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Abstrak. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui pengaruh media 

Puzzle terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III SDN Gugus IV 

Kecamatan Kuripan Tahun Pelajaran 2018/2019. Penelitian ini 

dilatarbelakangi kurangnya penggunaan media pembelajaran sehingga 

siswa kurang antuasias dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif eksperimen, jenis Quasi 

Eksperimental Design tipe Nonequivalent Control Group Design. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SDN Gugus IV 

Kecamatan Kuripan yang berjumlah 173 siswa. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling dengan 

sampel kelas III SDN 3 Jagaraga yang berjumlah 37 siswa dan kelas 

III SDN 4 Jagaraga yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini tes hasil belajar kognitif IPA siswa. Data 

hasil belajar kognitif IPA dianalisis menggunakan T-Test Polled 

Varians diperoleh nilai Thitung > Ttabel yaitu sebesar 4,717 > 1,667 dan 

rata-rata terkoreksi pada kelas eksperimen sebesar 78,11 > 65,15 pada 

kelas kontrol. Hal ini Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nihil (H0) 

ditolak dan hipotesis penelitain (Ha) diterima yang sehingga dapat 

disimpulkan ada pengaruh media Puzzle terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas III SDN Gugus IV Kecamatan Kuripan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 
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1. Pendahuluan 

 

Menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006, Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA tidak hanya berisi penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

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

proses penemuan. Menurut Sukra (dalam Citrasmi dkk, 2016: 4) tujuan 

pembelajaran IPA di SD adalah pemahaman terhadap disiplin IPA dan 

keterampilan berkarya untuk menghasilkan suatu produk yang akan merefleksikan 

penguasaan kompetensi seseorang sebagai hasil belajarnya.  

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto 2010: 2). Hasil belajar IPA dapat melatih pemahaman 

siswa terhadap konsep-konsep IPA, melatih keterampilan siswa dalam 

menggunakan alat teknologi sederhana dalam memecahkan suatu masalah yang 

berkaitan dengan alam sekitar yang pada akhirnya dapat diterapkan pada 

kehidupan sehari-hari. 

Agar melatih pemahaman siswa guru perlu merancang pelajaran yang 

mendorong siswa untuk mempunyai rasa keinginan untuk mengikuti 

pembelajaran. Kegiatan pelajaran haruslah menantang, menyenangkan, 

mendorong, eksplorasi, memberi pengalaman sukses dan pengembangan 

kecakapan berfikir siswa. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran IPA di SD 

haruslah menekankan keaktifan siswa, yang tidak hanya medengarkan ceramah 

dari guru, hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih kepada 

siswa untuk menanamkan konsep-konsep pelajaran IPA dari pengalaman siswa itu 

sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 24 September 

2018 di kelas III Gugus IV Kecamatan Kuripan, banyaknya siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran IPA. Masih 

kurangnya variasi guru dalam menggunakan media pembelajaran yang sesuai 

selama pembelajaran berlangsung sehingga membuat siswa sulit dalam 

memahami, menguasai konsep, merasa bosan dan kurang antusias dengan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dalam proses belajar mengajar, 

kebanyakan guru hanya terpaku pada buku teks sebagai satu-satunya sumber 

belajar mengajar. Padahal kehadiran media pembelajaran sangat membantu proses 

pembelajaran yang nantinya dapat memberi pengalaman kepada siswa dan dapat 

tersimpan lama dalam ingatan siswa. Keterbatasan guru dalam mendesain media 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa menjadi kendala pada proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan baik dan komunikasi 

menjadi satu arah. Padahal belajar dengan menggunakan media pembelajaran 

dapat menjadikan proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, menarik, 

menyenangkan dan dapat meningkatkan hasil belajar IPA.  

Perlu digunakan suatu media dalam pembelajaran dikelas untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Agar proses pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan dan melatih pemahaman siswa digunakalah media 
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puzzle. Kata puzzle berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti teka-teki atau 

bongkar pasang. Menurut Nuriah (2013: 8), puzzle berupa permainan menyusun 

kepingan-kepingan gambar sehingga terbentuk suatu gambar yang utuh. Puzzle 

merupakan media pembelajaran sederhana yang mudah dibuat dan juga sangat 

menarik digunakan  sebagai media belajar siswa. Media puzzle dapat 

mencerdaskan kemampuan kognitif, sehingga dapat meningkatkan daya imajinasi 

dan kreativitas dari berpikir logis. Dengan media puzzle siswa belajar 

memecahkan masalah yakni menyusun puzzle. Media puzzle dapat meningkatkan 

keterampilan motorik halus dan melatih koordinasi mata dan tangan ketika 

menyusun puzzle karena siswa akan menggunakan tangan dan matanya untuk 

menyusun puzzle. Media puzzle dapat meningkatkan keterampilan sosial dan 

kesabaran dimana saat siswa menyusun puzzle siswa dilatih untuk saling 

menghargai, saling membantu dan berdiskusi satu sama lain karena dalam 

menggunakan media puzzle memerlukan ketekunan, kesabaran dan memerlukan 

waktu berpikir dalam menyelesaikan puzzle.  

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas peneliti tertarik memilih media 

puzzle untuk diuji cobakan dalam penelitian ini. Peneliti akan mencoba 

melakukan penelitian di kelas III SDN Gugus IV Kecamatan Kuripan, untuk 

mengetahui apakah media puzzle memiliki pengaruh positif atau tidak terhadap 

hasil belajar peserta didik yang memfokuskan pada ranah kognitif dengan 

melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Media Puzzle terhadap Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas III SDN Gugus IV Kecamatan Kuripan Tahun Pelajaran 

2018/2019”.  

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2018/209 

di kelas III SDN Gugus IV Kecamatan Kuripan. Penelitian ini bersifat validation 

atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu ataulebih variabel terhadap variabel 

lain. Penelitian dilakukan terhadap dua kelas yakni kelas eksperimen dan kelas 

kontrol (pembanding). Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa 

pembelajaran dengan menggunakan media Puzzle, sedangkan pada kelas kontrol 

(pembanding) pembelajaran dilakukan tanpa menggunakan media Puzzle. Peneliti 

memberikan tes sebagai data awal untuk pre test. Diakhir penelitian, untuk 

mendapatkan data akhir dilakukan post test terhadap kedua kelas. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SDN Gugus IV Kecamatan Jagarag. 

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas III SDN 3 Jagaraga dan kelas III SDN 4 

Jagaraga dan ditentukan kelas eksperimen yaitu kelas III SDN 3 Jagaraga dengan 

jumlah siswa 37 orang dan kelas kontrol yaitu kelas kelas III SDN 4 Jagaraga 

dengan jumlah siswa 32 orang, sehingga jumlah sampel secara keseluruhan yaitu 

69 orang siswa. 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa tes hasil belajar 

siswa. Adapun bentuk tes hasil belajar yang digunakan pada penelitian ini adalah 

tes objektif berupa pilihan ganda. Sebelum instrumen digunakan terlebih dahulu 

dilakukan uji coba tes butir soal menggunakan 1) uji validitas: untuk menentukan 

validitas butir soal dalam penelitian digunakan rumus persamaan korelasi product 
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moment dengan angka kasar pada taraf signifikan 5%. Jika rxy ≥ rtabel, maka soal 

tersebut dikatakan valid. Jika rxy < rtabel, maka soal tersbut dikatakan tidak valid. 

2) uji reliabilitas: untuk mengetahui reliabilitas instrumen yang digunakan, maka 

dilakukan uji reliabilitas dengan tehnik split half yang di analisis dengan rumus 

Sperman Brown. 3) tingkat kesukaran: untuk memperoleh kualitas soal yang baik, 

disamping memenuhi validitas dan reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari 

tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya 

soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional dan 4) 

daya beda: Untuk mengetahui kemampuan butir soal membedakan siswa yang 

mempunyai kemampuan tinggi dan rendah digunakan rumus daya beda. Teknik 

analisis data pada penelitian ini adalah tehnik analisis kuantitatif. Teknik analisis 

kuantitatif yang digunakan adalah statistik inferensial. Teknik analisis data 

menggunakan uji-t. Sebelum dilakukan uji-t, terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyaratan yaitu uji normalitas data sebagai syarat agar bisa dilakukan peneltian. 

Uji prasyaratan dan uji-t dalam penelitian ini menggunakan analisis data 1) Uji 

Normalitas Data: untuk mengetahui apakah data yang terkumpul berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dicari dengan menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov. Pada taraf signifikan 5%. 2) Uji Homogenitas: Uji F digunakan untuk 

membuktikan kedua varian sampel homogen atau tidak. Uji homogen dicari 

dengan menggunakan Levene’s Test Pada taraf signifikan 5% 3) Uji Hipotesis: 

untuk mengetahui apakah adanya perbedaan/pengaruh atau tidak, maka dilakukan 

uji hipotesis dengan menggunakan uji t-test Polled Varians pada taraf signifikasI 

5%. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Menurut Nisak (dalam Khomsoh, 2013: 110) manfaat media Puzzle  dapat 

meningkatkan ketrampilan kognitif dengan menyusun kepingan Puzzle siswa 

berusaha memecahkan masalah sehingga berpengaruh pada pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang diberikan. Selain itu juga dapat media Puzzle 

melatih siswa untuk belajar melatih logika, memperluas pengetahuan, 

meningktkan keterampilan motorik halus, meningkatkan ketrampilan sosial, 

melatih kesabaran  serta melatih koordinasi mata dan tangan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa media Puzzle lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

tanpa menggunakan media, hal ini karena pada saat menggunaan media Puzzle 

guru dapat menjelaskan materi dengan menggunakan media Puzzle dan siswa 

mencoba merangkai kepingan Puzzle yang dapat menarik minat belajar siswa 

sehingga siswa lebih antusias dan bersemangat saat belajar. 

Pembelajaran dengan memberikan perlakuan berupa media Puzzle 

sedangkan dikelas kontrol tanpa menggunakan media Puzzle. Penelitian ini 

diawali dengan pretest kelas eksperimen sebesar 47,18 sedangkan untuk kelas 

kontrol sebesar 49,38. Hasil ini menunjukan bahwa kedua kelas memiliki 

kemampuan awal yang relatif sama. Nilai tertinggi untuk kelas eksperimen adalah 

65 dan terendah 30. Sedangkan untuk kelas kontrol nilai tertinggi yang diperoleh 

adalah 75 dan nilai terendah 25.Selanjutnya peneliti memberikan perlakuan 

berupa penggunaan media Puzzle pada mata pelajaran IPA dikelas eksperimen 

sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan. Setelah memberikan memberi perlakuan peneliti 
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memberikan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang bertujuan 

untuk melihat pengaruh atau perbandingan hasil  belajar antara kelas yang 

diberikan perlakuan berupa pemberian media Puzzle dengan tanpa menggunakan 

media (kelas kontrol). 

Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh kelas eksperimen dan kelas kontrol 

pada pelaksanaan posttest masing-masing adalah 78,11 dan 65,15 selain itu, nilai 

tertinggi untuk kelas eksperimen 100 dan terendah 50. Sedangkan pada kelas 

kontrol nilai tertinggi adalah 95 dan terendah 45. Hasil ini menunjukkan adanya 

perbedaan antara nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol karena adanya 

perbedaan perlakuan yang diberikan pada kedua sampel tersebut. Demikian pula 

untuk nilai rata-rata siswa kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan lebih baik 

dibandingkan dengan nilai rata rata siswa kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan. 
 

 

Hasil uji normalitas data pretest dan posttest kelas eksperimen dan kontrol 

menggunakan analisis Kolmogorov Sminornov dengan bantuan 20.0 for windows 

dengan taraf signifikasnasi 5% memiliki data yang normal yakni dengan nilai 

alpha pretest kelas kontrol sebesar 0,068 > 0,05 dan pretest kelas eksperimen 

sebesar 0,073 > 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan nilai alpha 

posttest kelas kontrol sebesar 0,54 > 0,05 dan posttest kelas eksperimen sebesar 

0,063 > 0,05 maka data terdistribusi normal. Selain uji normalitas dilakukan uji 

homogenitas posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan uji 

Levene’s Test dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai alpha sebesar 0,307 > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel penelitian memiliki varian 

yang homogen. Selanjutnya untuk melihat perbedaan nilai rata-rata dari hasil 

belajar IPA siswa sesudah diberi perlakuan menggunakan analisis uji t-test Polled 

Varians.  

Analisis uji hipotesis menggunakan t-test Polled Varians untuk menguji 

perbedaan rata-rata posttest kelas eksperimen dan posttest kelas kontrol. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian juga nilai Thitung sebesar 4,717 dengan dk= n1 

+ n2 – 2 = 37 + 32 - 2 = 67 sehingga diperoleh Ttabel yakni 1,667 taraf signifikansi 5%. 

sehingga dari hasil t-test polled varians tersebut dapat diketahui ada pengaruh 

media Puzzle terhadap hasil belajar kognitif siswa sebesar 78,11 lebih besar 
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dibandingkan dengan rata-rata terkoreksi hasil belajar siswa kelas kontrol yakni 

sebesar 65,15. Berdasarkan kriteria penarikan kesimpulan pada uji hipotesis jika 

Thitung > Ttabel yakni 4,717 > 1,667 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan 

hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

data posttest kelas eksperimen dan posttest kontrol setelah diterapkannya 

perlakuan. Maka hasil dari pengujian ini menghasilkan H0 ditolak dan Ha diterima 

sehingga ada pengaruh media Puzzle terhadap hasil belajar IPA Siswa Kelas III 

Gugus IV Kecamatan Kuripan Tahun Pelajaran 2018/2019.  

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa 

menunjukkan bahwa media Puzzle memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

IPA siswa. Pada dasarnya pembelajaran dengan menggunakan media Puzzle dapat 

menambah antusias, meningkatkan kemampuan berfikir logis serta keaktifan 

siswa dalam pembelajaran.  

Perbedaan hasil belajar siswa yang timbul pada kedua kelas dipengaruhi 

juga oleh beberapa faktor, yakni faktor internal yang bersumber dari dalam diri 

siswa itu sendiri seperti kecerdasan, ketekunan, minat, serta perhatian dan faktor 

eksternal yang bersumber dari luar diri siswa seperti keluarga yang tidak stabil 

keadaan ekonominya, kemudian sekolah yaitu guru, fasilitas sekolah, metode, 

model ataupun strategi yang digunakan (Susanto, 2016: 12). Jika dilihat dari 

kenaikan skor rata-rata kelas dengan menggunakan media Puzzle dan 

perbandingan skor kedua kelas, maka hal itu sangat sesuai dengan manfaat yang 

dipaparkan oleh Nisak (dalam Khomsoh, 2013: 110), bahwa melalui media Puzzle  

dapat meningkatkan ketrampilan kognitif dengan menyusun kepingan Puzzle 

siswa berusaha memecahkan masalah sehingga berpengaruh pada pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. Selain itu juga dapat media 

Puzzle melatih siswa untuk belajar melatih logika, memperluas pengetahuan, 

meningktkan keterampilan motorik halus, meningkatkan ketrampilan sosial, 

melatih kesabaran serta melatih koordinasi mata dan tangan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa media Puzzle lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

tanpa menggunakan media, hal ini karena pada saat menggunaan media Puzzle 

guru dapat menjelaskan materi dengan menggunakan media Puzzle dan siswa 

mencoba merangkai kepingan Puzzle yang dapat menarik minat belajar siswa 

sehingga siswa lebih antusias dan bersemangat saat belajar.  

Media Puzzle merupakan media sederhana yang dimainkan dengan 

merangkai kepingan gambar menjadi gambar yang utuh. Media Puzzle merupakan 

media yang tepat untuk meningkatkan keterampilan kognitif anak karena 

keterampilan berkaitan dengan kemampuan untuk belajar dan memecahkan 

masalah. Puzzle merupakan permainan yang menarik bagi anak karena pada 

dasarnya anak menyukai gambar dan warna yang menarik, dengan Puzzle  anak 

akan berusaha memecahkan masalah yakni menyusun Puzzle menurut Al-Azizy 

(dalam Handayani 2017: 41).  
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Peningkatan hasil belajar IPA siswa yang terjadi pada kelas eksperimen 

tidak terlepas dari penggunaan media Puzzle. Pada menggunaan media ini siswa 

jadi ebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan manfaat media 

Puzzle bahwa siswa aktif dalam pembelajaran karena dengan media Puzzle siswa 

dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas dari berpikir logisnya karena 

ketika siswa mencoba menyusun kepingan Puzzle menjadi suatu gambar,  siswa 

belajar  melatih imajinasi dan logika. Belajar dengan menggunakan media Puzzle 

dapat meningkatkan keterampilan motorik halus serta melatih koordinasi mata 

dan tangan karena siswa menggunakan tangan dan matanya dalam menyusun 

Puzzle. Dengan media Puzzle siswa belajar untuk meningkatkan ketrampilan 

sosial dengan secara berkelompok merangkai Puzzle siswa belajar untuk 

berinteraksi, menghargai, saling membantu, berdiskusi dengan temannya serta 

melatih kesabaran. Dengan media Puzzle anak akan belajar banyak hal dari puzzle 

mulai dari bentuk, hewan, tumbuhan, manusia. Pengetahuna yang diperoleh dari 

cara ini biasanya berkesan bagi anak. 

 

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang 

telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh media Puzzle terhadap hasil belajar IPA Siswa Kelas III SDN 

Gugus IV Kecamatan Kuripan tahun pelajaran 2018/2019. Berdasarkan nilai 

rata-rata hasil belajar siswa sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) 

diberikannya perlakuan menggunakan media Puzzle pada kelas III tersebut 

diantaranya sebelum diberikan perlakuan nilai pretest sebesar 47,84 dan nilai 

posttest sebesar 78,11. 

Hasil uji-t dengan menggunakan T-Test Polled Varians diperoleh 

hasil Thitung > Ttabel yakni 4,717 > 1,667 dengan taraf signifikansi 5%, yang 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima dengan disimpulkan ada 

pengaruh media Puzzle terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III SDN Gugus 

IV Kecamatan Kuripan tahun pelajaran 2018/2019. 
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