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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar 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. Pendidikan 

tidak pernah lepas dari kegiatan proses belajar mengajar karena kegiatan itu 

kegiatan inti dari dunia  pendidikan, hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara professional.(Sisdiknas, 

2003:4) 

Setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua 
pelaku aktif yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pengajar 
merupakan pencipta kondisi belajar siswa yang didesain 
secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. 
Sedangkan anak sebagai subyek pembelajaran merupakan 
pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan oleh 
guru (Fathurohman, 2010). 

 
Menciptakan suasana kelas dapat menumbuhkan gairah belajar, 

meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih memungkinkan guru memberikan 

bimbingan dan bantuan terhadap siswa dalam pembelajaran, untuk itu diperlukan 

pengorganisasian kelas yang memadai. Pengorganisasian kelas adalah suatu 

rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi 
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kelas yang efektif, yang meliputi: 1) Tujuan pembelajaran, 2) pengaturan 

penggunaan waktu yang tersedia, 3) pengaturan ruang dan perabotan pelajaran di 

kelas seperti media pembelajaran untuk siswa belajar,4) pengelompokan dalam 

belajar (Subakir,  2001:25). Untuk dapat menarik perhatian siswa dalam berlajar 

selain pengelolaan kelas dan lingkungan kelas yang nyaman juga diperlukan 

media yang menarik untuk siswa belajar dan memahami materi pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 

merangsang perhatian dan minat siswa belajar. Interaksi yang terjadi selama proses 

belajar tersebut dipengaruhi oleh lingkunganya seperti bahan materi belajar, fasilitas 

untuk belajar dan berbagai sumber belajar, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil 

teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat 

yang dapat disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat 

tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, disamping itu guru juga 

dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran 

yang akan digunakan bila media tersebut belum tersedia (Arsyad, 2014:03). 

Sebagai calon guru harus memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam 

membuat media yang dapat menarik perhatian siswa, agar siswa dapat belajar 

bukan hanya menggunakan teori atau disebut dengan metode ceramah tetapi 

dengan pembuatan media atau pengembangan media siswa dapat belajar sekaligus 

melihat secara langsung dan mempraktekannya sehingga siswa bisa lebih mudah 

memahami dan proses belajar mengajar bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Pemilihan media pembelajaran harus sesuai dengan kompetisi inti dan 
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kompetensi dasar yang ditentukan karena penggunaan media sangat berpengaruh 

untuk meningkatkan hasil belajar siswamenurut (Majid, 2014:190). 

Implikasi pembelajaran tematik selain menekankan pada saran dan 

prasaran belajar, sumber belajar juga perlu mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami 

konsep-konsep yang abstrak. Dalam pembelajaran tematik siswa dituntut untuk 

aktif jadi dengan menggunakan media siswa bisa mempraktekkan secara 

langsung, melihat secara langsung tanpa harus membayangkan teori yang sedang 

dijelaskan oleh guru atau mengingat-ingat sebuah bentuk benda yang akan 

dipelajarinya. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan melaluiobservasi dan wawancara di 

SD Muhammadiyah 4 Batu dengan guru kelas II C dan D yang dilakukan pada 14 

Januari 2016 mengenai media pembelajaran tematik dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses pembelajaran tematik,media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk 

memfasilitasi siswa dalam belajar, selain itu media pembelajaran sangat 

membantu siswa dan guru dalam proses pembelajaran tematik, media yang 

digunakan dalam pembelajaran dapat menumbuhkan siswa lebih bersemangat 

dalam belajar. Penggunaan media dapat memudahkan guru dalam menjelaskan 

materi yang masih abstrak.Guru kelas II SD Muhammadiyah 4 Batu 

menggunakan media pembelajaran tetapi hanya pembelajaran tertentu saja, guru 

lebih sering menggunakan media bayangan dan lingkungan sekitarnya. 

Siswa di kelas II C dan D merasa kesulitan mempelajai materi membuat 

cerita, siswa sulit mempelajari materi tersebut dikarenakan siswa masih sulit 

membuat kalimat sendiri, untuk itu diperlukan media pembelajaran agar hasil 
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belajar siswa pada pembelajaran tematik tema tugasku sehari-hari dapat 

meningkat. Proses pembelajaran yang dilakukan secara sederhana tidak akan 

memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik maka peneliti memberikan 

alternatif untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan cara menggunakan 

media visual bernama jam putar cerdik. 

Hasil penelitian terdahulu oleh Sutini (2008) tentang penggunaan media jam 

Ganda pada materi pengukuran waktu untuk siswa tunagrahita adalah sebagai berikut. 

Penelitian pada siklus I, siklus II, dan siklus III menunjukkan adanya peningkatan 

prestasi belajar matematika pengukuran waktu yakni nilai rata-rata pretes 52,5 rata-rata 

nilai siklus I 57,5, nilai rata-rata siklus II 61,25, dan rata-rata nilai siklus III menjadi 

77,5 dengan demikian peningkatan prestasi hasil belajar di siklus III telah membuktikan 

bahwa pembelajaran matematika pengukuran waktu melalui alat peraga jam ganda 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa tunagrahita ringan kelas IV. 

Penggunaan media Jam putar cerdik memberikan kemudahan peserta didik 

untuk memahami materi waktu serta meningkatkan kemampuan membuat cerita 

dan merangkai kalimatpada pembelajaran tematik, peserta didik dan guru dapat 

memanfaatkan media pembelajaran agar pembelajaran bisa lebih inovatif dan 

kreatif. Agar permasalahan yang dihadapi peserta didik dan guru dapat 

diselesaikan, maka penelitian yang berkaitan dengan “Pengembangan media 

jampudik  jam putar cerdik pada pembelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari 

kelas 2 sekolah dasar” ini dilaksanakan. 
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B. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk 

mengembangkan media jam putar cerdik pada pembelajaran tematik tema tugasku 

sehari-hari kelas II Sekolah Dasar. 

 

C. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media pembelajaran ini bernama Jam putar cerdik yang dikembangkan 

dari media jam putar ganda sama seperti produk lainnya, media jam putar cerdik 

juga memiliki spesifikasi khusus. Adapun kriteria atau spesifikasi khusus dari 

media pembelajaran jam putar cerdik yaitu sebagai berikut: 

1. Media jam putar cerdik merupakan media tematik yang dikembangkan 

melalui media jam putar ganda. Media ini berbentuk seperti buku yang 

tebalnya kira-kira 1 cm dengan ukuran dari buku sama dengan buku tulis. 

Bagian isi sampul diberikan sebuah gambar jam warna kuning yang 

diletakkan di sampul bagian kiri, dan jarumnya dapat diputar. Di bawah jam 

terdapat kantong kertas berwana ungu kantong tersebut berisi kartu dengan 

berbagai gambar kegiatan sehari-hari. Di halaman 2 sampai 6 berisi 

lembaran-lembaran yang meliputi tempat untuk menggambar jarum jam, 

menulis waktu menggunakan angka dan kalimat, pigora gambar dan tempat 

untuk menulis kalimat kegiatan sehari-hari. Setiap lembarnya memiliki warna 

yang berbeda.Bagian ini terdiri dari dua lembar kertas tebal yang telah dilem 

bagian sisi kanan, kiri dan bawah. Di bagian atas tidak dilem karena sebagai 

jalan memasukan lembaran kertas. Hal ini dilakukan agar media buku harian 

ini dapat digunakan kembali pada materi yang sama.  
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2. Materi pada media ini tersusun menjadi satu disesuaikan dengan tema 

tugasku sehari-hari pada pembelajaran 1. Media Jam Putar cerdik 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, diantaranya Matematika, 

SBDP,PKN dan Bahasa Indonesia. 

3. Media jam putar cerdik ini dapat membantu peserta didik dalam belajar membaca 

jam analog melalui angka dan kalimat, selain itu juga terdapat bagian untuk belajar 

membuat kalimat tentang aktivitas sehari-hari melalui gambar yang ditempel.  

 

D. Pentingnya penelitian dan pengembangan  

Pengembangan media jam putar cerdik dilakukan sebagai salah satu upaya 

untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi peserta didik kelas II SD 

pada pembelajaran tematik tema tugasku sehari-hari. Adapun pentingnya 

pengembangan media jam putar cerdik adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis : 

Hasil penelitian pengembangan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dibidang pendidikan untuk 

mengembangkan media Jampudik (Jam Putar Cerdik) yang inovatif 

bagiterlaksananya pembelajaran yang menarik, efektif dan efisien. 

2. Praktis : 

Bagi peserta didik sebagai media pembelajaran yang dapat mempermudah siswa 

dalam memahami pembelajaran tematik.Membantu peserta didik dalam melatih 

kemampuan belajar waktu, membaca jam analog dengan menggunakan angka dan 

kalimat, belajar membuat kalimat kegiatan sehari-harinya menggunakan bahasanya 

sendiri, melatih kedisiplinan, sikap percaya diri pada peserta didik. 
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a. Bagi Sekolah dan Guru 

Pengembangan media jam putar cerdik sebagai bahan pertimbangan 

sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan 

media pembelajaran ini.Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengetahuan guru tentang berbagai alternatif pemilihan media pembelajaran 

yang efektif untuk pembelajaran tematik tema tugasku sehari-hari. 

b. Bagi peneliti 

Pengembangan media jam putar cerdik digunakan untuk menambah 

keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media visual berupa 

jam putar cerdik yang awalnya berupa barang yang biasanya ditemui di 

sekitar berupa jam dinding yang dikembangkan menjadi media 

pembelajaran.Media sebagai perantara komunikasi peserta didik dan guru, 

selain itu dapat dijadikan bekal, pengetahuan baru sebagai calon guru. 

 

E. Asumsi dan keterbatasan penelitian pengembangan 

1. Asumsi : 

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi-asumsi sebagi 

berikut : 

a. Guru masih minim dalam mengembangkan media pembelajaran yang didesain 

dalam bentuk media pembelajaran  tematik. Biasanya guru  menggunakan 

media yang terpisah-pisah atau masing-masing mata pelajaran. 

b. Guru menggunakan media di lingkungan sekitar mereka atau media 

seadanya. Terkadang siswa harus membayangkan atau berangan-angan 

terhadap pembelajaran yang diajarkan. 
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2. Keterbatasan Penelitian Pengembangan` 

a. Media ini hanya dirancang sebagai media alternatif untuk kelas II SD pada 

pembelajaran tematik tema tugasku sehari-hari Subtema 1 pembelajaran 1. 

b. Media jam putar yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

hanya sebatas berkaitan dengan mengenal jam analog,membuat kalimat 

aktivitas sehari-hari serta melatih kedisiplinan anak. 

c. Media ini hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

yang memudahkan guru dalam melatih kemampuan peserta didik agar 

terbiasa menyusun kalimat sendiri, dan membaca jam analog. 

 

F. Definisi istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini Istilah-istilah 

yang perlu didefinisikan sebagai berikut: 

1. Pengembangan media adalah suatu usaha merancang media pembelajaran yang 

pertama merenovasi media yang sudah adadan yang kedua membuat media dengan 

inovasi baru. Media yang akan ditampilkan atau digunakan dalam proses belajar 

mengajar terlebih dahulu direncanakan atau dirancang sesuai dengan kebutuhan 

lapangan atau siswa. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 

merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar materi yang masih abstrak. 

3. Jam putar cerdik adalah media alternatif untuk pembelajaran tematik yang 

dikembangkan dari media jam ganda berupa jam putar cerdik yang dilengkapi 

dengan jam putar dan gambar kegiatan siswa sehari-hari di rumah. 
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4. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema,

beberapa mata pelajaran dikaitkan menjadi 1 tema. Tema yang digunakan

dekat dengan keseharian siswa jadi siswa tidak merasa asing pada tema yang

digunakan.




