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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu 

kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat 

mempengaruhi para peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para peserta didik 

menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral, maupun 

sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan mahkluk sosial. Dalam 

menacapai tujuan tersebut peserta didik berinteraksi dengan lingkungan belajar 

yang diatur guru melalui proses pengajaran (Sudjana, 2011: 1). 

Sekolah dasar merupakan institusi pendidikan yang menyelenggarakan 

proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya. Pendidikan 

sekolah dasar diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan bagi peserta didik (Ahira, 2013). Hal ini senada dengan penjelasan 

A. Malik Fadjar (dalam Pratowo, 2013: 14) yang mengungkapkan bahwa 

madrasah ibtidaiyah (MI) atau sekolah dasar memegang peran penting dalam 

proses pembentukan kepribadian peserta didik, baik yang bersifat internal 

(bagaimana mempersepsi dirinya), eksternal (bagaimana mempersepsi 

lingkungannya), dan suprainternal (bagaimana mempersepsi Tuhannya sebagai 

ciptaan-Nya). 

Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat akan 

sistem pendidikan yang lebih baik, maka kurikulum juga terus mengalami 
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perubahan. Mulai kurikulum pertama yaitu kurikulum 1945 sampai dengan 

kurikulum terbaru yang baru saja dilaksanakan yakni kurikulum 2013 

(Kemendikbud, 2012). Tentunya perubahan kurikulum tersebut sudah melalui 

pertimbangan yang matang dan kekurangan pada setiap kurikulum sebelumnya 

selalu berusaha untuk disempurnakan pada kurikulum selanjutnya demi 

tercapainya tujuan pendidikan yang maksimal.  

Pada kurikulum 2006 hanya kelas rendah (kelas1 sampai kelas 3) yang 

diajarkan secara tematik, maka dalam kurikulum 2013 mulai kelas 1 sampai 

dengan kelas 6 akan diberlakukan pembelajaran tematik sesuai dengan aturan 

Kurikulum 2013 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (namun saat yang masih 

berjalan baru pada kelas 1 dan kelas 4).  

Menurut Trianto (2011: 147) pembelajaran tematik sebagai model 

pembelajaran termasuk salah satu tipe/jenis daripada model pembelajaran terpadu. 

Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya  adalah model pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Tema yang 

digunakan adalah tema yang dekat dengan lingkungan sekitar. 

Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu 

menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses, artinya guru mampu 

menenempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam pembelajaran, 

sedangkan peserta didik tetap menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran 

(Trianto, 2011: 155). Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan 

pembelajaran tematik tergantung pada wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan 

tingkat kreatifitasnya dalam mengelola bahan ajar. Bahan ajar merupakan 
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seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, 

sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik 

untuk belajar (Prastowo, 2013: 296-297). Hal ini tentu akan berpengaruh pada 

kesiapan guru SD seperti kesiapan perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar, termasuk media. 

Media pembelajaran sangat penting kedudukannya dan tidak dapat 

dipisahkan dan berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Media adalah 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional 

di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar 

(Arsyad, 2010: 4). Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana belajar aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif 

dalam merancang dan menggunakan media pembelajaran, namun pada 

kenyataannya banyak guru yang tidak memanfaatkan media untuk menyampaikan 

materi pembelajaran di kelas (Atiulloh, 2013). 

Komunikasi dalam pembelajaran membutuhkan peran media untuk lebih 

meningkatkan tingkat keefektifan pencapaian tujuan/kompetensi. Proses 

pembelajaran tersebut akan terjadi apabila ada komunikasi antara penerima pesan 

dengan sumber/penyalur pesan lewat media tersebut. Baik buruknya sebuah 

komunikasi ditunjang oleh penggunaaan saluran dalam komunikasi tersebut. 

Saluran yang dimaksud adalah media karena pada dasarnya pembelajaran 

merupakan proses komunikasi, maka media yang dimaksud adalah media 

pembelajaran (Susilana, 2007: 4). 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas I SD Islam Bani Hayim 

Singasari Malang dan observasi pada Desember 2013 diperoleh hasil bahwa pada 
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dasarnya pembelajaran tematik sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan 

metode pembelajaran yang disesuaikan dengan tema dan kebutuhan peserta didik. 

Guru juga melaksankan pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat 

sendiri bahan ajar dan melibatkan lingkungan sekitar peserta didik sebagai media 

pembelajaran tematik. Peserta didik mengikuti pembelajaran dengan antusias 

menggunakan media pembelajaran yang ada, media juga  memudahkan peserta 

didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Media pembelajaran tematik di SD Islam Bani Hasyim lebih banyak 

menggunakan lingkungan karena pembelajaran masih kontekstual, sedangkan 

media dengan model permainan guru masih membeli media yang ada di pasaran, 

seperti puzzle, catur, dan dakon. Minimnya media pembelajaran tematik 

disebabkan belum adanya fasilitas dari sekolah dan guru juga tidak punya banyak 

waktu untuk membuat media pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran tematik 

masih kurang maksimal. Termasuk pada pembelajaran tematik antara Bahasa 

Indonesia dan Matematika. Bahasa Indonesia masih menjadi mata pelajaran yang 

membosankan dan matematika masih menakutkan bagi peserta didik. Sehingga 

dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi yang mudah dan menyenangkan antara guru dengan peserta didik 

guna lebih memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi.  

Berangkat dari minimnya media pembelajaran tematik yang digunakan 

oleh guru maka dapat dikembangkan media pembelajaran tematik yang lebih 

konkrit untuk peserta didik di SD, terutama peserta didik kelas rendah. 

Mengadopsi konsep tata cara permainan tradisional dakon yang dapat menarik 

minat dan aktivitas peserta didik. Pada permainan dakon ini, anak-anak diajak 
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untuk bermain dan tanpa terasa akan meningkatkan kemampuan psikomotorik dan 

memiliki kemampuan dalam berhitung (Prawitasari, 2012). Pada media ini juga 

terdapat gambar berbagai macam jenis kegemaranku.  

Media dibuat dari papan berbahan dasar kayu yang di dalamnya terdapat 

berbagai bentuk bangun datar seperti lingkaran, segitiga, dan segiempat untuk 

mengenalkan bentuk benda berdasarkan dimensinya serta dibuat dengan variasi 

ukuran yang berbeda sehingga peserta didik dapat mengurutkan ukuran benda dari 

kelompok yang paling kecil ke yang besar atau sebaliknya. Media ini juga akan 

mengajak peserta didik untuk belajar tentang menyusun kosakata, yaitu kosakata 

dari berbagai macam kegemaran. Pengembangan media ini memberikan solusi 

alternatif bagi guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran 

tematik. 

Agar permasalahan ketersediaan media yang dialami oleh guru dalam 

melaksanakan pembelajaran tematik dapat dikurangi, maka peneliti melakukan 

penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan Media Dakodi (Dakon 

Kosakata Dimensi) dalam Pembelajaran Tematik Tema Kegemaranku Kelas I 

Sekolah Dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan media DAKODI (dakon kosakata dimensi) pada 

pembelajaran tematik tema kegemaranku untuk kelas I SD? 

2. Bagaimana hasil pengembangan media DAKODI (dakon kosakata dimensi) 

pada pembelajaran tematik tema kegemaranku untuk kelas I SD? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan dan 

menguji keefektifan produk berupa media DAKODI (dakon kosakata dimensi) 

pada pembelajaran tematik tema kegemaranku kelas I SD agar tercipta proses 

pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang ada seorang guru 

dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Salah satunya adalah dalam penggunaan media. Media merupakan 

salah satu bahan ajar yang harus dipertimbangkan oleh guru agar dapat menarik 

minat dan meningkatkan aktivitas peserta didik serta mempermudah pemahaman 

peserta didik terhadap materi.  

Media pembelajaran tematik DAKODI (dakon kosakata dimensi) dapat 

menjadi alternatif media dalam pembelajaran tematik Bahasa Indonesia dan 

Matematika. Memodifikasi permainan tradisional dakon (congklak) menjadi 

sebuah papan dengan berbagai kata jenis kegemaranku untuk melatih peserta 

didik kelas 1 dalam kemampuan membaca permulaan dan juga mengenalkan 

bentuk benda berdasarkan dimensi (bangun datar) serta mengurutkan bentuk 

benda dari yang terkecil ke yang besar. 

Media DAKODI (dakon kosakata dimensi) ini merupakan media 

pembelajaran tematik yang dikembangkan dari media gambar berbagai macam 

jenis kegemaranku dan juga bentuk-bentuk bangun datar yang sebelumnya masih 

disajikan secara terpisah (berdasarkan mata pelajaran). Sehingga media ini 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru dan peserta didik saat pembelajaran 
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karena media ini memiliki karakteristik antara lain praktis, kompetitif, dan 

menyenangkan. 

Praktis, media DAKODI dibuat dari bahan dasar kayu yang mudah untuk 

dibawa, dipindahkan, ringan dan tentunya aman sehingga baik guru maupun 

peserta didik tidak akan kesulitan saat akan menggunakan media tersebut. 

Kompetitif, media ini dapat digunakan baik secara individu maupun kelompok. 

Masing-masing akan berlomba untuk mendapatkan nilai. Dibutuhkan kecepatan 

dan kreatifitas untuk memperoleh nilai yang maksimal. Menyenangkan, media ini 

secara langsung akan membuat peserta didik dapat belajar sambil bermain 

sehingga akan lebih mudah bagi peserta didik dalam memahami materi.  

E. Pentingnya Pengembangan 

Pentingnya pengembangan media DAKODI (dakon kosakata dimensi) 

pada pembelajaran tematik dapat dilihat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis 

media ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran bagi peserta didik kelas I SD. Sedangkan secara praktis 

pengembangana media DAKODI (dakon kosakata dimensi) pada pembelajaran 

tematik untuk kelas I SD dapat dirasakan secara langsung oleh:  

1. Peserta didik 

Bagi peserta didik adalah untuk memudahkan peserta didik kelas I SD 

dalam memahami materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika 

dengan tema, serta meningkatkan ketertarikan dan kesukaan peserta didik 

terhadap pelajaran Bahasa Indonesia yang dianggap membosankan dan 

pelajaran Matematika yang dianggap sulit. 
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2. Guru  

Bagi guru adalah untuk mempermudah penyampaian materi dan menambah 

pengetahuan, keterampilan, serta kreativitas guru dalam mengembangkan 

dan menyediakan media pembelajaran tematik di SD.  

3. Sekolah  

Bagi sekolah adalah pengembangan media DAKODI (dakon kosakata 

dimensi) sebagai media dalam melaksanakan pembelajaran tematik serta 

menambah referensi media yang perlu untuk dikoleksi sekolah. 

4. Pengembang 

Bagi pengembang adalah untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran tematik sebagai 

perantara peserta didik dengan guru dalam berinteraksi dan bermanfaat 

sebagai calon guru nantinya. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

DAKODI merupakan media pembelajaran tematik dalam bentuk 

permainan berupa papan dari kayu yang pada bagiannya terdapat bentuk 

bangun/geometri dan huruf-huruf penyusun kata. Media ini akan membuat peserta 

didik lebih teliti dan kreatif.  

Pengembangan media ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya 

yaitu: 

1. Media ini dirancang untuk pembelajaran tematik kelas I SD tema 

kegemaranku dengan perpaduan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 

Matematika 
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2. Pengembangan ini mengadopsi model prosedural Borg & Gall yang 

dimodifikasi untuk disesuaikan dengan penelitian 

3. Pengembangan media pembelajaran tematik ini dilakukan sampai tahap 

validasi ahli dan uji coba pemakaian, di SD Islam Bani Hasyim Singosari 

dengan kelas paralel 

4. Media ini terbatas pada materi menyusun kata, menyebutkan jenis-jenis 

kegemaranku, mengenal benda berdasarkan dimensi (bangun datar), dan 

mengurutkan bentuk bangun dari kecil sampai besar. 

5. Media ini dapat digunakan di seluruh SD selama memenuhi kriteria 

penggunaan media yang dikembangkan, seperti kebutuhan akan media 

tematik, materi, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

G. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan, maka perlu dibuat definisi yang dipakai dalam pengembangan media 

pembelajaran yaitu:  

1. Penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2013: 407). 

2. Media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur informasi (materi) guna mencapai tujuan pengajaran ( Djamarah, 

2010: 121) 

3. Media DAKODI merupakan singkatan dari dakon kosakata dimensi yang 

berupa media permainan papan diadopsi dari tata cara permainan dakon 

yang pada bagiannya terdapat gambar berbagai jenis kegemaranku disertai 
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susunan kosakata dan bentuk-bentuk bangun datar yang dapat diurutkan dari 

ukuran yang paling kecil ke yang paling besar besar. 

4. Dakon adalah permainan tradisional jawa yang terbuat dari papan kayu atau 

plastik seperti perahu dan setiap deret berjumlah 7 lubang. Tiap lubang kecil 

tersebut di isi dengan kerang atau biji-bijian. 

5. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik (Depdiknas, 

2006: 5). 

6. Tema kegemaranku merupakan tema ke-2 untuk pembelajaran kelas I 

semester 1 Sekolah Dasar (Kemendikbud, 2013). Kegemaran adalah 

aktivitas atau kegiatan yang disukai, tentunya berkaitan dengan aktivitas 

sehari-hari sehingga akan lebih mudah bagi guru dan peserta didik untuk 

mempelajari tema tersebut. 


