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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu proses dan upaya menciptakan kondisi belajar 

dalam mengembangkan kemampuan minat dan bakat siswa secara optimal, sehingga 

kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, menurut La iru dan Arihi (dalam 

Prastowo, 2013:57).  Pada saat ini pembelajaran yang berlaku di Indonesia yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model 

pembelajaran terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

memberi pengalaman bermakna pada siswa, menurut Trianto (dalam Prastowo, 

2013:124). Dikatakan bermakna karena siswa akan memahami konsep-konsep 

melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah 

dipahaminya (Rusman, 2012:254). 

Pada implementasinya pembelajaran tematik ini mengadopsi prinsip 

pembelajaran PAKEM yaitu  pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, afektif, dan 

menyenangkan. Oleh karena itu guru harus menguasai prinsip pembelajaran, 

pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, keterampilan menilai hasil belajar, 

memilih strategi, dan pendekatan pembelajaran (Mulyasa, 2013:42). Sehingga peran 

guru sangat penting dalam menyiapkan proses pembelajaran untuk tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada pembelajaran di kelas III di Sekolah 

Dasar Bunul Rejo 3 Malang. Diketahui bahwa banyak siswa yang masih kesulitan 

dalam memahami perintah soal dan menanaman konsep pada materi waktu 
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matematika. Hal ini dikarenakan guru kurang memberikan variasi untuk 

pembelajaran, dan kurangnya media yang digunakan. Selain itu guru masih banyak 

menggunakan metode ceramah yang menjadikan suasana pembelajaran menjadi 

membosankan.  

Guru yang memenuhi kriteria profesional akan mampu menjalankan fungsi 

utamanya secara efektif dan efesien dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Tercapai tidaknya tujuan pembelajaran tergantung pada 

penggunaan strategi penyampaian dan penggunaan media. Media merupakan benda 

yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, dan dibaca yang dipergunakan dalam 

pembelajaran (Sabri, 2005:112). Media pembelajaran ini digunakan sebagai perantara 

guru untuk menyalurkan bahan pembelajaran. Sehingga dapat merangsang perhatian, 

minat, pikiran, dan perasaan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran (Khanifatul, 

2013:30). 

Peneliti menawarkan media pembelajaran yaitu video interaktif “GALATU”. 

Media dilengkapi dengan menu materi, subtema dan profil. Jadi, siswa dapat 

memahami materi terlebih dahulu kemudian menanamkan konsep dengan permainan 

yang disajikan pada media. Media ini mempunyai 3 karakter didalam yang akan 

mewakili setiap subtema yaitu abli, tina, dan albi. Subtema pada media terdiri dari 

subtema teman sahabatku, tumbuhan sahabatku, dan satwa sahabatku. Selian itu, 

materi dan soal disajikan sangat menarik didukung dengan video. Pasa masing-

masing soal dilengkapi dengan kunci jawaban dan soal bervariasi yaitu menggunakan 

waktu dalam pengerjaannya. Dalam penggunaan media guru sebagai pengontrol 

permainan dan dilengkapi dengan buku panduan. 
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Alasan peneliti memillih media video interaktif karena media ini berisikan 

animasi dan video yang memudahkan dalam penyampaian suatu konsep. Media yang 

menayangkan audio-visual ini dapat membuat siswa termotivasi belajar dan menarik 

perhatian siswa. Melalui pengembangan media ini siswa akan lebih mudah 

memahami konsep soal dan mengingat materi. 

Berdasarkan hal ini upaya untuk mengatasi permasalahan pembelajaran 

tematik materi matematika bisa dilakukan dengan menggunakan media video 

interaktif “GALATU” . Serta menumbuhkan kemauan dan motivasi siswa untuk 

mengatasi permasalahan penanaman konsep dalam menyelesaikan soal. 

Permasalahan konsep matematika dapat dipersempit sehingga prestasi siswa 

meningkat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan media video interaktif “GALATU” pada materi 

waktu mata pelajaran matematika di kelas III SDN Bunul Rejo 3 Malang? 

2. Bagaimana kefeektivitasan penggunaan media video interaktif “GALATU” 

pada materi waktu mata pelajaran matematika di kelas III SDN Bunul Rejo 3 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian merupakan harapan yang ingin dicapai oleh peneliti setelah 

penelitian dilaksanakan. Berdasarkan penelitian rumusan masalah diatas, maka tujuan 

yang hendak dicaai peneliti ini  adalah : 
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1. Mendeskripsikan dan mengalisis hasil produk media pembelajaran yaitu video 

interaktif “GALATU” pada materi waktu mata pelajaran matematika di kelas 

III SDN Bunul Rejo 3 Malang. 

2. Mengetahui tingkat keefektivitasan penggunaan media video interaktif 

“GALATU” pada materi waktu mata pelajaran matematika di kelas III SDN 

Bunul Rejo 3 Malang.  

D. Manfaat Penelitian dan Pengembangan  

Pemecahan permasalah pembelajaran dengan media video interaktif 

merupakan salah satu alternatif penyampaian materi dengan mudah kepada siswa. 

Sehingga hasil yang harus dicapai dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan  

adanya penillitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

pengetahuan mengenai penggunaan media pembelajaran dengan video interaktif 

“GALATU” pada materi waktu mata pelajaran matematika di kelas III Sekolah 

Dasar. Selain itu penelitian ini juga digunakan acuan untuk penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan motivasi belajar dan daya tarik siswa dalam 

pelajaran matematika. 
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2) Diharapkan dapat memecahkan masalah matematika, khususnya 

materi perkalian dan letak nominasi. 

3) Diharapakan dapat mempermudah siswa dalam memahami perintah 

soal. 

b. Bagi guru 

1) Meningkatkan kreatifitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang 

menarik. 

2) Dapat menjadi masukan bagi guru untuk membantu pembelajaran di 

sekolah dasar. 

3) Guru lebih termotivasi untuk menerapkan strategi dan media 

pembelajarn yang lebih bervariasi. 

c. Bagi sekolah 

1) Sebagai sarana dalam pembenahan media pembelajaran yang 

bermakna di sekolah dasar. 

2) Meningkatakan mutu pembelajaran di kelas. 

d. Bagi penulis / Mahasiswa PGSD 

1) Memberikan pengetahuan tentang pembelajaran di kelas, yang 

nantinya akan menjadi bekal menjadi guru. 

2) Memberikan pengetahuan tentang memilih dan menyiapkan media 

pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran di kelas. 
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E. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Media pembelajaran ini berbasis multimedia yaitu menampilan video 

interaktif. Media ini merupakan media pembelajaran tiga dimensi didalamnya 

terdapat animasi, video dan latihan soal. Seperti media lainnya, media ini memilliki 

spesifikasi khusus, adapun spesifikasinya sebagi berikut : 

1. Media ini berbentuk media audio-visual, karena menampilkan gambar dan 

yang bergerak dan efek suara. Materi yang disajikan didalam media ini sesuai 

kebutuhan siswa dan dilengkapi latihan soal. Latihan soal sebanyak 10 soal 

pada masing subtema yang melatih siswa untuk tertarik mencobanya. Pada 

soal dilengkapi skor yang diperoleh siswa dan pembahasan jawaban. 

2. Media pembelajaran ini dapat dioperasikan oleh guru sebagai fasilitator 

maupun peserta didik jika sudah menguasai komputer. Media ini memiliki 

kelebihan yaitu bisa di copy lebih banyak, aman, dan mudah digunakan.  

F. Pentingnya Penelitian Dan Pengembangan. 

Metode penelitian dan pengembangan memuat tiga komponen utama yaitu: 

(a) model pengembangan, (b) prosedur pengembangan, dan (c) uji-coba produk 

(Menurut Puslitjaknov-Balitbang Depdiknas (dalam Arifin, 2012:127)).   

Dalam pengembangan harus memperhatikan beberapa hal yaitu : (1) 

menggambarkan struktur model yang digunakan secara singkat, sebagai dasar 

pengembangan produk, (2) jika model yang digunakan diadaptasi dari model yang 

sudah ada, maka perlu dijelaskan mengapa memilih model, komponen-komponen 

yang disesuaikan, dan kekuatan serta kelemahan model dibanding model aslinya, dan 

(3) jika model yang digunakann dikembangkan sendiri, maka perlu dipaparkan 
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mengenai komponen-komponen dan kaitan antar komponen yang terlibat dalam 

pengembangan (Arifin, 2012:128) . 

Penelitian dan pengembangan merupakan upaya mengatasi kesenjangan 

antara penelitian terapan dan penelitian dasar. Hasil penelitian dasar bersifat teoritis 

dan terapan bersifat praktis dapat diatasi dengan penelitian dan  pengembangan. 

G. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penilitian, berikut ini beberapa 

definisi operasional : 

1. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya Research 

and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiono, 2011:297) 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar unttuk menambah informasi baru pada 

diri siswa (Haryono, 2014:48). 

3. Video interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran  di mana materi 

video rekaman disajikan dengan pengendalian komputer kepada penonton 

(siswa) yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga 

memberikan respon yang aktif, dan respon itu menentukan kecepatan dan 

sekuensi penyajian (Arsyad, 2010:36). 


