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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN E-PUZZLE BERBASIS CREATIVE THINKING MATA 

 PELAJARAN IPA DITINGKAT SEKOLAH DASAR 

 

 

Penggunaan media e-puzzle berbasis creative thinking sebagai media elektronik 

yang diharapkan bisa mengasah otak anak untuk melakukan sesuatu yang bersifat 

kreatif yaitu menyatukan kembali kepingan-kepingan puzzle agar menjadi utuh kembali 

dengan menggunakan media elektronik (HP/Komputer. Penelitian ini bertujuan untuk: 

(1) Mengembangkan e-puzzle berbasis creative thinking mata pelajarn ipa ditingkat 

sekolah dasar, (2) mengetahui kelayakan e-puzzle berbasis creative thinking. (3) 

mengetahui respon peserta didik terhadap media e-puzzle berbasis creative thinking.  

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian Research and 

Development (RnD) yang diadaptasi dari model pengembangan yang dikembangkan 

oleh Borg and Gall. Pada penelitian ini menggunakan tujuh langkah yaitu: 1) potensi 

dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) Desain produk, 4) validasi desain, 5) Revisi 

produk, 6) uji coba produk, 7) revisi desain. Alat pengumpulan yang digunakan yaitu 

angket ahli materi, angket ahli media, anget ahli bahasa dan angket tanggapan pendidik 

untuk mengetahui kelayakan produk, serta angket tanggapan peserta didik untuk 

mengetahui kemenarikan produk. Subyek penelitian ini adalah peserta didik SDN 1 

Labuhan Ratu Bandar Lampung dan MI AL-Khairiyah Bandar Lampung.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dikembangkan berdasarkan hasil dari 

validasi ahli materi mendapatkan persentase rata-rata 88% dengan kriteria sangat layak, 

hasil dari validasi ahli media mendapatkan persentase rata-rata 86,7% dengan kriteria 

sangat layak, hasil validasi ahli bahasa mendapatkan persentase rata-rata 78,5% dengan 

kriteria layak. Pada uji coba kelompok kecil mendapatkan rata-rata hasil 87 % dengan 

kriteria sangat menarik, pada ujicoba kelompok besar mendapatkan rata-rata hasil 88% 

dengan kriteria sangat menarik. 

 

KATA KUNCI: E-puzzle, Creative Thinking, Mata Pelajaran IPA 
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MOTTO 

 

 

 

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di Bumi dan burung-burung yang terbang 

dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti 

kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada 

Tuhan mereka dikumpulkan”.(QS.Al-An’am: 38).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Kementrian Agama RI,  Al-Fathan The Holy Qur’an Terjemah Tafsir Perkata dan Kode Arab 

Tajwid Warna , (Tanggerang Selatan: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2016), h. 132. 
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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN E-PUZZLE BERBASIS CREATIVE THINKING MATA 

PELAJARAN IPA DITINGKAT SEKOLAH DASAR 

 

 

Penggunaan media e-puzzle berbasis creative thinking sebagai media elektronik 

yang diharapkan bisa mengasah otak anak untuk melakukan sesuatu yang bersifat 

kreatif yaitu menyatukan kembali kepingan-kepingan puzzle agar menjadi utuh kembali 

dengan menggunakan media elektronik (HP/Komputer. Penelitian ini bertujuan untuk: 

(1) Mengembangkan e-puzzle berbasis creative thinking mata pelajarn ipa ditingkat 

sekolah dasar, (2) mengetahui kelayakan e-puzzle berbasis creative thinking. (3) 

mengetahui respon peserta didik terhadap media e-puzzle berbasis creative thinking. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian Research and 

Development (RnD) yang diadaptasi dari model pengembangan yang dikembangkan 

oleh Borg and Gall. Pada penelitian ini menggunakan tujuh langkah yaitu: 1) potensi 

dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) Desain produk, 4) validasi desain, 5) Revisi 

produk, 6) uji coba produk, 7) revisi desain. Alat pengumpulan yang digunakan yaitu 

angket ahli materi, angket ahli media, anget ahli bahasa dan angket tanggapan pendidik 

untuk mengetahui kelayakan produk, serta angket tanggapan peserta didik untuk 

mengetahui kemenarikan produk. Subyek penelitian ini adalah peserta didik SDN 1 

Labuhan Ratu Bandar Lampung dan MI AL-Khairiyah Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dikembangkan berdasarkan hasil dari 

validasi ahli materi mendapatkan persentase rata-rata 88% dengan kriteria sangat layak, 

hasil dari validasi ahli media mendapatkan persentase rata-rata 86,7% dengan kriteria 

sangat layak, hasil validasi ahli bahasa mendapatkan persentase rata-rata 78,5% dengan 

kriteria layak. Pada uji coba kelompok kecil mendapatkan rata-rata hasil 87 % dengan 

kriteria sangat menarik, pada ujicoba kelompok besar mendapatkan rata-rata hasil 88% 

dengan kriteria sangat menarik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian yang berjudul “Pengembangan e-puzzle berbasis creative thinking 

mata pelajaran ipa ditingkat sekolah dasar” ini agar menghindari terjadinya 

kekeliruan dalam memahami arti yang terkandung di dalam judul tersebut, maka 

peneliti akan meberikan penegasan yang teruai di bawah ini: 

1. Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

2. E-Puzzle 

Puzzle elektronik adalah suatu permainan edukasi dimana pemecahan 

masalahnya menggunakan kepandaian dan kreativitas yang ditampilkan 

dalam suatu program berbasis komputer/android. 

3. Creative Thinking 

Berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari fikiran yang dilatih dengan 

memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan 

kemungkinan-kemungkinan baru. 

4. Mata Pelajaran IPA 

Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan dari kata-kata dalam bahasa 

inggris yaitu natural science, natural yaitu alam, science yaitu ilmu 

pengetahuan artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Ilmu pengetahuan alam 

adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Melalui 

pendidikan,  manusia dapat menjadi insan yang cerdas serta berakhlak mulia 

sehingga kelak ia mampu memberikan kontribusi positif terhadap dirinya sendiri, 

orang lain, agama serta bangsa dan negaranya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
1
 

Pendidikan sebagai kunci utama bagi bangsa dalam membangun masa 

depannya. Dengan pendidikan, suatu bangsa dapat membuka cakrawala dunia dan 

mampu bersaing dalam berbagai bidang. Penguasaan dalam bidang teknologi 

                                                             
1 Dian Andesta Bujuri dan Masnun Baiti, „Kontekstual, Pengembangan Bahan Ajar Ipa 

Integratif Berbasis Pendekatan‟, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 5.2 (2018), 185. 
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merupakan wujud persaingan yang mengindikasikan majunya suatu bangsa. Upaya 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, berpengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan yang merupakan tujuan pendidikan nasional kita, telah diupayakan 

pemerintah dengan menyelenggarakan pendidikan formal yang ditempuh mulai dari 

jenjang sekolah dasar. 
2
 

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan, baik yang di dapat dari lembaga formal maupun informal.
3
 

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan, baik yang di dapat dari lembaga formal maupun informal. Pendidik 

juga berperan penting dalam mengembangkan dan mengasah segala potensi yang 

ada pada diri peserta didik. 

Agama islam pun mewajibkan kepada umatnya untuk selalu belajar supaya 

memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan 

manusia, yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Mujadalah ayat 11: 

 

 

Artinya: Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujadilah: 

11).4 

Qur‟an Surat Al-Mujadalah Ayat 11 tersebut mengandung makna bahwa 

pendidikan itu sangat penting dan bermanfaat bagi  kehidupan manusia dan dirinya. 

Ilmu pengetahuan dapat mengangkat derajat dan martabat manusia dibandingkan 

dengan orang yang tidak berilmu pengatahuan. Maka dari itu sangat pentingnya 

pendidikan bagi manusia yang ingin menuntut ilmu, dilaksanakan di jenjang 

sekolah dasar hinga ke perguruan tinggi. 

Hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru/pengajar untuk 

membantu siswa atau anak didiknya, agar mereka dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain pembelajaran adalah usaha-usaha yang 

terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar 

                                                             
2 Anatri Desstya and others, „Model Pendidikan Paulo Freire, Refleksi Pendidikan Ipa Sd Di 

Indonesia (Relevansi Model Pendidikan Paulo Freire Dengan Pendidikan IPA Di Sekolah Dasar)‟, Profesi 

Pendidikan Dasar, 1.1 (2018), 1  
3 Ahmad Jamalong Hamid Darmaji, sulha, Pengantar Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2018).h.3 
4 Kementrian Agama RI,  Al-Fathan The Holy Qur’an Terjemah Tafsir Perkata dan Kode 

Arab Tajwid Warna , (Tanggerang Selatan: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2016), h. 542. 
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dalam diri siswa.
5
 Belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai sistem 

karena di dalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut meliputi: tujuan, 

materi, metode, media, dan evaluasi.
6 

Belajar adalah suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap lingkungan, 

perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh 

pertumbuhan atau keadaan sementara seseorang seperti kelelahan atau dsebabkan 

oleh obat-obata. Belajar memiliki beberapa jenis yaiutu meliputi belajar kecakapan 

jsmaniah, belajar problem solving, belajar fakta pengetahuan, belajar cara, belajar 

sikap, belajar minat, dan belajar untuk tranfered.
7 

Media belajar yang baik adalah media yang menyenangkan dan mudah 

dicerna.
8
 Seperti yang kita ketahui sebagian pendidik masih sering menggunakan 

buku paket sebagai sumber belajar. Hal inilah yang membuat media pembelajaran 

jarang untuk digunakan atau menggunakan media seadanya, dikarenakan 

pembuatan media pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa 

menghasilkan beberapa media, sehingga pendidik enggan menggunakan media 

pada proses pembelajaran. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pentingnya seorang pendidik dapat 

memanfaatkan media dan sumber belajar sebagai usaha untuk meningkatkan minat 

belajar dan kreatifitas peserta didik. Penggunaan media pembelajaran sebagai alat 

bantu akan lebih efektif dan bermakna  jika dalam penggunaannya pesan yang 

terkandung dimateri akan lebih mudah tersampaikan kepada peserta didik. Seperti 

yang kita ketahui bahwa media akan membuat peserta didik lebih semangat dan 

antusias dalam pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajarnya. oleh sebab 

itu, pentingnya kita melakukan inovasi media pembelajaran untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. 

Inovasi media pembelajaran yang dikembangkan peneliti yaitu e-Puzzle. E-

puzzle merupakan salah satu media yang memanfaatkan internet sebagai salah satu 

cara untuk meggunakannya. Pada penelitian ini menggunakan e-puzzle jenis Jigsaw 

puzzle. Jigsaw Puzzle merupakan sebuah gambar yang dicetak pada kertas tebal 

yang dipotong dengan pola geometri khusus yang saling terhubung. Potongan-

potongan puzzle akan diacak dan untuk menyusun kembali, diperlukan informasi 

dari potongan puzzle sebagai dasar pertimbangan untuk menggabungkan antar 

                                                             
5
  Cecep kustandi, Bambang Sutjipto, 'Media Pembelajaran', (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2016) h. 5 
6
  Rudi Susilana, Cepi Riyana, 'Media Pembelajaran', (Bandung: Wacana Prima, 2017), h. 4. 

7Esti Ismawati, Faraz Umaya, 'Belajar Bahasa Di Kelas Awal', (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2017), h. 1 
8Firma Rean Kasih, 'Pengembangan Film Animasi dalam Pembelajaran Fisika pada Materi 

Kesetimbangan Benda Tegar di SMA', Jurnal Tadris, Vol.2, Vol.1 (Juni 2017), h.42. 



 

 

4 

potongan. Informasi ini adalah gambar dan bentuk geometri khusus yang terdapat 

pada setiap potongan puzzle.
9  

E-Puzzle merupakan  suatu permainan menyususn potongan-potongan dari kata 

atau gambar menjadi utuh atau sempurna denan menggunakan alat eleltronik 

berupa komputer atau laptop, permainan yang menantang data kreativitas dan 

ingatan siswa dikarenakan munculnya motivasi untuk senantiasa mencoba 

memecahkan masalah namun tetap menyenangkan.
10 Puzzle eletronik termasuk 

kedalam pembelajaran yang mamanfaatkan teknologi internet. E-Learning atau 

Electronic Learning (pembelajaran elektronik) diartikan sebagai pembelajaran yang 

menggunakan media elektronik, atau menjalin hubungan melalui media lektronik, 

dalam hal ini dapat berupa komputer. 
11

 penggunaan e-puzzle akan menjadikan 

peserta didik lebih mengasah keampuan berfikir kreatifnya. 

Manfaat dari penggunaan media ini diharapkan mampu menarik perhatian 

siswa dan memudahkan siswa dalam memahami materi. Media sendiri adalah 

sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. 

Padahal disisi lain, kompetensi Abad 21 menuntut agar peserta didik terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas internet, dimana 

peserta didik bukan hanya sebatas mencari informasi, tapi peserta didik juga 

melaksanakan pembelajaran secara online. Meluasnya pemanfaatan internet bisa 

menjadi potensi besar dalam pengembangan pembelajaran dengan sistem online. 

Kondisi tersebut potensial untuk dilakukannya pembelajaran yang tidak menuntut 

waktu dan tempat. Pembelajaran ini sering diistilahkan e-learning.12 

Penggunaan media e-puzzle sebagai media elektronik yang diharapkan bisa 

mengasah otak anak untuk melakukan sesuatu yang bersifat kreatif yaitu 

menyatukan kembali kepinga-kepingan puzzle agar menjadi utuh kembali dengan 

menggunakan media elektronik (HP/Komputer). Sehingga media puzzle kali ni 

akan berbeda dengan media puzzle sebelumnya yaitu e-puzzle Berbasis Creative 

Thinking. 

Creative Thinking (Berfikir Kreatif) Berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan 

dari fikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, 

mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru. Berfikir kreatif merupakan hal 

intrinsik  yang perlu digali karena aspek kreatif merupakan salah satu dari tujuan 

                                                             
9 Syanti Irviantina an otherr,' Kajian Algoritma Upgraded Artificial Bee Colony dalam 

Pencarian Solusi Square Jigsaw Puzzle', JSM STIMIK Mikroskil, Vo.18, No.2 (April 2019), h.11. 
10Farida Nur Kumala and others, „MPengembangan Multimedia E-Learning Materi Ekologi 

Siswa Sekolah Dasar‟Seminar Nasional PGSD UNIKA, 4 (2020), 207. 
11 Heni Rodiawati & Komarudin, 'Pengembangan E-Learning Melalui Modul Interaktif 

Berbasis Learning Content Development System', Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan, 

Vol.16, No.2 (Desember 2018), h.174. 
12 Sohibun, Filza Yulina Ade, 'Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Virtual Class 

Berbantuan Google Drive', Jurnal Tadris, Vol.2, No.2 (Desember 2017), h.121-122. 
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pendidikan nasional yang dicantumkan didepan, sehingga penting untuk melakukan 

berbagai hal terencana dalam peningkatan berpikir kreatif.
13 

Pembelajaran berbasis berfikir kreatif (Creative Thinking) memiliki daya cipta 

atau menciptakan hal baru. Istilah kreatif memiliki makna bahwa pembelajaran 

merupakan sebuah proses mengembangkan kreativitas siswa, karena pada dasarnya 

setiap individu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti 

menurut para ahli kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang melahirkan 

sesuatu yang baru atau kombinasi hal yang sudah ada hingga terkesan baru.
14 

Kurangnya Penggunaan media dan keterlibatan peserta didik yang seharusnya 

medukung proses pembelajaran, kreativitas peserta didik hanya sebatas 

mendengarkan dan mencatat materi, selain itu pendekatan yang dilakukan kurang 

mampu mengaktifkan dan melancarkan kreativitas peserta didik dalam kemandirian 

belajar, hal ini menyebabkan kurangnya nilai peserta didik di MI AL-Khairiyah 

Kupang Teba Bandar Lampung. 

Penerapan e-puzzle berbasis creative thinking (Berfikir kreatif) sangat 

relevan dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran    IPA    di    SD/MI    merupakan 

pondasi  awal  dalam  menciptakan  siswa-siswa  yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap ilmiah. Pembelajaran   IPA   diarahkan   dengan   cara   

mencari tahu  tentang  alam  secara  sistematis,  sehingga  IPA bukan    hanya    

merupakan    penguasaan    kumpulan pengetahuan  yang  berupa  fakta-fakta,  

konsep-konsep, atau  prinsip-prinsip  saja,  tetapi  juga  merupakan  suatu proses   

penemuan   dan   pembentukan sikap   ilmiah.
15

 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa inggris 

yaitu natural science, artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa-

peristiwa yang terjadi di alam ini.
16

 IPA bukan hanya mempelajari tentang 

peristiwa, gejala, makhluk hidup dan benda yang ada di alam tetapi juga 

memerlukan kerja, cara berfikir, dan cara memecahkan masalah. 

Berdasarkan hasil wawancara  di MI AL-Khairiyah Kupang Teba Teluk Betung 

Bandar Lampung. Peneliti melakukan wawancara dengan ibu A.M, S.Pd selaku 

wali kelas IV. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan judul peneliti bahwasanya menurut ibu A.M setiap melaksanakan 

proses pembelajran  daring berlangsung menggunakan media berupa ppt/video 

youtube . Pada saat proses pembelajaran berlangsung pun terdapat kendala yang 

dialami yaitu peserta didik yang sulit dikondisikan karena sumber belajar hanya 

                                                             
13

 Herayani, 'Efektifitas Pembelajaran Sscs Berbantuan Media Puzzle Terhadap Berpikir 

Kreatif Matematis Siswa Sekolah Dasar Pada Materi Pecahan', Jurnal PGSD, Vol.5 No.1 ( 2019), 

h.32-33. 
14Hadma Yuliani and others, 'Keterampilan Berpikir Kreatif Pada Siswa Sekolah Menengah 

Di Palangka Raya Menggunakan Pendekatan Saintifik', Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan 
(JPFK), Vol.3, No.1 (Maret 2017), h.50. 

15 Purniadi Putra, „Pendekatan Etnopedagogi Dalam Pembelajaran IPA SD / MI‟, Primary 

Education Journal (PEJ), 1.1 (2017), 18. 
16  Samatowa, 'Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar' , (Jakarta: Indeks, 2016),h. 3. 
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menggunakan buku paket tematik dan bupena. Mengenai media e- puzzle pendidik 

belum pernah menggunakannya pada mata pelajaran IPA apa lagi elektronik ini (e-

puzzle ) pendidik belum pernah diterapkannya pada pembelajaran IPA, dimasa 

pandemi ini pembelajaran berlangsung secara daring/online, materi yang diberikan 

berupa power point (PPT) dan terkadang dari youtube.  Proses pembelajaran lebih 

dominan pendidik yang agresif menjelaskan dan peserta didik hanya 

mendengarkan, terkadang ada satu dua orang yang mendapat stimulus dari pendidik 

dan bertanya melalui gagasan mereka sendiri. Pendidik sebagai fasilitator 

mengakibatkan minimnya kreatifitas peserta didik untuk mengungkapkan gagasan 

yang seharusnya mereka keluarkan yang dibantu dengan media. Media 

pembelajaran yang ada disekolah masih perlunya inovasi yang baru supaya 

meningkatkan kreatifitas peserta didik dalam belajar.
17

  

MI AL-Khairiyah Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung masih 

kurangnya fasilitas media yang mendukung pembelajaran dan juga kurangnya 

pemanfaatan teknologi yang di ungkapkan oleh pendidiknya. tetapi pemanfaatan 

teknologinya masih belum optimal, hal ini di ungkapkan oleh pendidik bahwa tidak 

semua peserta didik memiliki gadget/HP dan mengerti sistem pembelajaran jarak 

jauh (online), maka dari itu perlunya dampingan orangtua supaya pembelajaran 

secara daring bisa terlaksana dengan baik. 

Besar harapan peserta didik yang membutuhkan penggunaan media 

pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan pada saat proses pembelajaran 

dengan pemanfaatkan teknologi serta penggunaan media yang berbeda setiap 

materinya. Supaya peserta didik mudah mengingat dan memahami materi dipelajari 

sehingga mendapatkan pengaruh positif yang dirasakan oleh peserta didik dan 

pendidik. 

Pembelajaran akan lebih menarik jika menjelaskan materi menggunakan puzzle 

elektronik (e-puzzle) berbasis Creative Thinking (Berfikir kreatif) dalam penyajian 

media eletronik ini diharapkan menjadi trobosan baru bagi sekolahan dan menjadi 

pertimbangan kepala instansi agar sekolahan tersebut bisa lebih maju, melatih 

peserta didik menggunakan internet sebagai bersiapan untuk dimasa yang akan 

datang dan memamfaatkan internet dengan bijak di abad 21 ini. 

Penelitian dan pengembangan berbasis teknologi sudah banyak dilakukan 

khususnya pada pengembangan elektronik puzzle (e-puzzle), contohnya oleh 

Andhini Murbarani dan Sulistiowati dari Universitas Negeri Surabaya, yang telah 

melakukan penelitian dengan judul “pengembangan media puzzle elektronik tentang 

rangka tubuh manusia pada mata pelajaran ipa untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV di SDN jombatan v jombang” . Berdasarkan analisis data maka 

media puzzle elektronik yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan 

                                                             
17

Ana Mulyana, Observasi dan Wawancara dengan pendidik kelas IV  di MI AL-Khairiyah 

Kupang Teba, Bandar Lampung, 23 Juli 2020. 
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pemakaian. Penelitian dan pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Triana Cipta 

Ningrum dan Mintohari dari Universitas Negeri Surabaya, juga melakuka penelitian 

dengan judul “pengembangan media pembelajaran puzzle animals 3d woods dalam 

materi organ gerak hewan kelas v sd”. Bedasarkan dari data kevalidan, kepraktisan 

dan efektivitas, maka media pembelajaran Puzzle Animals 3D Wood dinyatakan 

layak digunakan untuk materi organ gerak hewan kelas V SD. Penelitian dan 

pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Ika Mulyanti dari UIN Raden Intan 

Lampung pendidikan Biologi, melakukan penelitian dengan judul “pengembangan 

media woody puzzle pada materi archaebacteria dan eubacteria”.  Penilaian 

validator media, validator materi, dan validator bahasa terhadap media Woody 

Puzzle tergolong dalam kategori “Sangat Layak” dengan nilai rerata 87%, 84% dan 

100%. Pengembangan media pembelajaran Woody Puzzle pada materi 

Archaebacteria dan Eubacteria memperoleh penilaian respon siswa dengan 

persentase 90% digolongkan dalam kategori “Sangat Layak” serta memperoleh 

penilaian respon guru dengan persentase 88% digolongkan dalam kategori “Sangat 

Layak”.    

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

“Pengembangan e-puzzle kids berbasis cerative thinking mata pelajaran IPA di 

Tingkat Sekolah Dasar”. Media pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan 

minat serta kreatifitas peserta didik dan dapat meningkatkan pemahaman baru bagi 

peserta didik.  

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,  maka dapat ditentukan indentifikasi masalah 

dalam penelitian ini: 

1. Belum dikembangkanya E-Puzzle  Berbasis Creative Thinking . 

2. Peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang menarik yang berbasis 

creative thinking (berfikir kreatif). 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalh dalam penelitian ini antara laing yaitu: 

1. Media pembelajaran yang dikembangkan yaitu E-puzzle Betbasis Creative 

Thinking yang didalamnya berisi tentang penjelasan-penjelasan materi, e-

puzzle dan evaluasi pesera didik  yang bercorakkan creative thinking karena 

memasukkan unsur indikator berfikir kreatif. 

2. Pengujian media yang dikembangkan mencakup uji materi oleh ahli materi, uji 

desain produk olehahli media, uji bahasa oleh ahli bahasa, dan uji coba kepada 

peserta didik yaitu uji coba lapangan kelompok kecil dan uji coba kelompok 

besar. 
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E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara pengembangan E-Puzzle Berbasis Creative Thinking Mata 

Pelajaran IPA Di Tingkat Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana kelayakan E-Puzzle Berbasis Creative Thinking Mata Pelajaran 

IPA Di Tingkat Sekolah Dasar ? 

3. Bagaimana respon peserta didik terhadap  E-Puzzle Berbasis Creative 

Thinking Mata Pelajaran IPA Di Tingkat Sekolah Dasar? 

  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan msalah yang telah dirumuskan di atas, maka penulis 

menyimpulkan tujuan penelitian adalah: 

1. Mengembangkan E-Puzzle kids  Berbasis Creative Thinking Mata 

Pelajaran IPA Di Tingkat Sekolah Dasar. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan E-Puzzle Kids Berbasis Creative Thingking 

Mata Pelajaran IPA Di Tingkat sekolah Dasar. 

3. Mengetahui respon peserta didik terhadap pengembangan E-Puzzle kids  

Berbasis Creative Thinking Mata Pelajaran IPA Di Tingkat sekolah Dasar.  

 

G. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberi mafaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pagi pembaca, 

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagian peserta didik 

1) Mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran online 

agar tidak merasa bosan saat memahami materi.  

2) Meningkatkan antusias belajar peserta didik dan melatih kreatifitas 

karena suasana belajar bervariasi. 

b. Bagi Pendidik 

Membantu pendidik dalam menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan dibidang teknologi.  

c. Bagi Sekolah 

Meningkatkan mutu pendidikan dan memberi masukan pada pihak 

sekolah bahwa dengan adanya pengembangan media dan proses 

pembelajaran menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan 
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antusiasme peserta didik dan melatih menggunakan teknologi dalam 

belajar. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan suatu pengalaman berharga dalam mengembangkan 

media pembelajaran. 

 

H. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Produk yang dikebangkan dalam penelitian ini mempunyai spesifikasi sebagai 

berikut: 

1. E-Puzzle  ini berbasis Creative Thinking (Berfikir Kreatif) pada mata 

pelajaran IPA untuk tingkat SD/MI Semester Genap. 

2. Media E-Puzzle dibuat berbentuk aplikasi dengan sistem operasi android 

menggunakan Android Studio. 

3. Android Studio  digunakan sebagai platform pengembangan dalam 

mendesain puzzle serta menggabungkan gambar dan teks. 

4. Aplikasi pembelajaran yang dikembangkan berisi tentang: 

a. Icon identitas pengguna 

b. Icon selamat Datang 

c. Kompetensi Inti 

d. Kompetensi Dasar 

e. Tujuan pembelajaran 

f. Materi Pembelajaran IPA 

g. Puzzle 

h. Soal-soal Evaluasi. 

i. Daftar Referensi 

j. Profil Pengembang 

5. Media pembelajaran ini memuat gambar puzzle yang menjadi daya tarik 

anak untuk semangat belajar. 

6. ukuran puzzle di setiap tingkatan: 

 Mudah: 3x3 

 Menengah: 4x4 

 Sulit: 4x4 

 Ahli: 5x5 

7. Media Pembelajaran ini dapat digunakan  untuk pembelajaran IPA secara 

mandiri oleh peserta didik. 

8. Media pembelajaran ini dapat diakses secara online maupun offline, peserta 

didik hanya perlu pengunduh aplikasi E-Puzzle dan dapat diakses meskipun 

tidak memiliki koneksi internet. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertia Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala bentuk dan sarana penyampaian 

informasi yang dibuat atau dipergunakan sesuai dengan teori pembelajaran, dapat 

digunakan untuk tujuan pembelajaran dalam penyaluran pesan,merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali.
1
 Di samping 

dapat menggunakan alat bantu pembelajaran yang tersedia di sekolah,seorang 

guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan dalam membuat 

media pembelajaran sederhana serta mudah didapat, apabila media tersebut belum 

tersedia di sekolahnya.  

Dikaitkan dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat komunikasi 

yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa 

materi ajar dari pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi 

lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.
2
 peranan media tidak akan 

terlihat apabila penggunaannya tidak sejalan dengan isi dan tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan.
3
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat sehinggah 

menuntut kreativitas dan dorongan untuk selalu melakukan pe mbaruan dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu guru dituntut mampu berbasis atau mengoperasikan 

alat yang tersedia di sekolah dan mendorong upaya-upaya kreatif dalam 

pemanfaatan teknologi pada proses pembelajaran. Disamping mampu berbasis 

alat-alat yang tersedia, guru dituntut dapat mengembangkan keterampilan 

membuat media pembelajaran yang akan digunakannya untuk mengajar. Untuk 

itu, dalam mengajar guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang media pembelajaran.
4
 

Pada  zaman  Nabi  SAW  sudah  dikenal  kegiatan  belajar  

mengajar,sehingga  kalau  dilihat  kembali  pada  zaman  Nabi  SAW,  sebenarnya  

media pembelajaran  itu  sendiri  sudah  ada  dan  sudah  diaplikasikan  oleh  

RasulullahSAW.    Beliau    dalam    mengajarkan    ilmu    pengetahuan    kepada    

                                                             
1Nunuk Suryani,Achamd Setiawan,Aditin Putria, Media Pembelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya, (Bandung: Rosda, 2019), h.5. 
2Netriwati and Mai Sri Lena, Media Pembelajaran Matematika (Bandar Lampung: Permata Net, 2017).,h.6 

3 Ibid. 
4 Evi Ristiana, „Pengembangan Media Pembelajaran IPA Berbasis Powerpoint Di Sekolah 

Dasar‟ Evi Ristiana, Indonesian Journal of Primary Education, 3.2 (2019),h. 17. 
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sahabat-sahabatnya  tidak  lepas  dari  adanya media  sebagai  sarana  

penyampaian  materi ajaran agama Islam. 

 

Dijelaskan pula dalam firmal Allah dibawah ini: Q.S, An-Nahl:125. 

 

 

 

 

 

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik”(Q.S, An-Nahl:125).5 

Dari  tafsiran Q.S, An-Nahl:125 dapat  dinyatakan  bahwa  penggunaan  

media  dalam pembelajaran harus mempertimbangkan aspek pesan yang 

disampaikan adalah positif,  dan  bahasa  yang  santun  sebagai  sarana  

penyampai  pesan,  dan  jika dibantah  pun  seorang  pendidik  harus 

menjelaskannya  dengan  bahasa  yang logis, agar peserta didik dapat menerima 

dengan baik. Dengan demikian, media dalam penyampaian pesan di sini adalah 

bahasa lisan sebagai pengantar pesan. 

2. Kegunaan Media Pembelajaran 

Media merupakan salah satu komponen penting dalam sistem 

pembelajaran yang memiliki kegunaan dan peran penting untuk mendukung 

proses pembelajaran berlangsung supaya tercapainya tujuan pembelajaran. 

Secara umum media mempunyai kegunaan yang cukup trategis dalam 

pembelajaran di kelas , yaitu: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya ingat. 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dngan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

 

 

 

                                                             
5 Kementrian Agama RI, Al-Fathan The Holy Qur’an Terjemah Tafsir Perkata dan Kode Arab 

Tajwid Warna (Tanggerang Selatan: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2016), h. 281. 
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Table 2.1
6
 

Kelompok media Instruksional 

NO Kelompok Media Media Intruksional 

1 Audio  Pita audio (rol atau 

kaset) 

 Piringan audio 

 Radio (reaman 

siaran) 

2 Cetak  Buku teks terprogram 

 Buku 

pegangan/manual 

 Buku tugas 

3 Audio-cetak  Buku latihan 

dilengkapi kaset 

 Gambar/poster 

(dilengkapi audio) 

4 Proyek Visual Diam  Film bingkai (slide) 

 Film rangkai (berisi 

peran verbal) 

5 Proyek Visual Diam dengan Audio  Film bingkai (slide) 

suara 

 Film rangkai suara 

6 Visual Gerak  Film bisu dengan 

judul (caption) 

7 Visual Gerak dengan Audio  Film suara 

 Video/vcd/dvd 

8 Benda  Benda Nyata 

 Model tirual (mock 

up) 

9 Komputer  Media berbasis 

komputer; CAI 

(Computer Assisted 

Instructional) & cmi 

(Computer Managed 

Instructional) 

 

 

                                                             
6 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS , (Jakarta: Kencana, 2016), h.326-327 
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3. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian, sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat  lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap 

jam pelajaran. 

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain, seperti mengamati, 

melakukan, mendemosntrasikan, memerankan, dan lain-lain.
7
 

 

4. Jenis Media Pembelajaran 

Dibawah ini terdapat beberapa jenis media pembelajaran: 

a. Media berbasis Komputer 

Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk 

kegiatan produksi audiovisual. Pada tahun-tahun belakangan komputer 

mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan 

dalam bidang kegiatan pembelajaran. Ditambah dengan teknologi jaringan 

dan internet, komputer seakan menjadi primadona dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis komputer dapat dikategorikan menjadi dua, 

yaitu computer-based training (CBT) dan Web-based training (WBT). 

1) Computer Based Training (CBT) merupakan proses pendidikan 

berbasiskan komputer, dengan memanfaatkan media CD ROM dan disk – 

based sebagai media pendidikan. Degan memanfaatkan media ini, sebuah 

CD ROM bisa terdiri dari video klip, animasi, garfik, suara, multimedia 

dan program aplikasi yang akan digunakan oleh peserta didik dan 

pendidiknya. 

2) Web Based training (WBT).Web-based training (WBT) sering juga di 

identikkan dengan e-learning, dalam metode ini selain menggunakan 

komputer sebagai sarana pendidikan, juga memanfaatkan jaringan 

internet, sehingga seseorang yang akan belajar bisa mengakses materi 

pelajarannya di manapun dan kapan pun, selagi terhubung dengan 

internet. 

                                                             
7Cecep Kustandi, Bambang Sutjioto, Media Pembelajaran Manual dan Digital, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2019), h.22. 
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b. Media Berbasis Edutainment 

Edutainment dirancang khusus untuk tujuan pendidikan yang 

penyajiannya diramu dengan unsur-unsur hiburan sesuai dengan materinya. 

c. Film Animasi 

Film animasi didefinisikan sebagai gambar-gambar yang muncul dan 

bergerak. Penggunaan animasi dalam pembelajaran penting, karena dengan 

animasi pembelajaran akan lebih bermakna.
8
 

d. Media Berbasis Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang mampu merangsang indera 

penglihatan dan indra pendengaran secara bersama-sama, karena media ini 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar.
9
 

e. Media Berbasis Visual 

Media visual adalah media yang bisa dilihat, dibaca dan diraba. Media ini 

mengandalkan indra penglihatan dan peraba. Berbagai jenis media ini sangat 

mudah untuk didapatkan, seperti foto, gambar/ilustrasi, sketsa/gambar garis, 

grafik, bagan, chart. 

 

B. Elektronik Puzzle (E-Puzzle) 

1. Pengertian Puzzle 

Puzzle adalah permainan konstruksi melalui kegiatan memasang atau 

menjodohkan kotak-kotak, atau gambar bangun-bangun tertentu sehingga 

membentuk sebuag pola tertentu. Puzzle adalah alat peraga atau alat bantu untuk 

menunjang proses pembelajaran yang menggunakan puzzle dalam melaksanakan 

pembelajaran.
10

 Puzzle merupakan suatu permainan menyelesaikan masalah 

dengan mengandung tantangan tersendiri. Seringkali puzzle merupakan suatu 

bentuk hiburan, tetapi dapat juga menyelesaikan masalah logika. Penyelesaian 

puzzle membutuhkan waktu dalam pengenalan pola dan penyusunan pola tertentu. 

 

2. Jenis-jenis Puzzle 

Dibawah ini beberapa jenis media puzzle: 

a. Puzzle Konstruksi 

Puzzle Konstruksi merupakan kumpulan potongan-potongan yang 

terpisah, yang dapat digabungkan kembali menjadi beberapa model. Mainan 

ini yang paling umum adalah blok-blok kayu sederhana berwarna-warni. 

                                                             
8 Ibid, h.327-333. 

9Fransina Thresiana Nomleni and others, 'Pengembangan Media Audio Visual dan Alat Peraga 

dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah' , Scholaria: Jurnal Pendidikan dan 
Kebudayaan, Vol. 8 No. 3, (September 2018) h.220. 

10 Elan, Dindin Abdul Muiz L, Feranis, 'Penggunaan Media Puzzle untuk Meningkatkan 

Kemampuan Mengenal Bentuk Geometri', Jurnal PAUD Agapedia, Vol.1 No.1, (Juni 2017) h.70 
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Mainan ini Sesuai untuk anak yang suka bekerja bentuk tangan, suka 

memecahkan Puzzle, dan suka berimajinasi. 

contoh gambar puzzle Konstruksi 

 

 

 

https://s.blanja.com/picspace/146/266386/750.750_6485532b45d5460092c3baed94a588e1.jpg 

b. Puzzle Batang (Stick) 

Puzzle batang merupakan permainan teka-teki matematika sederhana 

namun memerlukan pemikiran kritis dan penalaran yang baik untuk 

menyelesaikannnya. Puzzle batang ada yang dimainakan dengan cara 

membuat bentuk yang sesuai dengan yang kita inginkan ataupun menyusun 

gambar yang terdapat pada batang Puzzle. 

Contoh puzzle Batang 

 

 

 

https://cdn6.aptoide.com/imgs/7/2/e/72ef436c43f05308a598ef10edbee3a7.png 

c. Puzzle Lantai 

Puzzle lantai terbuat dari bahan karet atau busa (Sponge) sehingga 

baik untuk alas bermain anak dibandingkan harus bermain diatas keramik. 

Puzzle lantai memiliki desain yang sangat menarik dan tersedia banyak 

pilihan warna yang cemerlang. juga dapat meningkatkan kreatifitas dan 

melatih kemampuan berpikir anak. Puzzle lantai sangat mudah dibersihkan 

dan tahan lama.  

sisi edukasi permainan Puzzle ini berfungsi antara lain:  

1) Melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran. 

2) Melatih koordinasi mata dan tangan Anak belajar mencocokkan 

keeping-keping Puzzle dan menyusunnya menjadi satu gambar. 

3) Memperkuat daya ingat.  

https://s.blanja.com/picspace/146/266386/750.750_6485532b45d5460092c3baed94a588e1.jpg
https://cdn6.aptoide.com/imgs/7/2/e/72ef436c43f05308a598ef10edbee3a7.png
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4) Mengenalkan anak pada konsep hubungan.  

5) Dengan memilih gambar-gambar atau bentuk-bentuk, dapat melatih 

anak untuk berpikir matematis (menggunakan otak kiri).  

6) Melatih logika anak, misalnya Puzzle bergambar manusia. anak 

dilatih menyimpulkan dimana letak kepala, tangan dan kaki sesuai 

logika.  

7) Meltaih kecerdasan anak.  

8) Melatih anak agar tambah kreatif dalam berkarya.
11

 

 

Contoh gambar puzzle lantai 

https://cf.shopee.co.id/file/0604ea2fa299e51d0dbf61bab351929f 
 

d. Puzzle Jigsaw 

Jigsaw Puzzle adalah puzzle yang berupa kepingan gambar. Puzzle 

inilah yang umumnya banyak dimainkan dan digemari oleh anak-anak. Jigsaw 

puzzle inilah yang umumnya diketahui oleh sebagian besar orang. Bahan 

pembuat puzzle ini umumnya dari kayu atau MDF. Contoh jigsaw puzzle 

adalah tangram, puzzle huruf angka, puzzle hewan/binatang, puzzle buah 

sayur, puzzle matematika.
12

 

Contoh puzzle jigsaw 

 

 

 

 

 

 

https://w0.pngwave.com/png/607/48/jigsaw-puzzles-puzzle-jigsaw-png-clip-art.png 

                                                             
11 Eka Wahyuni Hidayat, 'Penggunaan Media Puzzle Konstruksi Terhadap Hasil Belajar 

Kognitif Siswa SDN Kemangsen II Krian', Jurnal Of Islamic Educatuion Studie, Vol.1 No.1 (2018), h.70  
12 Rofik Jalal Rosyanafi, „Pengaruh Media Jigsaw Puzzle Terhadap Minat Belajar Huruf 

Hijaiyah Anak Usia Dini‟, Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning, Vol.1 No. 1 (April 2018), h. 57. 

https://cf.shopee.co.id/file/0604ea2fa299e51d0dbf61bab351929f
https://w0.pngwave.com/png/607/48/jigsaw-puzzles-puzzle-jigsaw-png-clip-art.png
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3. Langkah-Langkah Penggunaan e-puzzle 

Langkah-langkah e-puzzle kids pada penlitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pendidik mengirimkan aplikasi e-puzzle  kepada peserta didik. 

b. Pendidik memberikan tutorial cara pengunduhan e-puzzle berupa video. 

c. Peserta didik diberikan arahan terlebih dahulu sebelum pendidik 

memerintahkan untuk memulai menggunakan e-puzzle. 

d. Sebelum memulai pembelajaran terdapat bagian utama aplikasi yaitu doa 

belajar. 

e. Setelah itu di e-puzzle kids tersebut terdapat materi terlebih dahulu supaya 

peserta didik lebih mudah paham dengan apa yang akan dilakukan. 

f. Terdapat beberapa bagian yang bisa di clik dan digeser, dibagian yang di 

clik dan di geser tersebut terdapat penjelasan materi sesuai dengan Siklus 

Hiudp Makhluk Hidup. 

g. Dibagian materi tercantum pertanyaan creative thinking, setelah 

pertanyaan tersebut bisa terjawab maka pindah ke halaman materi 

selanjutnya. 

h. Setelah membaca materi peserta didik bisa memainkan puzzle nya yang 

terdapat kepingan gambar puzzle metamorfosis hewan dan hewan yang 

dilindungi. 

i. Dibagian puzzle terdapat 3 tingkatan puzzle. 

1. Mudah 

2. Menengah 

3. Sulit 

4. Ahli 

j. Setelah peserta didik selesai menyusun kepingan puzzle, peserta didik 

bisa kembali ke awal lalu mengklik bagian evaluasi untuk mengerjakan 

soal seputar materi. 

k. Mengisi angket respon peserta didik. 

 

4. Puzzle Elektronik (E-Puzzle)  

 E- puzzle merupakan permainan nmenyusun potongan – potongan dari 

kata atau gambar nmenjadi utuh atau sempurna dengan mengunakan alat 

elektronik berupan computer atau laptop, permainan yang menantang daya 

kreativitas dan ingatan siswa dikarenakan munculnya motivasi untuk senantiasa 

mencoba memecahkan masalah namun tetap menyenangkan.Selain itu dengan 

penggunaan nmedia e-puzzle, perhatian siswa dapat teralihkan secara maksimal 

dan dapat memberikan kesan menyenangkan.13 E-Puzzle  ini dibuat secara online 

dkarenakan keadaan sekolah (Covid-19) yang tidak bisa melaksanakan proses 

pembelajaran di sekolahan dan proses belajar mengajar dilaksanakan secara 

                                                             
13 Kumala and others. 
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daring dirumah masing-masing tapi masih tetap dalam pengawasan guru dan 

orang tua. 

Dalam penelitian ini pengembangan media pembelajaran merupakan 

salah satu pola pembelajaran yang modern yaitu pola pembelajaran yang 

dilakukan baik oleh peserta didik maupun pendidik yang  jeli dan mampu 

memanfaatkan produk hasil dari kemajuan teknologi, sehingga pendidik akan 

sangat terbantukan dalam melakukan proses belajar mengajar, peserta didik akan 

semakin bergairah belajar karena tidak terjadi monoton atau membosankan, serta 

pembelajaran pun akan tetap berlangsung walaupun tanpa kehadiran pendidik 

secara nyata.
14

 

Dalam pengembangan e-puzzle Berbasis Creative Thinking ini termasuk 

kedalam penggunaan media secara terprogram yaitu bahwa media tersebut 

digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk 

mencapai tujuan tertentu disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sedang 

berlaku. Bila media itu berupa media pembelajaran, sasaran didik (audience) 

diorganisasikan dengan baik hingga mereka dapat menggunakan media itu secara 

teratur, berkesinambungan dan mengikuti pola belajar mengajar tertentu. 

Biasanya peserta didik diatur dalam kelompok belajar. Setiap kelompok diketahui 

oleh pimpinan kelompok dan disupervisi oleh seorang tutor (pendidik). Sebelum 

memanfaatkan media, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dibahas atau 

ditentukan terlebih dahulu. Kemudian mereka dapat belajar dari media tersebut 

secara berkelompok atau perorangan.
15

 

 

C. Berfikir Kreatif (Creative Thinking) 

1. Pengertian Berfikir Kreatif (Creative Thinking) 

Kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. 

Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada, 

dengan demikian baik perubah di dalam individu maupun di lingkungan dapat 

menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif. Implikasinya ialah bahwa 

kemampuan kreatif dapat ditingkatkan melalui pendidikan.
16

 Berpikir kreatif 

adalah sebuah kebiasaan dari fikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, 

menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru. 

Berfikir kreatif merupakan hal intrinsik yang perlu digali karena aspek kreatif 

merupakan salah satu dari tujuan pendidikan nasional yang dicantumkan didepan, 

                                                             
14Daryanto, Media Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 2016). h.198. 
15 Ibid, 209. 
16Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: Departemen Pendidikan 

dan kebudayaan & Rineka Cipta, 2016) h. 12. 
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sehingga penting untuk melakukan berbagai hal terencana dalam peningkatan 

berpikir kreatif.
17

  

Proses berfikir kreatif dapat juga meliputi menemukan dan menciptakan. 

Kapan saja sesuatu dilakukan atau dipikirkan dalam suatu cara yang baru, itu 

adalah bagian dari proses kreatif. Tak masalah apakah itu dilakukan sambil 

bermain, memasak, berkebun atau hanya sekedar menyusun kembali perabotan, 

hal itu masih disebut dengan kreatif. Prilaku kreatif pada anak mempunyai banyak 

peluang yang lebih baik dalam pelaksanaannya, ketika mereka membuka lebih 

dari satu cara berfikir atau melakukan sesuatu.
18

 Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Kreatif berarti memiliki daya cipta atau menciptakan hal baru. 

Istilah kreatif  memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses 

mengembangkan kreativitas siswa, karena pada dasarnya setiap individu memiliki 

imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. 

 

2. Karakteristik Berfikir Kreatif (Creative Thinking) 

Menurut Yuliani Nurani secara umum karakteristik dari suatu bentuk 

kreativitas dapat terlihat, dalam proses berfikir seseorang ketika memecahkan 

masalah masalah terdapat lima karakteristik berpikir kreatif sebagai sebuah proses 

yang melibatkan unsur Keaslian (Originality), kelancaran (Fluency), Kelenturan 

(Flexibility), Elaborasi (Elaboration), dan Keuletan dan Kesabaran.
19

 

a. Keaslian, berupa kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau karya 

yang asli hasil pemikiran sendiri. 

b. Elaborasi, berupa kemampuan untuk memperluas ide dan aspek-aspek yang 

mungkin tidak terfikirkan atau terlihat oleh orang lain.  

c. Kelancaran, dalam memberikan jawaban dan atau mengembangkan 

pendapat atau ide-ide. 

d. Kelenturan, berupa kemampuan untuk mengemukakan berbagai alternatif 

dalam memecahkan masalah. 

e. Keuletan dan Kesabaran, dalam menghadapi suatu situasi yang tidak 

menentu. 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Yuliani Hadma,etc, Keterampilan Berpikir Kreatif Pada Siswa Sekolah Menengah Di Palangka 

Raya Menggunakan Pendekatan Saintifik, Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK), Vol.3 No. 1, 

(2017), h.50. 
18Yuliani Nurani, Sofia Hartati, Sihadi, Memacu Kreativitas Melalui Bermain, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2020), h. 47. 
19 Ibid, h.3. 
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3. Indikator Berfikir Kreatif (Creative Thinking) 

Menurut Torrance Terdapat empat Indikator berfikir kreatif (creative 

thinking), yaitu: kelancaran, keluwesan, orisinil, merinci. Berikut indikator 

berfikir kreatif dalam tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2.2
20

 

Indikator Berfikir Kreatif 

No Indikator Perilaku 

1 Kemampuan berfikir lancar 

(Fluency) 

a. Mencetuskan banyak ide, gagasan, 

jawaban, penyelesaian masalah atau 

pertanyaan. 

b. Memberikan banyak cara atau saran 

untuk melakukan berbagai hal. 

c. Selalu memberikan lebih satu jawaban. 

2 Kemampuan berfikir luwes 

(Flexibility) 

a. Menghasilkan gagasan, jawaban, atau 

pertanyaan yang bervariasi. 

b. Mampu mengubah cara pemikiran atau 

pendekatan. 

c. Arah pemikiran yang berbeda-beda. 

3 Kemampuan berfikir Orisinil 

(Originality) 

a. Memberikan jawaban yang tidak lazim. 

b. Mampu melahirkan ungkapan yang 

berbeda dan unik. 

c. Jarang diberikan kebanyakan orang. 

4 Kemampuan berfikir Merinci 

(Elaboration) 

a. Mengembangkan, menambah, 

memperkaya suatu gagasan. 

b. Memperinci secara detail. 

c. Memperluas suatu gagasan 

 

D. Pembelajaran IPA 

1. Pengertian IPA 

 Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan dari kata-kata dalam 

bahasa inggris yaitu natural science, natural yaitu alam, science yaitu ilmu 

pengetahuan artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Ilmu pengetahuan alam adalah 

ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam.
21

 Artinya segala 

peristiwa yang terjadi dibumi baik yang berkaitan dengan makhluk hidup ataupun 

                                                             
20 Herayani, 'Efektifitas Pembelajaran Sscs Berbantuan Media Puzzle Terhadap Berpikir Kreatif 

Matematis Siswa Sekolah Dasar Pada Materi Pecahan', Jurnal PGSD, Vol.5 No.1 ( 2019), h.32-33. 
21 Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT Indeks, 2016) h.3 
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bukan semuanya termasuk dalam ilmu IPA atau Science. Berkaitan dengan hal itu 

dalam Q.S Ali Imran: 190. 

 

 

 

Artinya:“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”. 

(Q.S Ali-Imran: 190).22
 

Ayat diatas berhubungan dengan pengertian IPA yang membahas 

mengenai gejala-gejala maupun peristiwa yang terjadi dimuka bumi mulai 

penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Ilmu pengetahuan 

alam atau sering diterjemahkan dengan sains yang berarti suatu ilmu atau 

pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala alam, baik benda hidup atau 

benda mati melalui metode ilmiah.
23

 Jadi IPA merupakan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan alam yaitu dengan kehidupan dimuka bumi yang tersusun secara 

teratur dan saling berhubungan yang merupakan hasil dari pengamatan dan 

percobaan-percobaan yang dilakukan oleh seseorang. 

IPA merupakan bagian dari sains yang berasal dari bahasa latin scientia 

yang berarti pengetahuan. Artinya, dengan memiliki pengetahuan seseorang 

terhindar dari kesalahpahaman atau ketidaktahuan. Pembelajaran IPA di SD/MI 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA di SD/MI juga diarahkan untuk 

inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.
24

 

Artinya Ilmu Pengetahuan Alam(IPA) tersusun atas suatu sistem, tidak 

berdiri sendiri, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling menjelaskan 

secara seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh, di dalam pembelajatan 

sains, untuk mendapatkan suatu produk terdapat beberapa proses atau langkah 

yang harus dilakukaj dengan menerapkan sikap-sikap tekun, jujur dan teliti yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

                                                             
22 Kementrian Agama RI, Al-Fathan The Holy Qur’an Terjemah Tafsir Perkata dan Kode Arab 

Tajwid Warna , (Tanggerang Selatan: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2016), h. 52. 
23 Bayu Gunawan, Stefanus Cristian, Agustina Tyas, 'Penerapan Model Pembelajaran Project Based 

Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Dan Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Kelas V Sd', Jtiee, 
Vol.2 No.1, (Mei, 2018) h. 33 
24Sigit Prasetyo, „Pengembangan Media Pembelajaran Ipa Berbasis Android Untuk Siswa Sd/Mi‟, JMIE: 

Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education, 1.1 (2017), 123. 
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2. Pembelajaran IPA 

Belajar  adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental (Mendasar) dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami peserta didik, 

baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga 

sendiri.
25

 Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil dari 

belajar, karena seseorang hidup dan bekerja mneurut apa yang telah dipelajari. 

Belajar itu bukan hanya sekedar pengalaman, belajar adalah suatu proses, bukan 

suatu hasil.
26

 Jadi sejalan dengan uraian tersebut bahwa dalam Al-Qur‟an surat 

Al-Mujadalah ayat 11 telah dijelaskan bahwa Allah akan meningkatkan derajat 

seseorang yang berilmu. Allah berfirman: 

 

 

 

 

 

Artinya: Hai Orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya    

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

“Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadilah:11).27 

 

Bedasarkan penjelasan QS.Al-Mujadilah:11, dapat kita lihat bahwa 

Allah menerangkan kepada manusia pentingnya ilmu pengetahuan dan menuntut 

ilmu, karena dengan seseorang memiliki pengetahuan maka manusia akan 

memiliki derajat yang paling tinggi dihadapan Allah SWT  dan jika manusia 

memiliki pengetahuan dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya 

dalam menghadapi berbagai masalah dimasa yang akan datang. 

pembelajaran IPA di sekolah dasar sebaiknya memberikan kebebasan 

siswa untuk membuat atau menafsirkan suatu hal dalam kegiatan 

                                                             
25

  Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Rosda, 2016)h.87 
26 Nurul Hidayah, Fiki Hermansyah, 'Hubungan  Antara Motivasi Belajar Dan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 2016/2017', 

Jurnal Terampil, Vol.3 No.2, (Desember, 2016), h.3 
27  Kementrian Agama RI,  Al-Fathan The Holy Qur’an Terjemah Tafsir Perkata dan Kode 

Arab Tajwid Warna , (Tanggerang Selatan: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2016), h. 542. 
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pembelajarannya untuk merancang dan menemukan sesuatu secara mandiri. 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar akan lebih menyenangkan apabila dikemas 

dalam bentuk alat peraga atau media pembelajaran. Pengetahuan yang ada dalam 

mata pelajaran IPA diperoleh melalui percobaan dan pengamatan yang dilakukan 

oleh manusia dengan menggunakan metode ilmiah.
28

 Dengan demikian, hasil 

belajar  IPA di SD/MI diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari 

 Mengajarkan pembelajaran IPA akan lebih bermakna jika siswa sendirilah 

yang berproses secara utuh dalam memahami berbagai fenomena-fenomena alam 

dan kegiatan pemecahan masalah serta metode ilmiah yang digunakan. Driver 

menyatakan bahwa pembelajaran IPA harus dapat memperbolehkan dan 

mendorong anak untuk mengalami sendiri dan pembelajaran haruslah 

menyenangkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan cara menjadikan 

seorang anak berkelakuan seperti seorang ilmuan.
29

 

 

E. Kajian Materi 

Adapun uraian materi siklus makhlukh hidup secara lengkap dijelaskan pada tabel 

di bawah ini: 

 

Tabel 2.3 

Ringkasan Materi Siklus Makhluk Hidup 

Konsep Materi  Penjelasan 

 Siklus makhluk hidup 

 Siklus hidup dua makhluk 

hidup 

 Manfaat makhluk hidup bagi 

lingkungan 

 Siklus hidup beberapa jenis 

mahkhluk hidup 

 

A. Daur Hidup Hewan 

Hewan mengalami perkembangan dari hewan 

muda menjadi hewan dewasa. Hewan 

mengalami perkembangan yang berbeda-

beda. Ada yang mengalami metamorfosis 

sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan 

tidak mengalami metamorfosis. 

Artinya: Dan Allah telah menciptakan semua 

                                                             
28 Indah Veronica, Ratna Whyu Pusari, and M Yusuf Setiawardana, „Pengembangan Media 

Scrapbook Pada Pembelajaran Ipa‟, Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, 2.3 (2018), 259 
29

 Ahmad Ridwan, 'Peningkatan Keterampilan Berpikir Dan Pemahaman Konsep Siswa 

Melalui Penerapan Model Clis Pada  Pembelajaran Ipa Siswa Sd', Jurnal Pendidikan Dasar, Vol.1 

No.1 (Oktober, 2017) h.65. 



 

 

25 

jenis hewan dari air, maka sebagaian dari 

hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya 

dan sebagaian berjalan dengan dua kaki 

sedang sebagian(yang lain) berjalan dengan 

emat kaki. Allah menciptakan apa yang 

dikendaki-Nya, sesungguhnya Allah maha 

kuasa atas segala sesuatu. (QS.An-Nuur:45). 

Qs.An-Nuur ayat 45 menjelaskan bahwa 

Allah swt telah menciptakan hewan dari 

berbagai jenis dan cara perkembangan yang 

berbeda-beda dari apa yang telah ditetapkan-

Nya. 

1. Hewan Bermetamorfosis 

Metamorfosis adalah proses perubahan 

bentuk makhluk hidup dari larva hingga 

menjadi bentuk dewasa. Hewan dikatakan 

metamorfosis jika hewan muda sangat 

berbeda dengan hewan dewasanya. 

Metamorfosis dibedakan menjadi dua, 

yaitu metamorfosis sempurna dan 

metamorfosis tidak sempurna.  

a. Hewan yang mengalami metamorfosis 

sempurna mengalami perubahan 

bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak 

telur menetas menjadi larva hingga 

menjadi individu dewasa. Tahap larva 

mempunyai tahap yang berbeda 

dengan tahap dewasa. Ciri khasnya 

adalah terdapat tahap pupa 

(kepompong) pada serangga atau 

terdapat bentuk berudu pada katak.  

Terdapat empat fase dalam 

metamorfosis sempurna, yatu telur, 

larva, pupa, dan imago (imago). 

Contoh hewan yang mengalami 

metamorfosis sempurna, yaitu kupu-

kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan katak.  

Dalam Al-Qur‟an surat Al-Insyiqaq 

ayat 19 dijelaskan tentang 

metamorfosis sempurna. 
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Konsep Materi Penjelasan 

  

 

 

Artinya: sungguh, akan kamu jalani tingkat 

demi tingkatan (dalam kehidupan). (QS. AL-

Insyiqaq: 19). 

Qs.Al-Insyiqaq ayat 19 menjelaskan bahwa 

hewan mengalami perubahan bentuk tubuh dan 

fungsi tubuh tingkat demi tingkatan, sejak telur, 

larva, pupa hingga menjadi hewan dewasa. 

 

Kupu-kupu 

 

 

 

 

https://rumus.co.id/wp-content/uploads/2018/11/kupu-

kupu.png 

Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang 

biasanya berada di permukaan daun. Dari telur 

kemudian menetas berubah jadi ulat. Ulat 

selanjutnya berubah menjadi kepompong. Masa 

kepompong akan berlangsung beberapa hari 

sebelum menjadi kupu-kupu kecil dan kupu-kupu 

dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara 

bertelur, dari telur itu maka metamorfosis dimulai 

lagi. 

 

 

 

 

https://rumus.co.id/wp-content/uploads/2018/11/kupu-kupu.png
https://rumus.co.id/wp-content/uploads/2018/11/kupu-kupu.png
https://www.kompas.com/tag/kepompong
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Katak 

 

 

 

 

https://rumus.co.id/wpcontent/uploads/2018/11/Metamorfosis-

Katak.png 

Katak berkembang biak dengan cara bertelur di 

dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah 

kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi 

berudu yang hidup di air. Oelh karenanya berudu 

memiliki insang yaitu alat pernapasan untuk 

bernapas di dalam air, seperti pada ikan. Tiga 

minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup 

oleh kulitnya tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 

8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak 

yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek 

dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah 

pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak 

akan berubah menjadi katak dewasa. 

Nyamuk  

 

 

 

 

 

https://idschool.net/wpcontent/uploads/2018/08/Metamorfosis

-Sempurna-Nyamuk-300x287.jpg 

Nyamuk termasuk jenis serangga yang berkembang 

biak dengan cara bertelur dipermukaan air. Ketika 

telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau 

tempayak. Tempayak ini akan hidup dan 

mendapatkan makanannyaa dari air yang ia 

https://rumus.co.id/wpcontent/uploads/2018/11/Metamorfosis-Katak.png
https://rumus.co.id/wpcontent/uploads/2018/11/Metamorfosis-Katak.png
https://idschool.net/wpcontent/uploads/2018/08/Metamorfosis-Sempurna-Nyamuk-300x287.jpg
https://idschool.net/wpcontent/uploads/2018/08/Metamorfosis-Sempurna-Nyamuk-300x287.jpg
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tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah 

enjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan 

berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk 

dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di 

air. Ia akan kembali ke air ketika ia hendak bertelur 

a. Metamorfosis Tidak Sempurna 

Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses 

pertumbuhan dan perkembangan hewan 

dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan 

bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap 

kepompong. Fase dalam metamorfosis tidak 

sempurna, yaitu telur , nimfa (hewan muda 

yang mirip dengan hewan dewasa), dan imago. 

Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna 

mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ 

tubuh tidak teralu mecolok pada individu 

muda dan indiv 

 

Konsep Materi Penjelasan 

 Belalang 

 

 

 

 

 

 

https://belajargiat.id/wp-content/uploads/2020/05/Proses-

Metamorfosis-Belalang.jpg 

 

Pada tahapan pertama yaitu fase telur. Telur 

belalang berasal dari sel betina yang dibuahi oleh 

belalang jantan dengan spermatozoa miliknya. 

Telur belalang diletakkan oleh belalang betina di 

berbagai tempat sekitarnya seperti tanah, dedaunan 

dan batang. Setelah telur menetas makan akan 

menjadi nimfa atau belalang kecil yang belum 

https://belajargiat.id/wp-content/uploads/2020/05/Proses-Metamorfosis-Belalang.jpg
https://belajargiat.id/wp-content/uploads/2020/05/Proses-Metamorfosis-Belalang.jpg
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memiliki sayap dan alat reproduksi. Nimfa ketika 

baru menetas berwarna putih dan akan berubah 

menjadi hijau atau coklat ketika sudah terpapar 

oleh sinar matahari dalam waktu yang lumayan 

lama. Tahap stadium nimfa berlangsung sekitar 25 

hingga 40 hari. Ketika dalam tahapan ini, nimfa 

hanya memakan dedaunan saja dan ganti kulit atau 

instar sebanyak 4 hingga 6 kali. Banyak sedikitnya 

pergantian kulit yang terjadi bergantung pada suhu 

dan kelembapan lingkungan. pada instar terakhir 

tepatnya ke 30 hingga 40 hari, nimfa mulai 

memiliki sayap yang kecil pada bagian tubuhnya. 

Munculnya sayap ini menjadi fase terakhir ditahap 

nimfa dan  beralih ke belalang dewasa. 

Pada tahapan pertama yaitu fase telur. Telur 

belalang berasal dari sel betina yang dibuahi oleh 

belalang jantan dengan spermatozoa miliknya. 

Telur belalang diletakkan oleh belalang betina di 

berbagai tempat sekitarnya seperti tanah, dedaunan 

dan batang. Setelah telur menetas makan akan 

menjadi nimfa atau belalang kecil yang belum 

memiliki sayap dan alat reproduksi. 

Nimfa ketika baru menetas berwarna putih dan 

akan berubah menjadi hijau atau coklat ketika 

sudah terpapar oleh sinar matahari dalam waktu 

yang lumayan lama. Tahap stadium nimfa 

berlangsung sekitar 25 hingga 40 hari. Ketika 

dalam tahapan ini, nimfa hanya memakan 

dedaunan saja dan ganti kulit atau instar sebanyak 

4 hingga 6 kali. Banyak  
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Konsep Materi Penjelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sedikitnya pergantian kulit yang terjadi bergantung 

pada suhu dan kelembapan lingkungan. pada instar 

yang terakhir tepatnya ke 30 hingga 40 hari, nimfa 

mulai memiliki sayap yang kecil pada bagian 

tubuhnya. Munculnya sayap ini menjadi fase 

terakhir ditahap nimfa dan  beralih ke belalang 

dewasa. 

 

Kecoa 

 

 

 

 

 

https://belajargiat.id/wp-content/uploads/2020/05/Proses-

Metamorfosis-Kecoa.jpg 

Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga 

berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah 

beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi 

kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa 

mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya 

yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami 

pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. 

 

2. Hewan Tidak Bermetamorfosis 

Ada pula kelompok hewan yang tidak 

mengalami perubahan bentuk, artinya 

bentuk dan fungsi tubuh akan tetap sama 

dari lahir hingga dewasa. Contohnya, 

Kucing, Ayam, dan Bebek.  
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Kucing 

 

 

 

 

 

https://santinorice.com/wp-content/uploads/2019/08/siklus-

hidup-kucing.jpg 

Daur hidup secara umum bermula dari lahirnya 

individu baru, kemudian tumbuh, dan berkembang 

sampai mengalami kematian. Pada dasarnya kucing 

termasuk kelompok mamalia, sehingga ciri daur 

hidup kucing tergolong daur hidup yang tidak 

melibatkan metamorfosis. Dalam hal ini, individu 

baru mempunyai ciri morfologi yang mirip dengan 

indukannya, yang berbeda hanyalah ukuran. Seiring 

berjalannya waktu, ukuran tubuhnya akan 

bertambah layaknya kucing dewasa. 

 

Konsep Materi Penjelasan 

 

 

 

 

Pentingnya pelestarian 

makhluk hidup 

A. Upaya Pelestarian Makhluk Hidup 

Hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi 

manusia. 

Adanya hewan dan tumbuhan memiliki peran, 

antara lain: 

 Sumber ilmu pengetahuan 

 Bermanfaat untuk sumber pangan dan obat-

obatan, serta 

 Menjaga keseimbangan lingkungan dan 

alam sekitar. 

oleh sebab itu, setiap orang perlu 

melakukan upaya pelestarian. Berikut 

beberapa upaya pelestarian yang dapat 

dilakukan. 

 

 

https://santinorice.com/wp-content/uploads/2019/08/siklus-hidup-kucing.jpg
https://santinorice.com/wp-content/uploads/2019/08/siklus-hidup-kucing.jpg
https://materiipa.com/morfologi
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1. Menegakkan hukum terhadap 

Pemburuan Hewan Langka dan 

Penebangan Hutan 

Pemerintah membuat peraturan 

untuk melindungi hewan dan tumbuhan, 

terutama yang terancam punah. Hal itu 

dilakukan bentuk kepedulian pemerintah 

untuk menekan penurunan populasi hewan-

hewan langka akibat pemburuan. Peraturan 

tersebut berisi larangan dan sanksi bagi 

orang yang melanggar. Tujuannya, agar 

orang jera dan memiliki kepedulian untuk 

melestarikan hewan atau tumbuhan. Selain 

itu, adanya peraturan juga dapat 

mengurangi jumlah hutan yang harus 

ditebangi dengan menerapkan sistem 

tebang pilih tanaman dan reboisasai 

sehingga tumbuhan langka tetap dapat 

dilestarikan. 

2. Penangkaran serta Pembudidayaan 

Hewan dan Tumbuhan Langka. 

Penangkaran dibuat untuk 

menyelamatkan hewan langka yang sudah 

terancam punah. Penangkaran juga 

dikhususkan  untuk upaya pemulihan 

hewan langka yang mengalami luka-luka 

dan trauma lingkungan. Selain itu, untuk 

tumbuhan langka juga diperlukan 

perbanyakan dengan cara melakukan 

budidaya agar tidak cepat punah. 

3. Perlindungan Hewan dan Tumbuhan 

Langka Secara Ex Situ dan In Situ 

Perlindungan bagi hewan maupun 

tumbuhan yang terancam punah juga dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu 

perlindungan di dalam habibat aslinya 

(perlindungan in situ) dan perlindungan di 

luar habibat (perlindungan ex situ). 

Perlindungan in situ, antara lain hutan 

lindung, suaka marga satwa, taman 
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nasional, dan cagar alam. Perlindungan ex 

situ, antara lain berupa kebun raya, kebun 

binatang, dan taman safari, serta herbarium 

yang dibangun untuk menyimpan sisa-sisa 

hewan dan tumbuhan yang telah mati untuk 

diawetkan. Hal ini bertujuan agar hewan 

yang telah punah pun tetap dijadikan 

sumber ilu pengetahuan. 

 

 

F. Story Board 

 

Story Board 

Pengembangan E-Puzzle Kids Berbasis Creative Thinking  

Mata Pelajaran IPA Di Tingkat Sekolah Dasar 

 

No Bagian-Bagian Gambar Keterangan 

1 Icon Aplikasi  

 

 

 

Tampilan aplikasi 

pada layar android 
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No Bagian-Bagian Gambar Keterangan 

2 Menu Utama   

Menu utama berisi 

tentang beberapa 

menu yang 

terdapat di aplikasi 

e-puzzle 

2   Menu yang berisi 

pengarah bahwa 

pelajaran akan 

segera dimulai 

3   Menu yang berisi 

logo UIN 
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No Bagian-bagian Gambar Keterangan 

4 Menu 

Kompotensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berisi menu 

kompetensi inti, 

kompetensi dasar 

dan tujuam 

pembelajaran 

5 Menu Materi  

 

 

 

 

 

 

 

Berisikan menu 

penjelasan materi 

siklus hidup 

mahkhluk hidup 

No Bagian-bagian Gambar Keterangan 

6 Menu mater  

 

 

 

 

 

 

 

Berisikan do‟a 

sebelum memulai 

pembelajaran 
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No Bagian-bagian Gambar Keterangan 

7 Menu e-puzzle 

Berbasis Creative 

Thinking 

 

 

 

 

 

 

 

Berisikan menu e-

puzzle 

7 Menu e-puzzle  

Berbasis Creative 

Thinking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu e-puzzle ini 

memiliki kriteria 

mudah, menengah, 

dan sulit. 
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No Bagian-bagian Gambar Keterangan 

8 Menu Evaluasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berisi soal-soal 

latihan dalam 

bentuk esay 

9 Halaman tes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berisikan soal-soal 
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No Bagian-bagian Gambar Keterangan 

10 Menu daftar 

pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat menu 

daftar pustaka yang 

berisikan buku-

buku sebagai 

penunjang aplikasi 

dan materi siklus 

hidup makhluk 

hidup 

11 Menu Profil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada menu profil 

terdiri dari data diri 

pengembang 
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G. Kerangka Berfikir 

Media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran 

akan menciptakan suatu kegiatan pembelajaran efektif dan efisien sehingga materi 

yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik bisa diserap secara optimal. 

Penentuan suatu media pembelajaran yang dianggap sesuai dalam kegiatan 

pembelajaran tidak bisa hanya berdasarkan kesenangan pendidik terhadap suatu media 

tersebut tetapi juga harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan observasi, pendidik hanya menggunakan media pembelajaran 

seadanya yang terdapat di ruang kelas. Pendidik lebih sering menggunakan buku 

paket tematik dan buku-buku pendamping tematik lainnya seperti Bupena. Maka dari 

itu pendidik dituntut untuk lebih keatif dalam membuat media pembelajaran sebagai 

pendukung materi supaya informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta 

didik. Dibawah ini peneliti menggambarkan kerangka berfikir pada peta konsep 

pembuatan produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

Penggunaan e-puzzle Materi Siklus Hidup 

Makhluk Hidup 

 

Uji Coba Kelayakan e-puzzle Materi Siklus 

Hidup Makhluk Hidup 

 

 

 

Uji Validasi ahli materi, ahli media,ahli bahasa. 

Menghasilkan produk e-puzzle Berbasis Creative 

Thinking Mata Pelajaran IPA Ditingkat Sekolah 

Dasar 

Proses pengembangan e-puzzle Berbasis 

Creative Thinking Mata Pelajaran IPA Ditingkat 

sekolah Dasar 
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H.  Penelitian Yang Relevan 

 Penelitani yang relevan pada penelitian ini adalah: 

1. Lutfi Andi, Fine Reffiane,Sunan Baedowi dengan Judul, “Pengembangan 

Media Puzzle Susun Kotak Pada Tema Ekosistem”, Jurnal Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan. Menyimpulkan bahwa media puzzle susun kotak 

valid dan praktis digunakan untuk siswa kelas V sekolah dasar. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil analisis penilaian angket dari tiga ahli media tahap 

kedua diperoleh skor rata-rata 99% dengan kriteria “baik sekali”, hasil analisis 

penilaian angket dari tiga ahli materi tahap kedua diperoleh skor rata-rata 98% 

dengan kriteria “baik sekali”, hasil analisis penilaian tanggapan guru dari tiga 

sekolah dasar diperoleh skor rata-rata 98% dengan kriteria “baik sekali” dan 

hasil analisis penilaian tanggapan siswa dari tiga sekolah dasar diperoleh skor 

rata-rata 96% dengan kriteria “baik sekali”.
30

  

2. Triana Ciptaningrum dan Mintohari dengan Judul,” Pengembangan Media 

Pembelajaran Puzzle Animals 3d Wood Dalam Materi Organ Gerak Hewan 

Kelas V Sd”, UNNES. Simpulannya Pengembangan media pembelajaran 

Puzzle Animals 3D Wood dalam materi organ gerak hewan kelas V SD yang 

dikembangkan berdasarkan model penelitian dan pengembangan ADDIE, 

yang memiliki lima tahap pelaksanaan terdiri dari analisis, desain, 

pengembangan, implementasi dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tahap. 

Berdasarkan data uji validasi media mendapatkan hasil yang sangat baik, 

menunjukkan media pada kriteria valid dengan perolehan presentase sebesar  

86%  dan  uji validasi materi sebesar 91%. Nilai kepraktisan media 

berdasarkan data angket respon siswa pada uji coba 1 mendapatkan presentase 

87,5%. Data observasi menunjukkan media pembelajaran Puzzle Animals 3D 

Wood efektif untuk materi organ gerak hewan dikarenakan berada pada 

presentase kepraktisan sebesar 93% , dan terjadi peningkatan nilai dari pretest 

ke post test, presentase ketuntasan belajar klasikal menunjukkan hasil 

presentase sebesar 95%. Dilihat dari data kevalidan, kepraktisan dan 

efektivitas, maka media pembelajaran Puzzle Animals 3D Wood dinyatakan 

layak digunakan untuk materi organ gerak hewan kelas V SD.
31

 

3. Ika Mulyanti dengan judul “Pengembangan Media Woody Puzzle Pada 

Materi Archaebacteria Dan Eubacteria”, UIN RIL. Kesimpulannya Penilaian 

validator media, validator materi, dan validator bahasa terhadap media Woody 

Puzzle tergolong dalam kategori “Sangat Layak” dengan nilai rerata 87%, 

84% dan 100%.   Pengembangan media pembelajaran Woody Puzzle pada 

materi Archaebacteria dan Eubacteria memperoleh penilaian respon siswa 

                                                             
30 Lutfi Andi Darmawan, Fine Reffiane, and Sunan Baedowi, „Pengembangan Media Puzzle Susun 

Kotak Pada Tema Ekosistem‟, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, 3.1 (2019), 16. 
31 Triana Ciptaningrum dan Mintohari, 'Pengembangan Media Pembelajaran Puzzle Animals 3d 

Wood Dalam Materi Organ Gerak Hewan Kelas V Sd', JPGSD, Vol. 6 No.6, (2018).h.105 
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dengan persentase 90% digolongkan dalam kategori “Sangat Layak” serta 

memperoleh penilaian respon guru dengan persentase 88% digolongkan 

dalam kategori “Sangat Layak”. 
32

  

4. Syella Nara Fadilah, Cicilia Ika Rahayu Nita, Arnelia Dwi Yasa, dengan judul 

“Pengembangan Media E-Puzzle Kenampakan Alam Pada Siswa Kelas IV 

SDN Tambakasri 3”, Seminar Nasional PGSD UNIKAMA. Kesimpulannya 

media pembelajaran e-puzzle yang telah melalui tahap validasi oleh ahli 

media dan ahli materi akan dihitung presentasenya oleh peneliti sesuai dengan 

kriteria pada BAB III. Hasil penelitian dan kevalidan media e-puzzle oleh ahli 

media 94,11%dan ahli materi 80% dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran e-puzzle layak digunakan di sekolah pada pembelajaran tema 3 

kelas IV. Media e-puzzle dapat diketahui kepraktisannya melalui tahap 

implementasi sesuai tahapan model pengembangan ADDIE. Hasil penilaian 

kepraktisan media pembelajaran epuzzle diperoleh dari penilaian praktisi 

(guru), dan penilaian siswa. Media pembelajaran epuzzle yang telah 

dinyatakan “Layak”, kemudian diuji cobakan kepada guru sebagai praktisi. 

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh praktisi mendapatkan 

presentase 95,8% dalam kategori “Sangat Baik”. Penilaian yang dilakukan 

siswa setelah proses implementasi dilakukan mendapatkan presentase 79,72% 

dari uji coba pada lapangan terbatas. Berdasarkan presentase praktisi dan 

siswa diatas 87,76% sehingga media dikatakan “Praktis” dalam 

penggunaannya.
33

 

Beradasarkan hasil penjelasan dari penelitian relevan diatas dapat 

disimpulkan bahwa persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian dengan 

mengembangkan media puzzle. Perbedaan dari ketiga peneltian di atas yaitu tempat 

penelitian, mata pelajaran, kelas dan jenis puzzle yang digunakan. Dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media puzzle sangat layak digunakan dalam pembelajaran karena 

dapat meningkatkan proses pembelajaran. Peneliti akan melakukan penelitian 

Pengembangan E-Puzzle Berbasis Creative Thinking Mata Pelajran IPA Di Tingkat 

Sekolah Dasar. 

 

 

                                                             
32Ika Mulyanti, „Pengembangan Media Woody Puzzle Pada Materi Archaebacteria Dan Eubacteria‟, 

Pendidikan Biologi, UIN RIL (2019). 
33Kumala and others. 
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