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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 

tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Usia tersebut dibagi menjadi dua 

tahapan dalam sekolah formal pada jenjang Sekolah dasar yakni kelas 

bawah yaitu kelas 1,2,3 untuk usia 6-9 tahun, sedangkan kelas atas yaitu 

pada rentan usia 9-12 tahun. Karakteristik anak usia sekolah dasar mereka 

lebih senang bermain , senang bergerak , dan melakukan segala sesuatu 

secara langsung. 

Menurut havighurst (dalam Desmita (2012:35), tugas 

perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi: Menguasai 

keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktifitas 

fisik, membina hidup sehat, belajar bergaul dan bekerja kelompok, 

belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, 

belajar membaca, menulis, berhitung agar mampu berpartisipasi 

dalam masyarakat, memperoleh sejumlah konsep yang diperlakukan 

untuk berpikir efektif, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-

nilai, mencapai kemandirian pribadi. 

 

Pada dasarnya, karakteristik anak pada tingkat sekolah dasar adalah 

senang bermain, senang bergerak, senang bekerja kelompok, dan senang 

melakukan sesuatu secara langsung. Dengan adanya kurikulum yang baru 

yaitu kurikulum tematik yang berbasis tema yang menitik beratkan pada 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa, kurikulum tematik dalam pelaksaan 

pembelajarannya harus didukung oleh guru yang kreatif, media 

pembelajaran yang sesuai. Dalam hal ini guru memiliki peran yang sangat 

penting guna menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia sekolah dasar. Peran guru pada dasarnya adalah 
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membantu membentuk perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, dalam hal ini terdapat dua hal pokok yaitu proses perubahan 

perilaku dan kriteria yaitu arah yang dipakai sebagai pedoman mengubah 

perilaku tersebut, kriteria ini biasa terumuskan dalam tujuan pendidikan 

(Poerwanti dan Nurwidodo 2000:7). 

Sebagai seorang tenaga pendidik yang professional, guru harus 

mampu melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang akan 

dilakukannya. Inovasi tersebut dapat berupa inovasi baik itu dalam 

strategi, metode, materi, bahan ajar, media. Selain berinovasi, dalam 

melaksanakan pembelajaran guru juga harus bisa menggunakan media 

yang menarik dan bervariasi.  Salah satu hal yang harus dilakukan guru 

sebagai tenaga pendidik yang profesional adalah melakukan 

pengembangan dalam media pembelajaran. Karena media pembelajaran itu 

sendiri adalah alat bantu atau perantara yang digunakan guru dalam 

penyampaian informasi kepada siswa dalam pembelajaran, selaian itu 

media juga akan memudahkan siswa menyerap informasi yang ada dalam 

pembelajaran karena siswa terlibat langsung dengan pembelajaran dengan 

adanya media tersebut. 

Pada dunia nyata, beberapa guru yang ada di SD Muhammadiyah 04 

Batu hanya menggunakan media seperti gambar, video, dan lingkungan 

sekitar. Beberapa media tersebut kurang sesuai dengan karakteristik 

perkembangan dan kebutuhan siswa pada usia sekolah dasar, karena 

seharusnya peserta didik terlibat langsung dengan pembelajaran. pada 

dasarnya, karakteristik siswa pada usia sekolah dasar yaitu senang 
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bermain, senang bekerja kelompok, dan senang melakukan sesuatu secara 

langsung. Apabila media yang digunakan guru hanya gambar dan video, 

maka siswa tidak terlibat secara langsung dalam pembelajaran karena 

siswa hanya melihat saja tanpa terlibat dalam penggunaan media. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu diadakannya pengembangan 

media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kebutuhan siswa. Salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah 

penggunaan media kotakatik dalam pembelajaran. media kotakatik ini 

cocok digunakan pada tema peristiwa alam. Dengan adanya media 

kotakatik ini diharapkan akan akan membantu siswa dan dapat memahami 

bagaimana proses terjadinya hujan dan mereka juga akan terlibat langsung 

dalam penggunaan media ini. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian pengembangan media pembelajaran tematik 

dengan judul “Pengembangan Media Kotakatik dalam Pembelajaran 

Tematik Untuk Kelas 1 Sekolah Dasar”. 

B. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

untuk mengembangkan media kotak katik dalam proses pembelajaran 

tematik di kelas 1 sekolah dasar. Pengembangan media ini bertujuan untuk 

membantu siswa agar lebih mudah memahami proses pembelajaran dan 

menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan 

menyenangkan. 
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C. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media kotakatik adalah media pembelajaran tematik yang digunakan 

sebagai alat bantu dalam memahami proses terjadinya hujan dan juga 

sebagai alat bantu dalam membaca serta mencocokkan jam.  

Untuk dapat menghasilkan media kotakatik yang baik dan menarik 

dalam pembelajaran, perancang membuat media ini dengan berbagai ciri-

ciri khusus di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Media kotak katik adalah media yang berbentuk kotak balok yang 

nantinya pada setiap sisi bisa disisipkan gambar–gambar baik 

berupa gambar siklus hujan dan jam dinding. Sesuai dengan materi  

pembelajaran satu pada sub tema musim hujan,  tema peristiwa 

alam.  

2. Setiap balok nantinya dapat diputar pada setiap sisinya.  

3. Media ini akan dikemas dengan berbagai warna sehingga akan 

lebih menarik. 

D. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media kotakatik ini dilakukan sebagai salah satu 

usaha untuk membuat pembelajaran tematik menjadi bermakna dan 

menyenangkan. Adapun pentingnya pengembangan media kotakatik pada 

pembelajaran tematik adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa  

Dengan adanya media ini akan dapat membantu siswa dalam 

menangkap dan menyerap informasi yang ada pada tema peristiwa 

alam selama proses pembelajaran, selain itu juga media ini dapat 
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menarik minat dan membuat pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. 

2. Bagi Guru 

Bagi guru adalah memberikan inovasi dalam pembuatan media 

yang dapt digunakan dalam pembelajaran tematik serta sebagai 

referensi guru apabila ingin membuat media untuk pembelajaran 

tematik. 

3. Bagi Peneliti 

Pengembangan media kotakatik bertujuan untuk menambah 

pengrtahuan dan pengalaman dalam hal pengembangan media 

pembelajaran yang mana nantinya akan dapat menunjang profesi 

peneliti sebagi seorang guru.  

E. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Penelitian dan pengembangan media ini didasarkan pada asumsi 

sebagai berikut :  

a. Media kotakatik ini dapat digunakan untuk membantu siswa 

dalam memahami pembelajaran, selain itu media ini juga dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi guru, media ini tidak hanya 

dapat digunakan dalam satu tetapi juga dapat digunakan dalam 

pembelajaran lain. 

b. Media kotakatik ini juga dapat digunakan guru sebagai 

alternatif  media pembelajaran. 

c.  Media kotakatik ini dikemas dengan tampilan yang menarik 

sehingga akan menarik minat siswa untuk belajar. 
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2. Keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan media ini adalah 

media kotakatik ini terbatas digunakan pada pembelajaran 3 pada 

sub tema musim hujan , tema peristiwa alam. 

F. Penjelasan Istilah   

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul penelitian 

ini, maka perlu adanya penegasan istilah dan ruang lingkup penelitian. 

Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan media adalah mengembangkan suatu media yang 

sudah ada dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan 

pembelajaran yang akan dilakukan.  

2. Media adalah alat yang digunakan sebagai pengantar pesan atau 

informasi. 

3. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan siswa 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk 

menambah informasi baru pada diri siswa ( Haryono, 2014 : 48).  

4. Media kotakatik adalah media yang berbentuk kubus yang sisinya 

dapat berputar dan setiap sisinya disisipkan gambar. 

 


