
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman di dunia pendidikan yang semakin 

berkembang dari tahun ke tahun, banyak mengubah pola pikir pendidik dari pola 

pikir yang awam dan kaku menjadi pola pikir yang modern. Hal tersebut menjadi 

berpengaruh terhadap adanya pendidikan, manusia dapat memiliki kualitas yang 

lebih baik dan terarah, untuk menuju hal yang lebih positif dalam menjalani 

kehidupannya. Menurut Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, pendidikan nasional merupakan suatu usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik berkembang secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Sesuai dengan proses pembelajaran, pendidikan nasional juga berusaha 

mendorong peserta didik dan memfasilitasi dalam kegiatan proses belajar mereka. 

Kegiatan belajar merupakan proses kegiatan inti dalam keselururuhan pendidikan 

yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidup. Oleh Karena itu belajar dapat 

dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, baik pendidikan yang bersifat formal 

maupun pendidikan yang bersifat nonformal. Pendidikan formal merupakan jalur 
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pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik hanya dilaksanakan pada kelas rendah. 

Implementasi Kurikulum 2013 di sekolah, peserta didik tidak lagi mempelajari 

setiap mata pelajaran. Tingkat pendidikan dasar dalam proses pembelajaran 

berbasis tematik terpadu diterapkan proses belajar berdasarkan tema untuk 

kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran (Mulyasa, 2013:170). 

Pembelajaran tematik merupakan kegiatan mengajar dengan memadukan 

materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dengan demikian, proses 

pembelajarannya mengelola pembelajaran yang mengintregasikan materi dari 

beberapa mata pelajaran dalam satu topik pembicaraan atau satu tema (Sutirjo, 

2005:3).  

Dalam pelaksanaannya pembelajaran tematik menggabungkan berbagai 

bidang kajian; misalnya di bidang IPA, Matematika, Pendidikan Agama, IPS dan 

lainnya, maka bidang-bidang tersebut tidak lagi terpisah-pisah  melainkan menjadi 

satu kesatuan (holistic) dan keterpaduan (integralistic). Hal ini memberi implikasi 

terhadap guru yang mengajar di kelas. Pembelajaran tematis memerlukan guru 

yang kreatif baik dalam meyiapkan kegiatan/pengalaman belajar bagi anak, juga 

dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar 

pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh 

(Trianto, 2010: 117). 

Pembelajaran tematik dapat membantu siswa memperoleh pengalaman 

langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang 

dipelajari secara holistik, bermakna, autentik dan aktif. Pentingnya pembelajaran 
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tematik di SD karena pada umumnya siswa pada tahap ini masih melihat segala 

sesuatu sebagai keutuhan (holistik) (Rusman, 2012:257). 

Pembelajaran tematik, sebagai model pembelajaran memiliki arti penting 

dalam membangun kompetensi peserta didik, antara lain: pembelajaran tematik 

lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan 

terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. 

Pembelajaran tematik juga menekankan pada penerapan konsep belajar sambil 

melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas 

atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan 

belajar siswa (Trianto, 2010: 86). 

“Proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-

benda atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik siswa 

dalam memahami suatu konsep matematika” (Bruner, 2007:1-6). Oleh karena itu, 

perlu dirancang suatu model pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bilangan sampai 20 dengan menggunakan alat bantu mengajar (media) 

yang mudah didapat atau dibuat oleh guru dan bermanfaat bagi peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

“Penggunaan media dalam pelaksanaan pembelajaran dapat membantu 

kelancaran, efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Media 

pembelajaran yang menjadikan anak-anak seolah-olah asyik bermain dan bekerja 

akan lebih menyenangkan mereka dan sudah tentu pembelajaran akan menjadi 

benar-benar bermakna” (Surjana, 2005: 6). 
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“Media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa terjadinya proses belajar” (Arif S. 

Sadiman, 2009: 7). Media dapat berupa benda-benda konkret (misal, bangun-

bangun geometri, kancing baju, lidi, dadu, gambar atau ilustrasi dari suatu konsep, 

dan sebagainya) atau dapat juga berupa suatu paket alat yang di dalam 

penggunaannya harus mengikuti prinsip kerja yang berlaku, seperti: balok garis 

bilangan, manik-manik, batang Cuisenaire, neraca bilangan, blok Dienes, dan 

sebagainya. Semua paket alat tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan operasi 

hitung pada sistem bilangan tertentu. 

Hasil observasi awal yang dilakukan di SDN Mojolangu 2 Malang, guru 

sering kali melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa menggunakan perantara 

media pembelajaran. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan 

kemudian siswa diberikan soal untuk bahan evaluasi mereka, apakah materi yang 

telah disampaikan oleh guru tadi sudah dipahami oleh siswa. Dengan proses 

belajar mengajar yang seperti itu sangatlah tidak cocok dengan kurikulum 2013 

yang saat ini sedang diterapkan pada tingkatan sekolah dasar. Pada kurikulum 

2013 saat ini siswa dituntut untuk dapat memanfaatkan benda-benda yang berada 

di lingkungan sekolah atau melewati media pembelajaran, siswa dapat mengamati, 

melihat dan memegang objek secara langsung. Sehingga siswa lebih tertarik 

terhadap kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak hanya 

dominan menggunakan metode ceramah, sehingga kegiatan pembelajaran lebih 

bervariasi dan siswa tidak merasa bosan. Sebelumnya belum pernah diadakan 
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penelitian tentang penggunaan media pohon gantrung pada pembelajaran tematik 

di kelas I SD. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang 

penggunaan media pohon gantrung pada pembelajaran tematik tema keluargaku 

kelas I SDN Mojolangu 2 Malang yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi. 

Penelitian ini akan menjelaskan kondisi nyata penggunaan media pohon gantrung 

oleh guru, cara guru menggunakan media pohon gantrung, kelebihan dan 

kelemahan yang terdapat dalam penggunaan media pohon gantrung dalam 

pembelajaran tematik tema keluargaku kelas I SDN Mojolangu 2 Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana penggunaan media Pohon Gantrung pada pembelajaran tematik 

tema keluargaku kelas I SDN Mojolangu 2 Malang? 

1.2.2 Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam penggunaan media Pohon 

Gantrung pada pembelajaran tematik tema keluargaku kelas I SDN 

Mojolangu 2 Malang? 

1.2.3 Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kendala dalam penggunaan media 

Pohon Gantrung pada pembelajaran tematik tema keluargaku kelas I SDN 

Mojolangu 2 Malang? 

 

 

 



6 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mendeskripsikan penggunaan media Pohon Gantrung pada pembelajaran 

tematik tema keluargaku kelas I SDN Mojolangu 2 Malang. 

1.3.2 Menjelaskan kendala yang dihadapi guru dalam penggunaan media Pohon 

Gantrung pada pembelajaran tematik tema keluargaku kelas I SDN 

Mojolangu 2 Malang. 

1.3.3 Menjelaskan upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala 

penggunaan media Pohon Gantrung pada pembelajaran tematik tema 

keluargaku kelas I SDN Mojolangu 2 Malang. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penilitian  

Berdasarkan latar belakang, fokus permasalahan, rumusan masalah, dan 

tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu 

praktis dan teoritis. 

a. Secara praktis 

1) Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penggunaan media 

pohon gantrung sebagai media pembelajaran, serta dapat melihat secara 

langsung kendala apa saja yang terjadi dalam penggunaan media pohon 

gantrung  sebagai media pembelajaran. 
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2) Bagi Guru 

Sebagai masukan pengetahuan dan menambah wawasan dalam 

meningkatkan kreativitas dalam menggunakan media pohon gantrung 

sebagai media pembelajaran. Sebagai variasi dalam kegiatan pembelajaran 

untuk menarik perhatian siswa supaya siswa lebih antusias mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

3) Bagi Siswa 

Dapat memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran pada 

tema keluargaku terutama untuk materi penjumlahan dan pengurangan 

bilangang sampai 20 dengan menggunakan media pembelajaran pohon 

gantrung. 

b. Secara teoritis 

Memberikan informasi bahwa dalam kegiatan pembelajaran guru tidak harus 

dominan menggunakan metode ceramah. Guru dapat menggunakan media 

pembelajaran dalam menyampaikan materi. Pemilihan media pembelajaran tidak 

harus menggunakan media yang mahal dan rumit, cukup media sederhana karya 

guru itu sendiri.  

 

1.5 Definisi Istilah 

Definisi istilah yang digunakan agar tidak terjadi pemahaman yang salah. 

Adapun definisi-definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa 

pesan dari komunikator menuju komunikan (Criticos dalam Daryanto, 

2010:4). 
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1.5.2 Pohon Gantrung adalah media pembelajaran dalam bentuk nyata yang 

digunakan untuk membantu proses belajar anak kelas 1 SD dalam materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. 

1.5.3 Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Trianto, 2010: 79). 

1.5.4 Tema adalah kata yang berasal dari kata Yunani tithenai yang berarti 

“menempatkan” atau “meletakkan” dan kemudian kata itu mengalami 

perkembangan sehigga kata tithenai berubah menjadi tema. Menurut arti 

katanya tema berarti ” sesuatu yang telah diuraikan ” atau “ sesuatu yang 

telah ditempatkan” (Gorys Keraf, 2001:107) 


