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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang 

ada disekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada 

tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan 

proses melihat, mengamati dan memahami sesuatu (Sudjana,1989:28). Belajar 

mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai 

interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Interaksi yang bernilai eduktif 

dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan 

sadar merencanakan kegiatan pengajarannnya secara sistematis dengan 

memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran (Syaiful&Aswan, 

2006:2). 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

Pembelajaran yang dilakukantugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan 

lingkungan agar menunjang terjadinya perilaku bagi peserta didik. Pengelolaan 

pembelajaran dapat efektif apabila guru dapat menempatkan dirinya dalam 

keseluruhan proses. Artinya guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator 

dan mediator dalam pembelajaran. Kenyatannya, saat ini di sekolah-sekolah masih 
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diterapkan pola pengajaran yang didominasi oleh guru, seorang guru dianggap 

sebagai satu-satunya sumber informasi/sumber belajar. Pengajaran yang dilakukan 

biasanya guru menguasai kelas dan seringkali menyampaikan materi dengan metode 

konvensional dan peserta didik kurang diberi peranan dalam belajar mengajar 

(Haryono, 2014:34).  

Peraturan Menteri dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013 menegaskan bahwa : 

“Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar didesain dengan menggunakan 

pembelajaran tematik terpadu. Desain tersebut diberlakukan mulai dari kelas 1 

sampai dengan kelas 6. Dalam setiap buku tematik terpadu di kelas 1 sampai kelas 

6 SD/MI dimuat dari mata mata pelajaran yang ditematikkan. Dengan demikian 

pembelajaran terpadu sebagai unsur kurikulum 2013 di SD juga mengacu pada 

kurikulum berbasis kompetensi. Pembelajarannya pun dirancang untuk dicapai 

melalui proses pembelajaran berbasis penemuan melalui kegiatan-kegiatan 

berbentuk tugas yang mencakup proses-proses : mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan mengkomunikasikan”.  

Media pembelajaran memiliki kedudukan sangat penting dan memberikan 

pengaruh besar dalam proses pembelajaran, diantaranya untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Guru dituntut 

untuk menciptakan media pembelajaran yang dapat membangkitkan minat belajar 

peserta didik. Namun kenyataannya masih banyak guru yang belum memanfaatkan 

media pembelajran secara maksimal pada saat menjelaskan materi ajar khususnya 

pada pembelajaran tematik. Menurut Prastowo (2013:398) pelaksanaan pembelajaran 

tematik membutuhkan media pembelajaran yang variatif dan tidak monoton.  
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Setiap media pengajaran memiliki keampuhan masing-masing maka 

diharapkan kepada guru agar menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan pada 

saat suatu kali pertemuan. Hal ini dimaksudkan jangan sampai penggunaan media 

menjadi penghalang proses belajar mengajar yang akan guru lakukan di kelas. 

Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan 

yang jelas. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi 

keampuhannya, cara pembuatannya maupun cara penggunannya. Memilih media 

pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. 

Guru bisa menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila terdapat 

beberapa media yang dapat diperbandingkan. Sedangkan apabila media pengajaran 

itu hanya ada satu, maka guru tidak bisa memilih, tetapi menggunakan apa adanya 

(Syaiful&Aswan, 2006:56). 

Peneliti melakukan wawancara dan observasi di SD Muhammadiyah 4 Batu 

pada tanggal 7 maret 2016 untuk memperoleh informasi awal. Sesuai dengan hasil 

wawancara dan observasi SD Muhammadiyah 4 Batu merupakan sekolah dasar yang 

menjadi primadona di kota Batu dilihat dari ruang kelas yang didesain secara baik 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehinggapeserta didikmerasa nyaman. Di 

sekolah dasar ini juga didukung fasilitas dan layanan prasarana bangunan yang bagus. 

Oleh karena itu, SD Muhammadiyah 4 batu ini menunjukkan kelayakannya sebagai 

SSN. Apalagi perilaku dan penerapan progam pendidikannya selalu berpedoman 

dasar pada Aklakul Karimah. Didalam kelas IV ada salah satu peserta didik yang 

bekebutuhan khusus yang kurang bisa memahami pelajaran apabila guru menjelaskan 

pelajaran dipapan tulis. Pembelajaran yang dilakukan dikelas IV ini sudah 
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menggunakan pembelajaran tematik. Proses pembelajaran tematik yang dilakukan di 

kelas guru sudah menggunakan berbagai metode, tetapi kurang didukung dengan 

media. Media yang digunakan sekolah tersebut, jenis medianya sudah bervariasi 

seperti peserta didikdiminta membawa contoh rumah adat, membuat jaring-jaring dan 

tampilan di video. Namun, untuk media pembelajaran tematik belum ada karena 

semua media didalam kelas bentuknya masih dalam satuan pelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan SD Muhammadiyah 4 Batu 

bahwa guru belum memiliki media yang bisa digunakan untuk pembelajaran tematik. 

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. Hasil 

analisis kebutuhan tersebut menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan 

dari pembelajaran tematik dengan realita di lapangan.Pembelajaran tematik di kelas 

IV sudah berjalan lancar meskipun masih ada beberapa peserta didik yang masih 

ketinggalan dalam proses pembelajaran dan masih berpedoman pada buku guru dan 

buku siswa. Proses pembelajaran yang dilakukan secara verbal atau sederhana saja 

tidak akan memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik, maka dibutuhkan 

media pembelajaran tematik yang terintegrasi. Pelaksanaan proses pembelajaran 

disekolah seorang guru hendaknya mampu memilih dan mendayagunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Pada umumnya guru jarang 

mengunakan media pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran, karena 

kurangnya pemahaman guru terhadap media-media pembelajaran yang dapat 

memudahkan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Sebenarnya ada 
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banyak model pembelajaran yang bisa dipakai oleh setiap guru dalam proses 

pembelajaran. Keterbatasan media pembelajaran tematik yang digunakan disebabkan 

kurangnya fasilitas dari sekolah dan guru juga kurang memiliki banyak waktu luang 

untuk membuat media pembelajaran. Saat proses pembelajaran guru hanya 

menjelaskan gambar yang telah dibuat di papan tulis, mengambil dari internet dan 

gambar 2 dimensi dengan waktu yang cukup lama.Media pembelajaran menentukan 

hasil belajar, keberhasilan menggunakan media pembelajaran pembelajaran dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar tergantung pada isi, cara 

menjelaskan apa maksud media tersebut, dan karakteristikpeserta didik dalam 

menerima maksud materi yang ada didalam media tersebut.  

Dengan demikian dalam memilih dan menggunakan media perlu 

diperhatikan faktor tersebut. Berbagai manfaat media adalah menarik perhatian 

peserta didik, membuat peserta didik lebih fokus dalam belajar, dan memotivasi 

peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran.Guru merupakan sopir bagi 

peserta didik kemana guru akan membawa peserta didiktersebut, apabila diajak 

ketempat yang enak peserta didik juga akan merasa enak begitu pula sebaliknya. Jadi 

intinya guru harus selalu kreatif dan inovatif dalam menciptakan suasana kelas dan 

mengembangkan media yang menarik agar peserta didik didalam kelas merasa 

nyaman dan senang. Apabila faktor tersebut sudah dilakukan dalam pembelajaran 

tentunya akan memberikan hasil yang maksimal.  

Setiap peserta didik di Sekolah Dasar memiliki perbedaan antara satu dan 

lainnya di samping persamannya. Perbedaan ini menyangkut kapasitas intelektual, 

ketrampilan, motivasi, persepsi, sikap, kemampuan, minat, dan latar belakang 
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keluarganya. Kesulitan yang dialami pada pembelajaran tematik adalah pengetahuan 

peserta didik yang berbeda-beda sedangkan tematik membutuhkan pengetahuan dan 

pengalaman yang banyak. Faktor pendukung peserta didik yaitu komunikasi, 

kerjasama dan diskusi. Untuk faktor penghambat pemahaman peserta didik pada 

materi yang disajikan dan media pembelajaran tematik kurang.Menurut pernyataan 

guru, peserta didik sering mengalami kesulitan pada mata pelajaran Matematika, 

penalaran, serta membuat deskripai gambar. Kenyataannya di kelas ada peserta didik 

yang koginitifnya bagus tetapi afektifnya tidak bagus, sehingga guru harus bisa 

menangani dan meningkatkan hasil belajarnya.  

Saat proses pembelajaran guru hanya menjelaskan gambar yang telah dibuat 

di papan tulis dengan waktu yang cukup lamaserta menggunakan alat tulis untuk 

mainan. Hal ini menunjukkan kondisi belajar peserta didik kurang kondusif saat 

melaksanakan proses pembelajaran. Metode mengajar yang digunakan guru tidak 

melibatkan sisi kreatif atau belahan otak kanan peserta didik, sehingga materi 

pelajaran tersebut menjadi kurang menarik untuk dipelajari para peserta didik dan 

peserta didik menjadi bosan. Setelah itu, guru menginstruksikan kepada peserta didik 

untuk menirukan gambar yang ada pada papan tulis yang selanjutnya peserta didik 

mengerjakan latihan soal yang ada pada buku.Hal ini menyebabkan pembelajaran 

tematik kurang efektif, membosankan dan peserta didik sering gaduh.  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan informasi dari guru ke peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, 

pengetahuan, perhatian dan minat peserta didik dan pada akhirnya dapat menjadikan 

peserta didik melakukan kegiatan belajar. Manfaat media tersebut harus 
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menyenangkan, lebih jelas dan menarik, meningkatkan hasil belajar peserta didik, 

menumbuhkan sikap positif terhadap materi, dan proses belajar serta mengubah peran 

guru ke arah yang lebih positif dan edukatif. Sesuai dengan hal ini, perlu dilakukan 

pengembangan media yang menjadi alternatif untuk membantu proses 

pembelajaran(Prastowo,2013:288). 

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan peserta didik di SD 

Muhammadiyah 4 Batu diperlukan sesuatu untuk memberikan alternatif yaitu 

mengembangkan media pembelajaran ROPUTAR. Media ROPUTAR merupakan 

kepanjangan dari media "Roda Putar Pintar" yaitu salah satu media pembelajaran 

tematik yang merupakan media visual berbentuk permainan. Melihat didalam kelas 

peserta didiklebih senang bermain, media ini dapat memenuhi kebutuhan peserta 

didik karena didesain menarik dengan bentuk permainan dan warna-warna 

didalamnya. Media ini dapat diputar, dilepas dan ditulisi apa saja yang kita inginkan 

untuk dimasukkan kedalam mika. Media ini dapat digunakan di semua kelas dan 

pembelajaran apa saja. Akan tetapi peneliti menggunakan media ROPUTAR pada 

kelas IV D dan IV E ini hanya dilakukan pada tema 7 Cita-Citaku, sub tema 1 dan 

pembelajaran 1. Menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang sesuai, 

tentunya peserta didik akan termotivasi dalam belajar, dan ini akan berdampak positif 

pada hasil belajarnya. 

Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Ascosenda (2014) tentang 

“Pengembangan Alat Permainan Edukatif Roda Hitung Matematika untuk Siswa 

Kelas 1 SD Negeri 2 Penghalusan Purbalingga”. Hasil Penelitian ini mendapatkan 

hasil kemampuan membilang urutan angka naik menjadi 72,22%, menghitung benda 
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menjadi 69,94%, membaca lambang bilangan menjadi 63,89% dan menghubungkan 

benda dengan bilangan menjadi 61,11%.Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk 

menghasilkan alat permainan edukatif Roda Matematika untuk peserta didik kelas I 

sekolah dasar yang layak digunakan.Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah hanya 

dikhususkan untuk pelajaran matematika materi penjumlahan dan tidak berbentuk 

permainan. Sedangkan yang sekarang dapat digunakan pada pembelajaran tematik, 

dapat memenuhi kebutuhan siswa yang didesain menarik dengan permainan dan 

warna-warna di dalamnya.Media ini dapat diputar, di lepas dan ditulisi apa saja yang 

kita inginkan untuk dimasukkan kedalam mika. Media ini dapat digunakan di semua 

kelas dan pembelajaran apa saja. Dengan menggunakan berbagai macam media 

pembelajaran yang sesuai, tentunya peserta didik akan termotivasi dalam belajar, dan 

ini akan berdampak positif pada hasil belajarnya. 

Penggunaan media pengembangan di sekolah dasar diharapkan dapat 

memberikan motivasi dan semangat peserta didik dalam pembelajaran tematik, serta 

memberikan kemudahan peserta didik dalam menyerap informasi dan pengetahuan 

pembelajaran tematik dengan baik. Media pembelajaran memiliki kedudukan sangat 

penting dan memberikan pengaruh besar dalam proses pembelajaran, diantaranya 

untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan 

menyenangkan. Guru dituntut untuk menciptakan media pembelajaran yang dapat 

membangkitkan minat belajar peserta didik.Peneliti ingin mengembangkan media 

pembelajaran tematik dengan judul “Pengembangan Media ROPUTAR pada Tema 

Cita-Citaku Kelas IV Sekolah Dasar”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

pengembangan ini adalah : 

1.2.1 Bagaimana pengembangan media ROPUTAR pada tema cita-citaku, kelas 

IV Sekolah Dasar? 

1.2.2 Bagaimana memenuhi kelayakan media ROPUTAR dengan kriteria valid, 

praktis, dan efektif pada tema cita-citaku, kelas IV Sekolah Dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan 

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diungkapkan pada latar belakang 

masalah, tujuan penelitian pengembangan ini adalah :  

1.3.1 Mengembangkan media ROPUTAR pada pembelajaran tematik IV 

Sekolah Dasar. 

1.3.2 Menghasilkan produk media ROPUTAR yangmemenuhi kelayakan 

dengan kriteria valid, praktis dan efektif pada tema cita-citaku, kelas IV 

Sekolah Dasar. 

1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Pesatnya perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut keberadaan 

tenaga pendidik/guru dalam menciptakan dan melahirkan karya-karya baru yang 

bernilai kreatif dan inovatif yang dapat menunjang keterlaksanaan kegiatan belajar 

mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik perhatian 

peserta didik. Penggunaan media sebagai alat bantu sangat penting, salah satunya 

mengurangi tingkat kebosanan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hal tersebut keberadaan media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk 
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memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran, membangkitkan perhatian peserta 

didik mengikuti pembelajaran. 

Media pembelajaran ini bernama ROPUTAR. Media ROPUTAR merupakan 

kepanjangan dari media "Roda Putar Pintar" yaitu salah satu media pembelajaran 

tematik yang merupakan media visual berbentuk permainan. Melihat didalam kelas 

peserta didik lebih senang bermain, media ini dapat memenuhi kebutuhan peserta 

didik karena didesain menarik dengan permainan dan warna-warna didalamnya. 

Media ini dapat diputar, dilepas dan ditulisi apa saja yang kita inginkan untuk 

dimasukkan kedalam mika. Media ini dapat digunakan disemua kelas dan 

pembelajaran apa saja. Untuk menghasilkan media ROPUTAR yang baik dan menarik 

dalam pembelajaran, maka peneliti memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Media ROPUTAR terbuat dari alat pahat, gergaji, kuas, kertas aplas, meteran, 

pensil, dan gunting seng. Serta terbuat dari bahan triplek, lem kayu, cat, kayu dan 

mor baut. 

2. Media ROPUTAR ini berwarna biru muda, biru tua, putih, merah muda, merah, 

hijau, kuning dan orange. Didalamnya terdapat gambar macam-macam pekerjaan, 

serta materi-materi pada Tema 7, sub 1, pembelajaran 1.  

3. Media ROPUTAR terdiri dari :  

a. Lingkaran 

Bagian lingkaran media berguna untuk menyajikan materi yang dibahas sesuai 

dengan cara kerja media. Bagian ini terdiri dari dua lapis yaitu lapis I 

berdimeter 70 cm. lapis II berdiameter 65 cm.  

b. Membuat Penyangga 
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Ukur dan potonglah kayu dengan ukuran 130 cm dua buah, 70 cm tiga buah, 

dan 10 cm dua buah. Warnai kayu dengan cat warna hitam. Dibawah 

penyangga diberi roda 4 agar mudah untuk memindahkannya.   

4. Media ROPUTAR ini disesuaikan dengan buku kurikulum 2013 Kelas IV Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia membuat daftar pertanyaan sesuai dengan data yang 

diberikan, SBdP menggambar sebuah pekerjaan sesuai dengan penjelasan yang 

ada, PPKn menjelaskan arti dan makna simbol pancasila, serta IPA menjelaskan 

berbagai jenis sumber daya alam yang digunakan dalam melakukan kerja/usaha. 

Media ini dapat meningkatkan konsentrasi peserta didik dan mengubah cara 

belajar peserta didik biasanya mempelajari materi tematik melalui buku dan papan 

tulis beralih pada sebuah media yang menarik minat belajar peserta didik karena 

dibentuk dengan permainan. 

5. Media ROPUTAR dapat dioperasikan secara mandiri ataupun berkelompok dan 

dapat digunakan untuk media kompetisi dalam pembelajaran. Media ini tidak 

membutuhkan perawatan khusus dan memiliki berbagai kelebihan. 

6. Panduan penggunaan media ROPUTAR perlu memperhatikan pedoman, pertama 

guru meminta peserta didik untuk membuka buku, peserta didikdisuruh 

mempelajari buku guru tematik kelas IV tema 7 sub 1 pada pembelajaran 1 tentang 

“Cita-Citaku”.Guru memperkenalkan media ROPUTAR pada peserta didik dan 

cara penggunannya. 

1.4 Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pengembangan media ROPUTAR  pada pembelajaran tematik kelas IV SD 

ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya proses pembelajaran tematik 
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yang bermakna dan menyenangkan. Adapun pentingnya pengembangan pada 

pembelajaran tematik kelas IV SD sebagai berikut : 

1. Bagi Peserta Didik 

Bagi peserta didik adalah untuk memudahkan peserta didik kelas IV SD 

untuk memahami materi pembelajaran tematik melalui media pengembangan 

pembelajaran tematik. Serta dengan adanya media pengembangan dapat 

menumbuhkan semangat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran tematik, 

karena dengan adanya media yang menarik peserta didik tidak merasa bosan dalam 

proses pembelajaran tersebut. 

2. Bagi Guru 

Bagi guru adalah memberikan inovasi baru tentang media pembelajaran 

tematik. Serta memberikan wawasan, pengetahuan, kreatifitas bagi guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran tematik kelas IV SD. 

3. Bagi Peneliti 

Pengembangan media ROPUTAR dimaksudkan untuk menambah 

ketrampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media ROPUTAR atau media 

yang lainnya sebagai perantara peserta didik dengan guru berkomunikasi dan 

bermanfaat sebagai calon guru nantinya. 

1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi dan keterbatasan 

sebagai berikut : 

1. Media ROPUTAR dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran tematik bagi 

peserta didik karena berbentuk permainan. 
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2. Media ROPUTAR diharapkan dapat melatih konsentrasi /fokus belajar peserta 

didik. 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa 

keterbatasan, di antaranya adalah : 

1. Pengembangan media ROPUTAR  ini didesain dan dibuat untuk pembelajaran 

tematik kelas IV Sekolah Dasar pada tema 7, sub 1, dan pembelajaran 1 dan 

digunakan selama 1 kali pertemuan. 

2. Media ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang 

memudahkan guru dalam melatih pembelajaran tematik tentang mengenalberbagai 

jenis usaha pekerjaan yang berkaitan dengan alam serta arti dan makna dari simbol 

pancasila dalam setiap jenis pekerjaan. 

3. Pengembangan media ini berpedoman pada langkah-langkah prosedur Research 

and Development (R&D ) dalam Sugiyono.  

4. Pengembangan media ini hanya sampai tahap kesembilan yaitu revisi produk tahap 

akhir karena prosedur pelaksanaan penelitian pengembangan bukan merupakan 

langkah-langkah baku yang harus diikuti secara baku, setiap pengembang tentu 

saja dapat memilih dan menemukan langkah-langkah yang paling tepat bagi 

dirinya berdasarkan kondisi khusus yang dihadapinya dalam proses pengembangan 

(Fathoni:2014).  

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian, maka perlu dibuat definisi istilah sebagai berikut : 
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1. Media Pembelajaran adalah adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

2. Pengembangan media adalah  mengembangkan media yang sudah ada  pada 

penelitian sebelumnya untuk di buat media lagi yang lebih sempurna.   Prosedur 

pengembangan media meliputi tahap mencari informasi di Sekolah Dasar, 

menyusun media yang sesuai kebutuhan, merancang media serta menguji coba 

media pada kelas IV Sekolah Dasar. 

3. Media ROPUTAR merupakan kepanjangan dari media "Roda Putar Pintar" yaitu 

salah satu media pembelajaran tematik yang merupakan media visual berbentuk 

permainan. Media ini dapat memenuhi kebutuhan peserta didik karena didesain 

menarik dengan permainan dan warna-warna didalamnya. 

4. Media ini digunakan pada kelas IV D dan IV E Tema 7 tentang Cita-Citaku, Sub 

Tema 1, dan Pembelajaran 1 dengan 1 kali pertemuan.    

5. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam 

proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik 

dapat memperoleh pengalaman langsung dan  terlatih untuk dapat  menemukan 

sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya 

 

 


