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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan dipahami selain sebagai proses juga merupakan sebuah hasil. 

Pada tataran proses, pendidikan merupakan serangkaian interaksi manusia 

dengan lingkungan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus. 

Sementara itu di sisi lain, sebagai hasil, pendidikan menunjuk pada hasil 

interakasi manusia dengan lingkungannya berupa perubahan dan peningkatan 

dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hamalik (dalam Arsyad, 2013: 15) mengemukakan bahwa “penggunaan 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap 

siswa‟‟. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar menuntut peran aktif guru 

dan memilih dan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang telah di tentukan. Penggunaan media 

sangat membantu dalam proses pembelajaran, terutama membantu dalam 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Media sebagai salah satu 

komponen dalam pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran dipilih atas dasar tujuan dan bahan pelajaran yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu guru sebagai subyek pembelajaran harus dapat 

memilih dan memilah media dan sumber belajar yang tepat sehingga bahan 

pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. 
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Pemakaian media dan sumber belajar harus dilandaskan pada pertimbangan 

untuk menempatkan siswa sebagai subyek belajar yang tidak hanya menerima 

materi yang disampaikan guru atau sebagai siswa pasif saat belajar di dalam 

kelas. Namun guru harus menempatkan siswa dengan kemampuan dan 

keterampilan yang mereka miliki, baik kemampuan individu maupun 

kelompok. 

Menurut Miarso (2004) berpendapat bahwa “Media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar”. Penggunaan media sangat 

membantu dalam proses pembelajaran, terutama membantu dalam 

menigkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Namun, keterbatasan media 

dan kelemahan guru dalam menciptakan media menjadi salah satu penyebab 

lemahnya mutu pendidikan yang terlihat dalam pembelajaran  di kelas IV yang 

dikatakan belum memanfaatkan media pembelajaran secara optimal. Sehingga 

masih banyak dibutuhkan inovasi dalam mengembangkan media pembelajaran  

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

( integrated instruction ) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif menggali 

dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna, dan ontentik.Penetapan pendekatan tematik dalam pembelajaran di 

kelas rendah oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak lepas dari 

perkembangan akan konsep dari pendekatan terpadu itu sendiri. Memiliki 

perkembangan konsep pendekatan terpadu di indonesia, pada saat ini model 
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pembelajaran yang di pelajari dan berkembang adalah model pembelajaran 

terpadu yang di temukan oleh Fogarty (dalam Abdul Majid,2014:80).  

Berdasarkan hasil observasi awal di SDN Muhammadiyah 5 Malang,  yang  

kaya dengan sumber daya belajar dan guru yang memadai, selain  itu SD 

Muhammadiyah 5 Malang  juga di dukung dengan siswa-siswa yang berprestasi. 

Agar dapat menciptakan  proses pembelajaran yang  inovatif  dan  menyenangkan 

guru masih kurang memanfaatkan media  pembelajaran. Media pembelajaran 

sangat di perlukan dalam proses pembelajaran agar dapat lebih menarik minat 

belajar peserta didik dan memudahkan siswa untuk memahmi isi materi . Media 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah 

pada umunya. 

Berdasarkan uraian media pembelajaran dan penggunaan media 

pembelajaran yang ada maka guru dituntut agar mampu menggunakan alat alat 

yang disediakan di sekolah. Selain menggunakan media tersebut guru juga 

harus mampu merancang, dan mengembangkan sebuah media. Oleh karena itu 

peneliti bertujuan ingin berinovasi menciptakan media pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran  di kelas IV sehingga nantinya dapat 

membantu menarik minat siswa dalam pembelajaran serta belajar menjadi 

asyik dan menyenangkan. Media yang ingin dikembangkan oleh peneliti adalah 

adalah Media Smart pinball media ini berbentuk tiga dimensi yang nantinya 

dapat diisikan gambar dan soal soal atau pertanyaan yang harus di selesaikan 

dan dapat digunakan secara berkelompok maupun individu. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1.2.1   Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran  Smart  pinball  pada 

siswa kelas 4 Sekolah Dasar? 

1.2.2  Bagaimana keefektifan Media Smart pinBall pada pembelajaran kelas 4    

Sekolah Dasar? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan pada penelitian “pengembangan media Smart pinball”yang ingin 

dicapai peneliti adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk mengembangkan Media Smart pinball pada pembelajaran kelas 4 

Sekolah daasar. 

1.3.2 Untuk Melihat keefektifan Media Smart PinBall pada pembelajaran kelas 

4 Sekolah dasar. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang ingin peneliti hasilkan adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Media yang dikembangkan merupakan sebuah papan kayu dan terdapat  

bola sebagai “gacu” acuan  yang di jatuhkan dan akan mengarah ke suatu 

kolom berbentuk persegi  berisikan pertanyaan atau pun gambar serta materi 

yang disusun secara acak. 

1.4.2Penggunaan media ini yaitu dengan cara siswa menjatuhkan bola yang telah 

tersedia dan bola tersebut akan bergelinding dan berhenti berhenti dengan 
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sendirinya, kemudian tepat pada nomor yang berhenti siswa mengambil 

materi dan pertanyaan yang ada didalamnnya. 

1.4.3Media ini tidak hanya dimainkan oleh individu saja, karena dalam menjawab 

soal nantinya dapat bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikannya. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

1.5.1Manfaat Teoritis 

Peneliti ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan media 

pembelajaran Tematik pada subtema makananku bergizi yang sesuai dengan 

KI dan KD yang digunakan oleh sekolah, sehingga dapat membantu 

mengoptimalkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa, serta dapat 

dijadikan sebagai saran pengembangan pada penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis : 

1.5.3Bagi Penulis 

Menambah  pengalaman serta  wawasan tentang pengembangan media 

Smart Pinball  pada pembelajaran yang nantinya juga dapat mengembangkan 

media pada pembelajaran yang lain. 

1.5.4Bagi Siswa 

Dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran yang menyenangkan 

dan memotivasi siswa sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman 

tentang materi pelajaran dan juga menciptakan pembelajaran yang inovatif 

dan menyenangkan. 
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1.5.5Bagi Guru 

Dijadikan sebagai media pembelajaran atau suplemen pembelajaran yang 

dapat mempermudah guru menyampaikan atau menjelaskan materi yang 

disampaikan kepada siswa. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan 

informasi kepada siswa sehingga tidak cepat bosan dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di kelas. 

1.6 Bagi Sekolah 

Salah satu bahan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan 

kebijaksanaan pengembangan pembelajaran yang khususnya dalam 

menentukan media dan metode pembelajaran yang tepat. 

1.7 Asumsi Keterbatasan Penelitian Pengembangan Media Smart Pinball 

Pengembangan media ini didasarkan pada bebrapa asumsi-asumsi 

sebagai berikut: 

a.    Media Smart Pinball  dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran 

tematik bagi siswa yang dapat digunakan dalam bentuk permainan. 

b.   Media Smart Pinball   diharapkan  dapat melatih  konsentrasi/fokus belajar 

siswa 

c.  Pengembangan ini mempunyai batasan-batasan implementasinya yaitu di 

antaranya : 

Pengembangan media Smart Pinball ini didesain dan dibuat untuk 

pembelajaran tematik kelas 4 Sekolah Dasar pada subtema makananku 

bergizi dengan perpaduan mata pelajaran Bahasa Indonesai, Matematika, IPA 
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d. Pengembangan media ini berpedoman pada langkah-langkah prosedur 

Research and Development (R & D) dalam Sugiono dan dilakukan sampai 

langkah kesembilan revisi produk. 

1.8 Definisi Istilah 

a. Pembelajaran tematik 

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran secara konkret yang harus 

di lakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber 

belajar untuk  menguasai kompetisi dasar dan indikator, dan kegiatan inti tertuang 

dalam kegiatan pembukaan, inti dan penutup Dick and Cary ( dalam 

Tritanto,2011:207). Dalam Majid (2014:80) pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema 

adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Sejalan dari beberapa definisi di atas mengenai pembelajaran tematik, maka dapat 

di tarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang di 

lakukan dengan mengabungkan beberapa mata pelajaran dan terikat tema-tema 

tertentu serta dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa dalam 

pelaksanaanya. 

Maka ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran yang dilakukan dengan mengembangkan beberapa mata 

pelajaran dan terikat tema-tema tertentu serta dapat memberikan pengalaman 

bermakna bagi siswa dalam pelaksanaanya. 
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b. Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, 

„perantara‟ atau „pengantar‟. Gerlach dan Elly ( dalam Arsyad 2013:3 ) 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam 

pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

c. Media Smart Pinball 

Secara etimologi Smart Pinball ini berasal dari kata serapan dari bahasa 

Inggris yaitu Smart yang artinya pintar dan  Pinball  yang  bola  memantul.  

Secara definisi istilah  Smart Pinball  ini merupakan pembelajaran tematik 

kelas IV. Media Smart pin ball  ini didesain berdasarkan cara kerja permainan 

pinball untuk sebuah permainan yang menggunakan bola sebagai “gacu” atau 

acuan permainan. Namun, didesain lebih sederhana untuk pembelajaran. 

Media Smart Pin ball terdiri dari papan kayu dan akrilik. Papan media Smart 

Pinball adalah bagian utama pada media Smart Pinball ini karena berisi 

bagian-bagian yang penting dalam penentuan tugas atau topik yang akan 

dikaji oleh suatu kelompok belajar.  


