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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Sekolah Dasar merupakan fase terpenting dari 

perkembangan anak, karena mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia di 

Indonesia di masa akan datang. Pentingnya Sekolah Dasar ditegaskan oleh 

pendapat Sukmadinata (2007:3 ) yang menyatakan bahwa sekolah dasar memiliki 

tugas untuk memberikan dasar-dasar yang kuat bagi pembentukan kepribadian, 

pengembangan fisik, moral, sikap dan nilai serta pengembangan potensi, 

kemampuan-kemampuan dasar bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan 

pribadi siswa untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kegagalan pada jenjang 

Sekolah Dasar dalam memberikan pengetahuan dan kecakapan yang memadai. 

Tinggi rendahnya kualitas pendidikan pada jenjang sekolah menengah akan sangat 

ditentukan oleh pendidikan dasar (Sanjaya, 2002: 2). 

Salah satu faktor pendukung dalam menjalankan tugas Sekolah Dasar 

adalah kurikulum. Kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 adalah 

pembelajaran tematik diperlakukan mulai kelas I-VI. Landasannya adalah 

pembelajaran tematik dipandang memudahkan siswa dalam memahami konsep-

konsep secara holistik, karena siswa sekolah dasar termasuk rentang usia dini 

yang hanya memahami hubungan anatara konsep secara sederhana dan 

memandang segala sesuatu itu sebagai keutuhan (holistik) (Karli dalam 

Chamisijatin, 2013:1).  
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Kendala pembelajaran tematik yaitu guru menganggap pembelajaran 

tematik adalah sesuatu yang baru sehingga guru kesulitan untuk memadukam 

beberapa disiplin ilmu dalam tema yang sama, dan memilih media dan metode 

yang sesuai. (chamisijatin, 2013 :2). Beban materi yang lebih mendalam di kelas 

tinggi (IV-VI) dari pada di kelas rendah (I-III) juga menjadi faktor belum 

terlaksananya pembelajaran tematik yang sesuai. Pembelajaran pada kelas 4 tema 

berhemat energi misalnya memiliki cakupan materi yang kompleks. Materi yang 

disajikan mencakup konsep-konsep yang luas dan harus dipadukan dengan materi 

dari disiplin ilmu lain dalam satu tema.  

Pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang 

cukup banyak. Informasi diperlukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, 

seperti pada tema 2 Selalu Berhemat Energi sub tema 1 macam-macam sumber 

energi Pembelajaran 1  dalam buku babon  siswa membuat kincir angin dari 

kertas. Alternatif kegiatannya adalah siswa melakukan kunjungan belajar ke  

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdekat ataupun sekolah bisa 

mengundang narasumber dari PLTA atau instansi-instansi yang terkait dengan 

energi listrik (Kemendikbud, 2013: 16). Materi dalam tema ini harus mengundang 

narasumber yang sesuai ataupun media yang cocok untuk materi energi alternatif.   

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di beberapa SD di  Kecamatan  

Junrejo pada  bulan  Januari  2015 dapat  disimpulkan  bahwa media  

pembelajaran  yang  digunakan masih  dalam media satuan  mata  pelajaran. Serta  

belum  terdapat  media  tematik yang  digunakan  sebagai  alat  komunikasi selain 

gambar. Guru kesulitan dalam memadukan pembelajaran IPS dikarenakan 

lingkupnya yang banyak dan cenderung untuk harus menghafal, seperti materi 
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kenampakan alam. Kenampakan alam adalah materi yang cukup kompleks 

dimana di kelas 4 siswa menegenal kenampakan alam darat dan air. Kenampakan 

alam alami dan buatan. Sehingga untuk mendukung pembelajaran dan siswa dapat 

mengingat dengan cepat di dalam jangka panjang maka dibutuhkan media. 

Salah  satu  solusi  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  dengan 

menggunakan  alat  bantu  visual,  misalnya  gambar,  model  objek  dan  alat-alat  

lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar serta 

mempertinggi daya  serap  dan  potensi  belajar  peserta  didik.  Namun alat 

peraga PLTA bukanlah alat peraga yang mudah didapat, alat peraga ini biasanya 

hanya ditempat wisata yang berbasis sains, membuatnya membutuhkan dana yang 

cukup besar. Tidak adanya media pembelajaran yang memadai untuk menjelaskan 

konsep pembangkit listrik tenaga air. Hal ini akan mempersulit siswa untuk 

memahami konsep sehingga tidak jarang siswa memahami di luar konsep yang 

sebenarnya. 

  Media kincir air pembangkit listrik sebenarnya sudah ada di sekolah 

maju. Namun, media ini biasanya diisolasi kaca, untuk menggunakannya hanya 

dengan menyolokkan kabel ke stop kontak, maka lampu akan menyala. Oleh 

karena itu media ini mempunyai kelemahan dalam fungsionalnya, siswa hanya 

dapat mengamati tanpa ada aktifitas yang mendukung mereka untuk aktif dalam 

pembelajaran. Selain itu ukuran dan bahan yang di gunakan membuat media itu 

sulid dimobilisasi atau dipindahkan. Media perlu dikembangkan dengan tujuan 

pembelajaran lebih menyenangakan dan bernilai selain itu meminimalisir 

keterbatasan fungsi dan menekan biaya yang digunakan dalam membuat media 

tersebut. Selain itu kegiatan  belajar  tidak hanya  mendengar  uraian  guru tetapi  
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juga  melakukan  aktivitas  lain  seperti mengamati,  mendemonstrasikan  dan lain 

sebagainya. 

Penggunaan media yang menyenangkan serta media yang mampu 

melatih siswa untuk berfikir kritis dan efektif yaitu dengan media tiga dimensi.  

Media  pembelajaran  tiga dimensi yaitu media yang penampilannya dapat diamati 

dari berbagai arah dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi/tebal. Media 

tiga dimensi yang paling cocok untuk tema ini adalah miniatur/maket yang 

menggambarkan suatu air sebagai energi alternatif dengan dipadukan materi 

kenampakan alam dan melaporkan hasil pengamatan memudahkan siswa dalam 

memahami konsep-konsep secara holistik atau utuh. Berdasarkan uraian di atas 

maka dipandang perlu untuk melakukan “Pengembangan Media  Maket Alam 

Kincapelik (Kincir Air Pembangkit Listrik) dalam Pembelajaran Tematik Kelas IV 

SD”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam  penelitian  ini adalah bagaimana mengembangkan media 

Maket Alam Kincapelik (Maket Alam Kincir Air Pembangkit Listrik) dalam 

Pembelajaran Tematik kelas IV SD? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan  tentunya memiliki tujuan yang 

akan dicapai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
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menghasilkan Media Maket Alam Kincapelik (Kincir Air Pembangkit Listrik) 

dalam Pembelajaran Tematik Kelas IV SD. 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Maket Alam Kincapelik adalah media yang di kembangkan untuk 

Pembelajaran Tematik Kelas IV SD semester 1 Tema 2 sub tema 1. Maket dalam 

KBBI adalah bentuk tiruan (gedung, kapal, pesawat terbang, dsb) dalam tiga 

dimensi dan skala kecil, biasanya dibuat dari kayu, kertas, tanah liat, dsb. Maket 

pula sering disebut sebagai miniatur.  

Cakupan materi dalm pengembangan media ini adalah kenampakan alam, 

alat peraga kincir air yang dapat mengahasilkan listrik, dan laporan hasil 

pengamatan. Media tersebut dalam pembelajaran tematik berbentuk 

maket/miniatur yang berfungsi sebagai media visual tiga dimensi  karena secara 

fisik dibuat menyerupai kenampakan alam. 

Media terbuat dari bahan fiber glass (serat kaca) kemudia dilapisi resin 

sebagai penguat. Maket Alam Kincapelik ini berukuran 90 x 70 cm dengan 

permukaan yang dibuat menyerupai kenampakan alam dan beberapa pohon yang 

menempel permanen, jembatan desa, lampu jalanan sebagai indikator listrik yang 

dihasilkan. Media maket alam dibuat untuk media klasikal dengan adanya 

aktivitas kelompok. Maket ini menggambarkan miniatur beberapa kenampakan 

alam seperti sungai, lembah, dataran tinggi dan ataran rendah. Daerah Air sungai 

di buat rangkaian pembangkit listrik. Media ini juga dilengkapi dengan miniatur-

miniatur rumah, jalan, pohon dan sawah. Komponen lain pada media ini adalah 

pompa air, box air dan papan nama kenampakan alam. 
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1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini memiliki dua kepentingan yaitu kepentingan secara teoritik 

dan kepentingan secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan atau sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan 

media pembelajaran Tematik materi Selalu berhemat energi. Sedangkan Secara 

praktis pengembangan media Maket Alam Kincapelik dimaksud sebagai bahan 

pertimbangan guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan 

media pembelajaran. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan guru 

tentang berbagai alternatif pemilihan media pembelajaran yang efektif untuk 

pembelajaran tematik. Pengembangan media ini dapat membangkitkan semangat 

siswa untuk menciptakan karya, tidak hanya terpaku oleh penggunaan alat-alat 

dari luar. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan media maket alam ini berlandaskan pada 

beberapa asumsi. Untuk memperjelas keterbatasan dari produk yang di hasilkan 

akan di jabarkan asumsi dan keterbatasan penelitian pengembangan ini. Asumsi 

dan Keterbatasan pengembangan dalam penelitian ini adalah:  

1.6.1 Asumsi Pengembangan 

Beberapa asumsi yang diperlukan dalam pengembangan media Maket 

Alam Kincapelik adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 

Tahun 2013 menegaskan Pembelajaran tematik akan  memahami konsep-konsep 

yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan 

konsep yang lain yang sudah mereka pahami. Penggunaan media secara kreatif 
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diduga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Media maket alam kincapelik 

dapat digunakan sebagai landasan  untuk mengurangi verbalisme.  

1.6.2 Keterbatasan pengembangan 

Menghindari permasalah yang lebih luas maka penelitian ini perlu 

diberikan batasan pengembangan. Keterbatasan pengembangan dalam penelitian 

pengembangan media maket alam kincapelik terletak pada rancangan yang hanya 

dapat digunakan untuk kelas IV SD yang telah menggunakan kurikulum tematik. 

Materi pada media tersebut hanya meliputi kenampakan alam dan kincir air 

pembangkit listrik sebagai energi alternatif. Kenampakan alam yang digunakan 

dalam penelitian pengembangan hanya berkaitan dengan kenampakan alam 

daratan yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan lembah. Kenampakan alam 

perairan hanya sungai. Media ini berfungsi  sebagai  alat  bantu  dalam  proses  

pembelajaran  yang digunakan untuk memudahkan guru menyampaikan materi 

melalui diskusi. 

1.7 Kerangka Konseptual 

Pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan. kegiatan 

pembelajaran adalah suatu aktivitas untuk mentransformasikan bahan pelajaran 

kepada subjek belajar. Aktivitas dalam pembelajaran  haruslah dapat memotivasi 

siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Perencanaan pembelajaran 

merupakan proses penyusunan materi pengajaran, penggunaan media 

pembelajaran, penggunaan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi 

waktu yang akan di laksanakan dalam alokasi tertentu untuk mencapai tujuan 

yang di tetapkan. Perencanaan pembelajaran yang matang merupakan langkah 
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awal untuk menciptakan suatu pembelajaran yang sukses. Perencanaan yang 

matang dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Beberapa komponen yang harus 

di perhatikan dalam perencanaan pembelajaran adalah standar isi, metode 

pembelajaran yang sesuai, media, dan sumber belajar yang memadai. Perencanaan 

yang baik bertujuan agar implementasi dalm pembeelajaran juga baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 kerangka konseptual 
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