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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Secara formal dan institusinal, sekolah dasar masuk pada kategori 

pendidikan dasar. Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 17 ayat 1 dan 2 merupakan jenjang pendidikan 

yang dilandasi jenjang menengah; pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) 

dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah 

menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang 

sederajat. Dengan demikian, sekolah dasar masuk kategori pada pendidikan dasar. 

Susanto (2012: 69). Sejak tahun 1945, kurikulum di Indonesia telah berulang kali 

diperbaharui dan disempurnakan. Penyempurnaan itu dilakukan berdasarkan 

perkembangan-perkembangan yang ada baik dari segi teknologi yang semakin 

canggih, perkembangan peserta didik, dan tuntutan standar yang ingin dicapai. 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurikulum membawa kebaikan dalam 

setiap penyempurnaannya, hingga perubahan kurikulum saat ini menjadi 

kurikulum 2013. 

 Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, seperti pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orangtua, 

masyarakat dan pihak siswa itu sendiri, dalam mengimplementasikan kurikulum 

2013 sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, masih banyak kendala yang 

kita ketahui sangat mempengaruhi hasil belajar, baik dari segi media yang di 

gunakan, penilaian pada kurikulum 2013 lebih rumit dibandingkan dengan 

kurikulum sebelumnya kemudian metode yang digunakan untuk menyampaikan 

materi pembelajaran yang ingin diajarkan belum efektif atau bahkan tidak sesuai 

dengan materi yang ingin disampaikan. Prinsip utama yang paling mendasar pada 

kurikulum 2013 adalah  penekanan pada kemampuan guru mengimplementasikan 

proses pembelajaran yang otentik, menantang dan bermakna bagi peserta didik 

sehingga dengan demikian dapatlah berkembang potensi peserta didik sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. Namun, masih 
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banyak guru yang belum bisa dalam melaksanakan dan mengimplementasikan 

kurikulum 2013 itu dalam pembelajaran. Proses pembelajaran sepenuhnya 

diarahkan pada pengembangan ketiga ranah (pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan)  tersebut secara utuh, artinya pengembangan ranah yang satu tidak 

bisa dipisahkan dengan ranah yang lainnya. Dalam perencanaan proses 

pembelajaran ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu: desain 

pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

penilaian hasil dan proses pembelajaran (Kurniawan, 2017:390). Tema Cita-citaku 

didalamnya termuat tentang puisi yang menuntut siswa untuk dapat memahami 

sehingga mereka dapat membuatnya sendiri.  

 Puisi menurut Mc Caulay dan Hudson (dalam Wisang, 2014: 13). adalah 

salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian 

untuk membuahkan  ilusi dan imajinasi, seperti halnya lukisan yang menggunakan 

garis dan warna dalam menggambarkan gagasan pelukisnya. Dikuatkan oleh 

Sayuti (2015: IX), bahwa puisi akan mampu merefleksikan realitas secara penuh 

dalam cara yang hidup dan menyentuh apabila kenyataan berikut ciri-cirinya yang 

melekat dijadikan sandaran utamanya. Sejalan dengan itu, Indonesia mempunyai 

berbagai macam keanekaragaman hayati melimpah. Keanekaragaman hayati 

adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan ekosistem dan berbagai bentuk 

hewan, serta tanaman di dunia, oleh karena itu untuk mengetahui ciri-ciri fisik 

seperti bentuk tubuh, warna, kebiasaan hidup dan ukuran tubuh perlu dilakukan 

identifikasi melalui pengamatan, Nofiadi, et al (2017: 299). Sehingga sejalanlah 

muatan Bahasa Indonesia dan IPA pada tema ini. Diharapkan siswa dapat 

memahami lingkungan sekitarnya dan dapat menuangkannya dalam bentuk karya 

sastra yaitu puisi. 

 Susanto (2016: 121) mengungkapkan bahwa berpikir tidak lepas dari 

aktivitas manusia, karena berpikir merupakan ciri yang  membedakan antara 

manusia dengan makhluk hidup lainnya. Berpikir pada umumnya didefinisikan 

sebagai poses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. Berpikir kritis 

adalah suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang 

berhubung dengan konsep yang diberikan atau masalah yang dipaparkan. 
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 Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai kegiatan menganalisis ide atau 

gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, 

mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya kearah yang lebih 

sempurna. Berpikir kritis merupakan kemampuan menggunakan logika. Logika 

merupakan cara berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang disertai 

pengkajian kebenaran berdasarkan pola penalaran tertentu. Ditambahkan oleh 

Kuswana (2013: 21) bahwa seorang individu atau kelompok yang terlibat dalam 

berpikir kritis kuat dicirikan oleh adanya bukti melalui observasi atau penilaian 

berdasarkan kriteria dengan metode atau teknik dan pengambilan keputusan yang 

relevan dengan konteksnya.  

 Achmad (2015: 21) mengungkapkan bahwa salah satu tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di lingkup dunia akademik khususnya dan 

masyarakat pada umumnya adalah supaya anak didik dan masyarakat bisa mampu 

menghayati karya sastra Indonesia yang fungsinya dapat memberikan inspirasi, 

edukasi, dan rekreasi yang sehat. Salah satu pembelajaran tersebut adalah puisi. 

Dalam memahami puisi tidak terlepas dari kegiatan apresiasi yang bertujuan 

memberikan penghargaan, pujian, pengakuan terhadap penyair dan puisinya 

sebagai sebuah karya sastra. Untuk mengapresiasi sebuah puisi, menurut 

Sumardjo & Saini (dalam Wisang, 2014:3) salah satu  langkahnya yaitu pembaca 

mulai melihat hubungan antara pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan, dan 

khayalan dengan unsur-unsur bahasa, yaitu citra dan lambang serta irama dan 

bunyi, serta kalimat-kalimat yang merangkum semua itu.  

 Sehingga siswa membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam 

puisi tentang alam, menceritakan tentang keidupan makhluk hidup disekitar kita 

salah satunya adalah hewan, sehingga sangat penting bagi siswa untuk memahami 

tentang pelestarian hewan dan caranya ia bermetamorfosis, hal tersebut termuat 

pada muatan pembelajaran IPA. Winaputra (dalam Samatowa 2011:3) 

mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan alam tidak hanya merupakan kumpulan 

pengetahuan tentang benda atau makhluk hidup, tetapi memerlukan kerja, cara 

berpikir, dan cara memecahkan masalah.  
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 Berdasarkan hasil observasi pra penelitian dan wawancara di kelas IV SD 

1 Barongan pada tanggal 7 November 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran, ditemukan siswa 

kurang menguasai kompetensi dasar pengetahuan muatan pembelajaran Bahasa 

Indonesia dan IPA terutama pada pembelajaran sumber daya alam, siswa hanya 

membayangkan dan tidak melihat secara langsung sehingga pembelajaran kurang 

bermakna dikarenakan belum adanya media yang menyebabkan guru dalam 

memberikan pembelajaran kurang optimal sehingga keterampilan guru menjadi 

rendah. 

 Keterampilan guru yang rendah menyebabkan aktivitas belajar siswa 

menjadi rendah. Hal tersebut terlihat selama proses belajar mengajar siswa terlihat 

cukup aktif dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab antara siswa dengan guru 

dan siswa dengan siswa lain, tetapi dalam menjawab pertanyaan guru, siswa yang 

pandai cenderung mendominasi dalam menjawabnya,sedangkan siswa yang 

kurang pandai hanya diinstruksikan guru bertanya kepada siswa yang pandai 

tanpa diberikan kesempatan untuk mencoba menjawab dan mengemukakan 

gagasannya. 

 Aktivitas belajar siswa yang rendah menyebabkan kemampuan berpikir 

kritis siswa rendah, kurang optimal, dalam menanggapi permasalahan dan 

memecahkan suatu masalah seperti soal yang diberikan guru. Hal tersebut terlihat 

dari 41 siswa memiliki kemampuan berpikir kritis siswa pada muatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA tidak tuntas sebanyak 32 siswa, dan 

tuntas sebanyak 9 siswa dengan nilai rata-rata klasikal 60 dengan kriteria perlu 

bimbingan. Dari hasil nilai menunjukkan bahwa secara klasikal kemampuan 

berpikir kritis siswa rendah. Kemampuan berpikir kritis siswa rendah, juga 

dipengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran rendah dan guru kurang kreatif 

menerapkan model dan media pembelajaran. 

 Hal yang menjadikan kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SD 1 

Barongan rendah adalah penguasaan materi. Terutama pada materi metamorfosis 

sumber daya alam yang membutuhkan gambaran secara nyata, siswa hanya 

membaca dari buku. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan alternatif tindakan 
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untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran yang 

menarik.  Dalam hal ini dirancang pembelajaran yang siswa terlihat aktif dalam 

berdiskusi, menganalisis dan mengemukakan gagasannya. Pembelajaran ini juga 

didukung dengan penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan menarik 

perhatian siswa, sehingga siswa lebih semangat dalam pembelajaan. Maka dari itu 

diterapkan  model pembelajaran problem based learning berbantuan media kotak 

kehidupan. 

 Murtono (2017: 213) menyatakan bahwa model pembelajaran problem 

based learning ini merupakan model yang efektif untuk pengajaran proses 

berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran berbasis masalah menekankan masalah 

kehidupannya yang beramakna bagi siswa dan peran guru dalam menyajikan 

masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog 

sehingga dengan penerapan model ini, membantu siswa untuk memahami 

pembelajaran tema cita-citaku materi daur hidup, sumber daya alam  dan puisi 

dikarenakan model ini menekankan pemecahan masalah dan mendukung dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

 Pemilihan media pembelajaran yang tepat sangat mempengaruhi prestasi 

dan hasil pembelajaran. Ely dalam Sadiman, et al (2014: 85) mengatakan bahwa 

pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya bahwa media 

merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu, 

meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik 

siswa, strategi belajar-mengajar, organisasi kelompok belajar,alokasi waktu dan 

sumber, serta prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. Jonkenedy 

(2017: 593) menambahkan bahwa bahwa media tiga dimensi sangat cocok untuk 

meningkatkan keaktifan siswa karena penyajiannya kongkrit dan menghindari 

verbalisme, sehingga siswa akan aktif dalam proses pembelajaran. Mengacu pada 

media tiga dimensi, pada kotak kehidupan merupakan media media tanpa 

proyeksi yang penyajiannya secara tiga dimensional berwujud sebagai sebagai 

benda tiruan yang mewakili aslinya 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam upaya mencapai ke arah tujuan 

penelitian ini, yaitu untuk  meningkatkan  muatan  pembelajaran Bahasa Indonesia 
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dan IPS, maka penulis melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

penelitian “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui Model  

Problem Based Learning Berbantuan Media Kotak Kehidupan Pada Tema 6 Cita-

Citaku Kelas IV SD 1 Barongan Kudus”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan model problem based learning dapat meningkatkan 

keterampilan guru muatan pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi dan 

muatan pembelajaran IPA materi siklus hidup dan sumber daya alam subtema 

“Hebatnya Cita-Citaku” dan subtema “Giat Berusaha Meraih Cita-Cita”  tema 

6 “Cita-Citaku” pada siswa kelas IV SD 1 Barongan? 

2. Bagaimana penerapan model problem based learning dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

puisi dan pada muatan pembelajaran IPA materi siklus hidup dan sumber daya 

alam subtema “Hebatnya Cita-Citaku” dan subtema “Giat Berusaha Meraih 

Cita-Cita”  tema 6 “Cita-Citaku” pada siswa kelas IV SD 1 Barongan? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis  siswa pada aspek  

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kelas IV SD 1 Barongan dengan 

diterapkannya model problem based learning berbantuan media kotak 

kehidupan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi dan muatan 

pembelajaran IPA materi siklus hidup dan sumber daya alam subtema 

“Hebatnya Cita-Citaku” dan subtema “Giat Berusaha Meraih Cita-Cita” tema 6 

“Cita-Citaku” pada siswa kelas IV SD 1 Barongan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

     Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model problem based learning dapat 

meningkatkan keterampilan guru muatan pembelajaran Bahasa Indonesia 

materi puisi dan muatan pembelajaran IPA materi siklus hidup dan sumber 

daya alam subtema “Hebatnya Cita-Citaku” dan subtema “Giat Berusaha 

Meraih Cita-Cita” tema 6 “Cita-Citaku” pada siswa kelas IV SD 1 Barongan. 
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2. Untuk mendeskripsikan penerapan model problem based learning dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada muatan pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi puisi dan muatan pembelajaran IPA materi siklus hidup dan 

sumber daya alam subtema “Hebatnya Cita-Citaku” dan subtema “Giat 

Berusaha Meraih Cita-Cita” tema 6 “Cita-Citaku” pada siswa kelas IV SD 1 

Barongan. 

3. Untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kritis  siswa berpikir 

kritis siswa pada aspek  pengetahuan, keterampilan, dan sikap kelas IV SD 1 

Barongan dengan diterapkannya model problem based learning berbantuan 

media kotak kehidupan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi 

dan muatan pembelajaran IPA materi siklus hidup dan sumber daya alam 

subtema “Hebatnya Cita-Citaku” dan subtema “Giat Berusaha Meraih Cita-

Cita”  tema 6 “Cita-Citaku” pada siswa kelas IV SD 1 Barongan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengembangan ilmu 

pengetahuan di Sekolah Dasar yang diteliti. Selain itu diharapkan mampu 

menambah referensi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran, 

menambah kajian tentang penerapan model pembelajaran problem based lerning 

dan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, serta sebagai acuan untuk 

mengembangkan penelitian-penelitian yang menggunakan model pembelajaran 

problem based lerning. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah. 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

 Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi siswa untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa 

dalam belajar dan menguasai materi. 
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1.4.2.2 Bagi Guru 

 Penelitian ini diharapkan mampu membantu guru untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran yang sesuai yaitu 

menggunakan model pembelajaran problem based lerning. Selain itu, guru 

terbiasa melakukan penelitian khususnya penelitian tindakan kelas yang 

bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

 Penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pembelajaran di 

Sekolah Dasar yang dapat digunakan Kepala Sekolah dan guru untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu dapat memberi 

motivasi kepada guru-guru untuk lebih meningkatkan kreativitas  serta membuat 

inovasi baru dalam kegiatan belajar mengajar. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengalaman 

bagi saya sendiri dalam hal perbaikan pembelajaran di Sekolah Dasar sehingga 

dapat menjadi  bekal saya untuk saya terapkan di Sekolah Dasar dimasa depan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah. 

1.5.1 Subjek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada guru dan siswa kelas IV SD 1 Barongan 

Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Jumlah keseluruhan siswa yang menjadi 

subjek penelitian yaitu  41 siswa dengan jumlah laki-laki 18 siswa dan perempuan 

23 siswa Semester 2 tahun pelajaran 2018/2019. 

1.5.2 Objek Penelitian 

      a. Kompetensi inti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya 
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3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Bahasa Indonesia 

            3.6 Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis 

dengan tujuan untuk kesenangan. 

            4.6 Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan 

ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 

            IPA 

            3.2 Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta 

mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 

            4.2 Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada 

di lingkungan sekitarnya, dan slogan upaya pelestariannya. 

c. Muatan Muatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Bahasa 

Indonesia dan IPA. 

1.6 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah. 

1.6.1 Kemampuan Berpikir Kritis 

 Kemampuan berpikir kritis adalah proses pemikiran yang masuk akal dan 

reflektif untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran, sehingga dapat 

diambil suatu keputusan yang terbaik yang dapat dilaksanakan. Indikator 

kemampuan berpikir kritis meliputi memberikan penjelasan sederhana, 

membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, 
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dan mengatur strategi dan taktik. Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini, 

akan dikur ketika pembelajaran berlangsung untuk aspek sikap dan keterampilan 

dan saat melaksanakan evaluasi untuk aspek pengetahuan serta menggunakan alat 

ukur berupa tes dan nontes. 

1.6.2 Aktivitas Belajar Siswa 

 Aktivitas belajar  adalah aktivitas yang bersifat fisik dan mental. Dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkitan. Siswa harus aktif secara 

fisik agar pembelajaran terjadi interaksi yang baik antara guru dengan siswa dan 

siswa dengan siswa yang lainnya. Dalam penelitian ini, indikator aktivitas belajar 

siswa yang digunakan meliputi; (1) Visual activities, (2) Oral activities, (3) 

Listening aktivities, (4) Writing aktivities, (5) Motor aktivities, (6) Mental 

activities, (7) Emotional activities yang akan diukur ketika pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan alat ukur berupa lembar observasi aktivitas 

belajar siswa. 

1.6.3 Keterampilan Mengajar Guru 

 Keterampilan mengajar guru merupakan salah satu jenis keterampilan 

yang harus dikuasai guru, dengan memiliki suatu keterampilan mengajar guru 

dapat mengelola proses pembelajaran dengan baik yang akan berimplikasi pada 

peningkatan lulusan sekolah. Indikator keterampilan guru yang diambil dalam 

penelitian ini meliputi; (1) keterampilan membuka pelajaran, (2) keterampilan 

bertanya, (3) keterampilan memberi penguatan, (4) keterampilan mengadakan 

variasi, (5) keterampilan menjelaskan, (6) keterampilan membimbing diskusi 

kelompok, (7) keterampilan mengelola kelas, (8) keterampilan pembelajaran 

perseorangan, (9) keterampilan menutup pelajaran. 

1.6.4 Model pembelajaran Problem Based Learning 

 Problem bassed learning adalah pembelajaran yang diperoleh melalui 

proses pemahaman permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik 

belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dengan langkah 

model pembelajaran yaitu, orientasi siswa kepada masalah, organisasikan siswa 

untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 
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mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

1.6.5 Media Kotak Kehidupan 

 Menurut Daryanto dalam Supriadi, et al, (2017:34), media tiga dimensi 

adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara tiga 

dimensional. Kelompok  media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup 

maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. 

Dikuatkan oleh Jonkenedy, (2017:593) bahwa media tiga dimensi sangat cocok 

untuk meningkatkan keaktifan siswa karena penyajiannya kongkrit dan 

menghindari verbalisme, sehingga siswa akan aktif dalam proses pembelajaran.  

 Mengacu pada media tiga dimensi, pada kotak kehidupan merupakan 

media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara tiga dimensional berwujud 

sebagai benda tiruan yang mewakili aslinya. Pada penelitian ini, kotak kehidupan 

merupakan media yang penyajiannya secara tiga dimensional berwujud benda 

tiruan yang mewakili aslinya yang terbuat dari plastisin dan gabus yang ditempel 

dengan gambar hewan serta kotak yang didalamnya menyajikan gambaran 

kehidupan nyata tentang bentang alam.  

  


