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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan 

berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 

Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem dalam 

pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang 

Nasional Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang memuat tujuan 

pendidikan “Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Majid, 2014:1). 

Merujuk pada tujuan pendidikan nasional tersebut diatas maka proses 

pembelajaran pada jenjang sekolah dasar (SD) merupakan pondasi awal dari 

semua jenjang tingkat pendidikan yang ada. Proses pembelajaran di jenjang 

sekolah dasar merupakan wahana belajar formal bagi siswa yang dijadikan 

sebagai bekal utama untuk melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, serta wahana bagi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 
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Pembelajaran di jenjang sekolah dasar terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu 

kelas rendah yang terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, serta kelas tinggi yang terdiri dari 

kelas 4, 5, dan 6. Proses pembelajaran pada kelas 1, 2, 4, dan 5 menggunakan 

kurikulum 2013 dengan model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid 

(Majid, 2014:80). Menurut Rusman dalam (Prastowo, 2014:55), tema adalah 

pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Pembelajaran tematik ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami 

konsep-konsep yang abstrak (Majid, 2014:190). Media adalah alat bagi pendidik 

untuk membantu memberikan informasi kepada peserta didik dalam suatu proses 

pembelajaran. Media berfungsi untuk mengatur hubungan yang efektif antara guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. Guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media. 

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

dengan guru wali kelas 4 di SDN Cemorokandang 2 Malang, diperoleh informasi 

bahwa proses pembelajaran disekolah menggunakan buku tematik terpadu. Buku 

tematik terpadu yang digunakan memiliki gambar berwarna yang menarik, akan 

tetapi didalam buku tematik terpadu belum memuat materi yang lengkap. Buku 

teks selain buku tematik terpadu adalah LKS (Lembar Kegiatan Siswa), akan 

tetapi LKS yang digunakan dirasa masih kurang memuat gambar-gambar yang 

menarik dan LKS tersebut tidak berwarna, sehingga kurang memotivasi siswa 
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untuk belajar. Buku teks pendukung lainnya hanya dimiliki oleh guru, sehingga 

siswa cenderung menunggu materi dari guru untuk bisa mempelajarinya. 

Media cetak yang digunakan dalam pembelajaran dikelas belum 

maksimal, sehingga memungkinkan siswa kurang bersemangat untuk belajar. 

Kegunaan media bagi siswa yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, 

siswa akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri 

dengan bimbingan guru, dan siswa akan mendapatkan kemudahan dalam 

mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti di SD Negeri 

Cemorokandang 2 Kota Malang, maka diperlukan pengembangan media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang awalnya menggunakan buku tematik 

terpadu, LKS, dan buku pendukung lainnya dapat dikembangkan menjadi media 

cetak yang lebih menarik, mudah digunakan, dan dapat dimiliki oleh masing-

masing siswa. Pengembangan media tersebut adalah handout. 

Media pembelajaran hasil teknologi cetak antara lain buku teks, modul 

teks terprogram, workbook, majalah ilmiah berkala, dan lembaran lepas 

(handout). Handout merupakan bahan tertulis tambahan yang dapat memperkaya 

siswa dalam belajar untuk mencapai kompetensinya. Handout disusun atas dasar 

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa (Arsyad, 2013:36). 

Berdasarkan argumen tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dan pengembangan dengan judul “Pengembangan Media Handout Sebagai 

Pendamping Buku Tematik Terpadu Kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 

Cemorokandang 2 Kota Malang. Penelitian ini perlu dilakukan karena siswa 

kurang termotivasi untuk mempelajari buku teks yang dimiliki sehingga kurang 
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memahami materi pelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi siswa 

untuk belajar dan siswa dapat memahami materi dengan baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana mengembangan media handout 

sebagai pendamping buku tematik terpadu kelas 4 SDN Cemorokandang 2 Kota 

Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media handout 

sebagai pendamping buku tematik terpadu kelas 4 SDN Cemorokandang 2 Kota 

Malang. 

 

1.4 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk handout yang dihasilkan adalah media handout. Tema 

indahnya negeriku, subtema keanekaragaman hewan dan tumbuhan, pembelajaran 

1 kelas 4 SD. Merupakan handout tematik yang mencakup beberapa mata 

pelajaran diantaranya Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan 

Matematika. Handout disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah 

dipahami. Handout ini disertai dengan gambar-gambar yang berhubungan dengan 

materi yang dibahas. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa di SDN 

Cemorokandang 2 Malang masih belum menggunakan media yang dapat 

digunakan sebagai pegangan bagi siswa sehingga dengan adanya handout 
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diharapkan siswa lebih mudah memahami materi dalam proses pembelajaran 

tematik. 

Handout ini dikembangkan secara praktis untuk memenuhi kebutuhan 

belajar peserta didik. Pengembangan handout ini dilengkapi dengan gambar-

gambar yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Handout ini juga dibuat 

untuk memotivasi peserta didik dengan pemilihan tulisan, warna, gambar, serta 

tampilan yang menarik. Di dalamnya mengemas beberapa kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang sangat penting dalam pembelajaran tematik. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan media handout ini dilakukan sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan belajar siswa dalam pembelajaran tematik kelas 4 pada tema 

indahnya negeriku, subtema keanekaragaman hewan dan tumbuhan, pembelajaran 

satu, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, bahasa indonesia, dan matematika. 

Adapun pentingnya pengembangan media handout ini adalah: 

1.5.1 Bagi Siswa 

Pengembangan media handout ini dimaksudkan untuk penunjang 

kebutuhan belajar siswa dalam memahami materi yang dipelajari, 

sehingga memerlukan ringkasan materi yang bisa digunakan untuk 

dipelajari di sekolah maupun dirumah. 

1.5.2 Bagi Sekolah/ Guru 

Pengembangan media handout ini dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan sekolah dan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dengan menggunakan handout. Penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan alternatif media yang efektif untuk pembelajaran tematik 

pada subtema keanekaragaman hewan dan tumbuhan. 

1.5.3 Bagi Peneliti 

Pengembangan media handout ini dimaksudkan untuk menambah 

pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan media handout 

sebagai media yang berguna untuk siswa dan guru dalam melakukan 

kegiatan belajar. 

 

1.6 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Handout merupakan media hasil teknologi cetak. Penggunaan handout 

sebagai media pembelajaran didasari oleh karakteristik handout yang merupakan 

bahan cetak yang dapat memberikan informasi kepada siswa baik lengkap 

maupun kerangkanya saja. 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan dari media handout ini 

diantaranya: 

1.6.1 Handout dirancang untuk siswa kelas 4 Sekolah Dasar. 

1.6.2 Handout memuat materi pada tema indahnya negeriku, subtema 

keanekaragaman hewan dan tumbuhan. 

1.6.3 Handout ini memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan 

Alam, dan Matematika. 
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1.7 Definisi Istilah 

1.7.1 Penelitian dan Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan (Setyosari, 

2012:230). 

1.7.2 Gerlach & Ely mengatakan, media adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap (Arsyad, 2013:3). 

1.7.3 Handout merupakan jenis bahan cetak yang dapat memberikan informasi 

kepada siswa. (Prastowo, 2014:196). 

1.7.4 Pembelajaran Tematik Terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang 

memadukan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema (Majid, 2014:49). 

 


