta adalah gambaran konvensional dari ketampakan muka bumi yang 

diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat vertikal dari atas, dibuat 

pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. 

d. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal 

2005) 

 

Peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi 

lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan 

pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. 

Dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui segala hal yang berada 

di permukaan bumi, seperti letak suatu wilayah, jarak antarkota, lokasi 

pegunungan, sungai, danau, lahan persawahan, jalan raya, bandara, dan 

sebagainya. Ketampakan yang digambar pada peta dapat dibagi menjadi 

dua yaitu ketampakan alami dan ketampakan buatan manusia (budaya).  

2) Macam-macam peta 

Peta dapat diklasifikasi menjadi dua jenis (kgphsekarlinuwih.blogspot.com: 

2011), yakni : 
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1. Peta Umum  

Peta umum adalah peta yang manampilkan bentuk fisik permukaan bumi suatu 

wilayah. Contoh : Peta jalan dan gedung wilayah DKI Jakarta. 

2. Peta Khusus 

Peta khusus adalah peta yang menampakkan suatu keadaan atau kondisi \ 

khusus suatu daerah tertentu atau keseluruhan daerah bumi. Contohnya adalah 

peta persebaran hasil tambang, peta curah hujan, peta pertanian perkebunan, 

peta iklim, dan lain sebagainya. 

 

3) Pembagian Peta 

a. Peta Luas 

Peta luas adalah peta yang menggambarkan suatu daerah yang luas seperti 

peta dunia, peta daerah amerika utara, peta benua, peta samudera, peta kutub 

utara dan kutub selatan, dsb. 

b. Peta Sempit 

Peta sempit adalah peta yang hanya menampilkan sebagian kecil suatu area. 

Contoh peta sempit yaitu peta desa atau pedesaan, peta kota atau perkotaan, 

peta gorong-gorong kampung, peta gedung, denah rumah, dan lain sebagainya. 

c) Bentuk Lain Dari Peta 

1. Atlas 

Atlas adalah gabungan dari beberapa peta yang dikumpulkan dalam sebuah 

buku yang memiliki judul atlas serta jenis-jenis atlas yang ada di buku tersebut. 
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2. Globe 

Globe atau Bola Dunia adalah suatu bentuk tiruan bola bumi yang dibuat dalam 

skala yang kecil untuk dapat lebih memahami bentuk asli planet bumi. 

Berbagai Macam dan Jenis Warna Peta Beserta Artinya / Arti Warna Pada Peta 

1. Warna Laut 

 hijau : 0 - 200 meter dpl / ketinggian 

 kuning : 200 - 500 meter dpl / ketinggian 

 coklat muda : 500 - 1500 meter dpl / ketinggian 

 coklat : 1500 - 4000 meter dpl / ketinggian 

 coklat berbintik hitam : 4000 - 6000 meter dpl / ketinggian 

 coklat kehitam-hitaman : 6000 meter dpl lebih / ketinggian 

2. Warna Darat 

 biru pucat : 0 - 200 meter / kedalaman 

 biru muda : 200 - 1000 meter / kedalaman 

 biru : 1000 - 4000 meter / kedalaman 

 biru tua : 4000 - 6000 meter / kedalaman 

 biru tua berbintik merah : 6000 meter lebih / kedalaman 

3. Syarat-Syarat yang Wajib Ada Pada Peta 

 Judul peta 

 Skala peta 
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 Lambang Peta: jalan, sungai, ibu kota, pelabuhan, batas wiayah, dll 

 garis pinggir peta 

 Petunjuk arah mata angin : utara, selatan, timur, barat , dll 

4. Jenis Skala Pada Peta 

Pengertian atau definisi : Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan 

jarak sesungguhnya dengan satuan atau tehnik tertentu. 

1. Skala angka / skala pecahan 

Contohnya seperti 1 : 1000 yang berarti 1 cm di peta sama dengan 1000 cm 

jarak aslinya di dunia nyata. 

2. Skala Satuan 

Misalnya seperti 1 inchi to 5 miles dengan arti 1 inch di peta adalah sama 

dengan 5 mil pada jarak sebenarnya. 

3. Skala Garis 

Skala garis menampilkan suatu garis dengan beberapa satuan jarak yang 

menyatakan suatu jarak pada tiap satuan jarak yang ada. 

5. Proyeksi Pada Peta 

Proyeksi peta adalah suatu teknik pemindahan gambar peta ke berbagai macam 

bentuk peta.  Beberapa jenis-jenis proyeksi peta : 

 Proyeksi mercator 

 Proyeksi silinder 
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 Proyeksi mollowide 

 Proyeksi Kerucut 

5. Puzzle 

 

a. Pengertian Puzzle 

Dilihat dari ilmu Etimologi (asal-usul kata), puzzle awalnya adalah sebuah kata 

kerja. Kata puzzle berasal dari bahasa Perancis Kuno "Aposer". Kata tersebut 

dalam bahasa Inggris kuno menjadi "Pose" lalu berubah menjadi "Pusle" yang 

merupakan kata kerja dengan arti membingungkan (bewilder) atau membaurkan, 

mengacaukan (confound).  Sedangkan kata puzzle sebagai kata benda merupakan 

turunan dari kata kerja tersebut (omochatoys.com: 2011).  

 

 

Gambar 2.6: Asal-usul Kata Puzzel 

 

Kata puzzel bukanlah berasal dari bahasa tertentu, melainkan perubahan 

penyebutan dari satu daerah ke daerah lainnya dan perubahan penyebutan kata 

yang mengikuti waktu.  
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b. Jenis-jenis Puzzel 

Ada beberapa jenis puzzle, antara lain: 

 Logic puzzle 

 Jigsaw puzzle 

 Mechanical puzzle 

 Construction puzzle 

 Combination puzzle 

Logic Puzzle adalah puzzle yang menggunakan logika. Gambar di bawah 

memperlihatkan contoh logic puzzle berupa grid puzzle. 

 
 

Gamba 2.7: Logic Grid Puzzle 

 

Combination puzzle adalah puzzle yang dapat diselesaikan melalui beberapa 

kombinasi yang berbeda. Rubik's Cube dan Hanoi Tower adalah contoh 

Combination Puzzle 

Mechanical Puzzle adalah puzzle yang kepingnya saling berhubungan. Contoh 

puzzle pada mechanical puzzle adalah Soma Cube dan Chinese wood knots. 

Gambar di bawah memperlihatkan puzzle Chinese wood knots  

http://www.omochatoys.com/mainan-edukatif/459-hanoi-tower.html
http://www.omochatoys.com/mainan-edukatif/355-kubus-soma.html
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Gambar 2.8: Chinese Wood Knots 

Jigsaw Puzzle adalah puzzle yang merupakan kepingan-kepingan.  Disebut dengan 

jigsaw puzzle karena alat untuk memotong menjadi keping disebut dengan jigsaw. 

Jigsaw Puzzle pertama kali diproduksi pada tahun 1766 oleh John Spilsbury 

seorang ahli pembuat peta. Puzzle tersebut berupa peta dan digunakan untuk 

pembelajaran ilmu geografi bagi anak-anak sekolah. Dengan menyusun kepingan-

kepingan puzzle peta tersebut, murid akan belajar tentang lokasi, posisi, dan 

hubungan geografi antar masing-masing negara. Gambar dibawah ini 

memperlihatkan puzzle peta buatan John Spilsbury. 
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Gambar 2.9: Puzzle Peta John Spilsbury (1766) 

John Spilsbury kemudian melihat peluang bisnis pada puzzle ini, dia kemudian 

memproduksi dan menjual puzzle-puzzle peta tersebut.  

B. Kerangka Pikir 

 

Ketersediaan media pembelajaran di MI Uswatun Hasanah saat ini masih kurang 

dan belum merata pada setiap mata pelajaran, terlebih mata pelajaran IPS, 

menurut informasi yang peneliti terima, mata pelajaran IPS hanya memiliki 13 

media pembelajaran selain buku dengan kondisi 8 buah rusak berat, 4 buah rusak 

ringan dan 1 buah baik.  Menurut Asyhar (2011)  

Pada kondisi dimana ragam dan jumlah media pembelajaran yang 

tersedia masih sangat kurang, maka perlu dilakukan pengembangan 

dan produksi media pembelajaran secara bertahap oleh pendidik 

sendiri, berkelompok dan atau melibatkan fihak lain (internal maupun 

eksternal), peserta didik, pengelola pendidik, industry, masyarakat, 

agen donor, dll 

 

Madrasah ibtidaiyah adalah sekolah setarap sekolah dasar yang mana peserta 

didik berusia anatara 6 s/d 12 tahun, menurut tahapan perkembangan Piaget 

peserta didik di sekolah dasar pada tahapan Operasional Konkrit, yang mana 
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peserta didik pada tahapan ini lebih menyukai desain pembelajaran yang 

menggunakan berbagai media.  

Dari uraian diatas kerangka berpikir penelitian pengemabangan ini adalah:  

 

Gambar: 2.10 Alur Kerangka Pikir Penelitian 

 

C. Hipotesis 

 

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:  

1. Peta provinsi Lampung dapat di buat menjadi bentuk puzzle yang mana setiap 

belahan adalah kabupaten/kota yang tersebar di provinsi Lampung dan 

persyaratan lainnya yang ada pada peta dengan mengikuti syarat dan 

ketentuan peta. 

2. Peta puzel yang dikembangkan dapat digunakan di Kelas IV pada Kompetensi 

Dasar “Membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan 

menggunakan skala sederhana“  

3. Penggunaan peta puzzle lebih efefktif terhadap proses dan hasil belajar peserta 

didik kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dari pada menggunakan 

peta biasa.   


