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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses yang komplek 

(rumit), namun dengan maksud yang sama, yaitu memberi pengalaman belajar 

pada siswa sesuai dengan tujuan. Tujuan yang akan dicapai merupakan acuan 

dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, tujuan yang hendak dicapai berbagai 

macam, maka cara pencapaiannya pun berbagai macam pula (Sumiati dkk, 

2009:3). Pembelajaran memiliki hakekat perencanaan atau perancangan (desain) 

sebagai upaya untuk membelajarkan siswa, itulah sebabnya dalam belajar siswa 

tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi 

mungkin berinteraksi dengan keseluruan sumber belajar yang dipakai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan (Uno, 2008::2). 

Proses pembelajaran yang merupakan inti dari proses pendidikan formal di 

sekolah di dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen pembelajaran. 

Komponen-komponen itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, 

yaitu guru, isi atau materi pembelajaran, dan siswa. Interaksi antara ketiga 

komponen utama melibatkan sarana dan prasarana yang salah satunta yaitu media 

pembelajaran, sehingga tercapainya tujuan yang telah direncanakan (Sumiati dkk, 

2009:3). 

Pelaksanaan pembelajaran yang baik salah satunya adalah memilih dan 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan 

(Sadiman, 2010:5). Memilih media dan menggunakan media harus sesuai dengan 

kopetansi inti dan kopetensi dasar yang ditentukan. Penggunaan media dapat 
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meningkatkan prestasi belajar siswa dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013 

menegaskan bahwa Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar didesain dengan 

menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Desain tersebut diberlakukan mulai 

dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.  Dalam setiap buku tematik terpadu di kelas 1 

dan 4 SD/MI  dimuat dari mata-mata pelajaran yang ditematikkan. Dengan 

demikian pembelajaran tematik terpadu sebagai unsur Kurikulum 2013 di SD juga 

mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi. Pembelajarannya pun dirancang 

untuk dicapai melalui proses pembelajaran berbasis penemuan (discovery 

learning) melalui kegiatan-kegiatan berbentuk tugas (project based learning) 

yang mencakup proses-proses: Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan. Dengan demikian sangat diperlukan aspek-aspek 

pendukung pembelajaran tematik salah satunya pada media pembelajaran. 

Media sebagai strategi pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang 

oleh sumber atau penyalurannya ingin diteruskan oleh sasaran atau penerima 

pesan tersebut, dan materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, 

dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Media 

mencangkup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan 

peseta didik (Trianto, 2011: 227). Media merupakan salah satu komponen yang 

sangat penting dalam pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif strategi yang efektif dalam membantu pencapaian tujuan pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat 

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 
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pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan 

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memadatkan informasi (Arsyad, 2011:16). 

Pemilihan media dan sumber pembelajaran tematik harus ada kejelasan 

tentang maksud dan tujuan pemilihan tersebut, kedekatan dengan media 

maksudnya media yang akan dipilih harus dikenal sifat dan ciri-cirinya, adanya 

sejumlah media yang dapat diperbandingkan, karena pemilihan media pada 

dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari adanya alternatif pemecahan 

yang dituntut oleh tujuan (Trianto, 2013: 231).  

Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan pada hari Sabtu 

tanggal 20 Desember 2013 oleh peneliti terhadap guru kelas 1 SDN Blarang II 

Pasuruan mengenai pembelajaran tematik dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran tematik guru sudah menggunakan berbagai metode, tetapi kurang 

didukung dengan penggunaan media. Media yang digunakan di sekolah tersebut, 

jenis medianya sudah bervariasi tetapi penggunaannya masih kurang dan 

bentuknya masih dalam satuan mata pelajaran. Sehingga menyebabkan 

pembelajaran tematik kurang efektif dan membosankan. Hal ini disebabkan 

kurangnya pengetahuan guru di dalam menyediakan dan membuat media 

pembelajaran tematik. 

Dari hasil analisis kebutuhan tersebut menjelaskan bahwa terdapat 

kesenjangan antara tujuan dari pembelajaran tematik dengan realita di lapangan. 

Proses pembelajaran yang dilakukan secara verbal atau sederhana saja tidak akan 

memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik, maka dibutuhkan media 
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pembelajaran tematik yang terintegrasi. Sehingga peneliti akan mengembangkan 

sebuah media pembelajaran yaitu media KERETA PINTAR. Media KERETA 

PINTAR adalah salah satu media pembelajaran tematik  yang merupakan media 

visual. Dengan desain yang menarik dan memudahkan siswa dalam pembelajaran 

akan membatu siswa lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran tersebut.  

Penggunaan media pengembangan di sekolah dasar diharapkan dapat 

memberikan motivasi dan semangat peserta didik dalam pembelajaran tematik, 

serta memberikan kemudahan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan 

pembelajaran tematik dengan baik. Dengan demikian penelitian ingin 

mengembangkan media pembelajaran tematik dengan judul “ Pengembangan 

Media KERETA PINTAR pada Pembelajaran Tematik kelas 1 SD”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

pengembangan ini adalah : 

Bagaimana pengembangan media Kereta Pintar pada pembelajaran tematik 

kelas I SDN Blarang II Pasuruan? 

C. Tujuan Penelitian Pengembangan 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini berdasarkan rumusan masalah 

adalah mengembangkan media Kereta Pintar  pada pembelajaran tematik kelas I 

SDN Blarang II Pasuruan. 

D. Spesifik Produk yang diharapkan 

Media pembelajaran ini bernama Kereta Pintar. Kereta Pintar adalah 

media pembelajaran tematik yang dikembangkan dari media pembelajaran kereta 

penjumlahan. Media pembelajaran kereta pintar ini digunakan sebagai alat bantu 
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dalam berhitung penjumlahan  dalam pembelajaran matematika dan mengenal 

hewan, tumbuhan dan benda-benda lingkungan sekitar serta menyebutkan nama 

benda tersebut dalam bahasa Indonesia. 

Untuk menghasilkan media Kereta Pintar yang baik dan menarik dalam 

pembelajaran, maka peneliti memiliki kriteria khusus untuk  merancang media  

Kereta Pintar. 

1. Media pembelajaran tematik Kereta Pintar  ini berbentuk seperti kereta 

yang memiliki beberapa gerbong yang terbuat dari kayu dan triplek  

mempunyai banyak warna dengan desain menarik untuk menumbuhkan 

semangat belajar peserta didik.  

2. Penggunaan media pembelajaran tematik Kereta Pintar ini 

mengintegrasikan mata pelajaran Matematika tentang membilang dan 

mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang mendiskripsikan hewan, 

tumbuhan dan  benda-benda di lingkungan sekitar 

E. Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pengembangan media Kereta Pintar  pada pembelajaran tematik kelas I 

SD ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya proses pembelajaran 

tematik yang bermakna dan menyenangkan. Adapun pentingnya pengembangan 

pada pembelajaran tematik  kelas I SD sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Bagi peserta didik adalah untuk memudahkan peserta didik kelas 1 SD    

untuk memahami materi pembelajaran tematik melalui media 

pengembangan pembelajaran tematik. Serta dengan adanya media 

pengembangan dapat menumbuhkan semangat dan motivasi siswa 
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dalam pembelajaran tematik, karena dengan adanya media yang 

menarik siswa tidak merasa bosen dalam proses pembelajaran tersebut. 

2. Bagi Guru 

Bagi guru adalah untuk memberikan inovasi baru tentang media 

pembelajarn tematik. Serta memberikan wawasan, pengetahuan, 

kreatifitas bagi guru dalam mengembangkan dan menyediakan media 

pembelajaran tematik kelas I SD. 

3. Bagi Peneliti 

Pengembangan media Kereta Pintar dimaksudkan untuk menambah 

keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media Kereta 

Pintar atau media yang lainnya sebagai perantara siswa dengan guru 

berkomunikasi dan bermanfaat sebagai calon guru nantinya. 

F. Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa 

keterbatasan, di antaranya yaitu : 

1. Media ini hanya dirancang untuk kelas I SD pada pembelajaran 

tematik 

2. Pembelajaran tematik ini berhubungan dengan materi tentang 

penjumlahan serta  mendiskripikan hewan, tumbuhan dan  benda-

benda di lingkungan sekitar. 

3. Media ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

yang memudahkan guru dalam melatih pembelajaran tematik tentang 

penjumalahan serta mendiskripsikan hewan, tumbuhan dan benda-

benda di lingkungan sekitar 
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G. Batasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian, maka perlu dibuat definisi istilah sebagai berikut: 

1. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan 

dan memvalidasi produk pendidikan (Borg & Gall,1983 (dalam 

Setyosari,2010: 194)). 

2. Media Pembelajaran adalah wadah dari pesan yang oleh sumber atau 

penyalurannya ingin diteruskan oleh sasaran atau penerima pesan tersebut, 

dan materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan bahwa 

tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar (Trianto,2011: 

227). 

3. Media Kereta pintar adalah media  pembelajaran tematik yang 

dikembangkan dari media pembelajaran kereta penjumlahan. Media 

pembelajaran kereta pintar ini digunakan sebagai alat bantu dalam 

berhitung penjumlahan dalam pembelajaran matematika dan mengenal 

hewan, tumbuhan dan benda-benda di lingkungan sekitar serta 

menyebutkan nama hewan, tumbuhan dan benda tersebut dalam bahasa 

Indonesia. 

4. Pembelajaran Tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu 

tipe/jenis dari pada model pembelajaran terpadu. Istilahnya pembelajaran 

tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 

2006:6) (dalam Trianto, 20011: 147). 


