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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu penentu kemajuan 

suatu bangsa. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas adalah berawal 

dari generasi yang terdidik, oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan perlu 

ditingkatkan agar terciptanya generasi penerus yang mampu mengembangkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan mulia. Menurut (Haryono, 2014:1). 

Fondasi dasar dari semua jenjang sekolah berasal dari pendidikan dasar. 

Menurut Mohammad Ali, mantan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementrian 

Agama (dalam Prastowo, 2013:13) bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan 

dasar (SD/MI) adalah menyiapkan siswa agar menjadi manusia yang bermoral, 

warga negara yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan menjadi 

orang dewasa yang dapat memperoleh pekerjaan. Tujuan pokok pendidikan dasar 

adalah membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan 

mentalnya, proses perkembangan sesuai dengan individu sebagai individu yang 

mandiri, proses perkembangan sebagai makhluk sosial, belajar hidup 

menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, dan meningkatkan kreatifitas. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi 

proses pemerolehan ilmu, pengetahuan, penguasaan, kamahiran, tabiat, dan 

pembentukan sikap serta keyakinan peserta didik (Ahmad, 2014:19). Proses 

pembelajaran yang terjadi adalah proses yang didalamnya terjadi kegiatan 

interaksi antara guru dan siswa berkomunikasi timbal balik secara langsung untuk 
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mencapai tujuan belajar. Pada saat ini proses pembelajaran yang berlaku 

menggunakan pembelajaran tematik. Menurut Majid (2014:86) yang dalam hal ini 

merupakan perpaduan antara beberapa mata pelajaran untuk memberikan 

pengalaman yang bermakna bagi siswa. 

Pada pelaksanaan pembelajaran tematik, seorang tenaga pendidik atau 

guru harus mampu memilih dan menggunakan media pembelajaran sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat menguasai materi 

pembelajaran. Menurut Prastowo (2013:398) kurangnya media pembelajaran di 

dalam kelas membuat siswa kurang aktif dan monoton dalam pembelajaran karena 

alternatifnya kebanyakan guru menggunakan metode ceramah, sehingga mutu 

pendidikan akan lemah dan materi pembelajaran tidak tersampaikan dengan jelas, 

oleh karena itu penggunaan media dalam pembelajaran tematik sangat 

dibutuhkan.  

Menurut Miarso (dalam Ari, 2014:48), media merupakan komponen 

sistem pembelajaran yang dapat medorong siswa agar dapat menguasai materi 

pembelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran menempati posisi yang cukup 

penting untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar 

mengajar. Sehingga pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa dan 

menumbuhkan motivasi dalam belajar. Siswa akan cenderung pasif saat mengikuti 

proses pembelajaran apabila tidak disesuaikan dengan kondisi nyata siswa dalam 

pengembangan guru untuk merencanakan proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara langsung dilakukan 

dengan wali kelas kelas III-A di SD Negeri Punten 01 Batu pada tanggal 20 

Januari 2017 sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013 yang dalam hal ini, 
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kurikulum tersebut menggunakan pembelajaran tematik yang menekankan pada 

ranah KI 1(Keyakinan), KI 2 (Penanaman Sikap), KI 3 (Pengetahuan), KI 4 

(Ketrampilan). Data yang diperoleh saat proses pembelajaran berlangsung dapat 

diketahui bahwa dalam penggunaan media pembelajaran belum maksimal dengan 

keterbatasan sumber-sumber belajar dan membuat media pembelajaran tematik 

disekolah, guru dalam menyampaikan materi menggunakan metode ceramah dan 

media cetak yang berupa buku teks untuk memperjelas uraian yang disampaikan 

kepada siswa. Media pembelajaran yang digunakan hanya untuk satu muatan mata 

pelajaran dan belum memperlihatkan keterpaduan antar muatan mata pelajaran. 

Siswa kurang aktif dalam proses belajar mengajar di kelas pada materi yang 

disampaikan, kurangnya respon siswa dalam mengikuti pembelajaran terlihat ada 

siswa yang berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. 

Hasil analisis kebutuhan di atas menjelaskan bahwa dibutuhkan media 

pembelajaran tematik. Sehingga peneliti akan mengembangkan sebuah media 

pembelajaran yaitu media PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon). 

Media PAKAPINDO adalah salah satu media pembelajaran tematik yang 

merupakan media visual dua dimensi berupa papan berkantong. Seperti pendapat 

(Arsyad, 2014:121) Papan kantong adalah alat bantu yang sangat mudah dibuat 

oleh setiap guru. Papan kantong dapat dibuat dari tripleks (kayu lapis) atau karton 

tebal. Ukuran triplek atau karton tebal kira-kira 90 cm dan tinggi 60 cm. Pada 

papan atau karton ini dilekatkan (dengan lem/staples atau perekat lainnya) 

beberapa deretan kantong setinggi 5 cm, sedangkan media ini adalah berbentuk 

papan doraemon yang terbuat dari triplek dan foam yang kantong-kantongnya 

berasal dari bahan kain flanel dan plastik, bertujuan untuk menyelesaikan 
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pembelajaran tematik tentang membuat paragraf deskripsi yang berkaitan dengan 

hewan-hewan sirkus yang ada di kantong doraemon, dan menghitung operasi 

bilangan penjumlahan dan pengurangan pada satuan konversi waktu. Dengan 

desain yang menarik akan membantu siswa lebih termotivasi dalam proses 

pembelajaran dan memudahkan siswa dalam melakukan pembelajaran tersebut. 

Penggunaan media pembelajaran dua dimensi diharapkan materi yang 

disampaikan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam materi 

pembelajaran tentang hewan-hewan sirkus, kerjasama dan berkomunikasi antar 

teman terkait pembelajaran. Maka penulis mengangkat sebuah judul 

“Pengembangan Media PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon) pada 

Pembelajaran Tematik Tema 6 Subtema 3 Pembelajaran 5 Kelas III SDN Punten 

01 Batu”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu sebagai berikut: 

Bagaimana proses pengembangan media PAKAPINDO (Papan Kantong 

Pintar Doraemon) pada Pembelajaran Tematik Tema 6 Subtema 3 Pembelajaran 5 

Kelas III SDN Punten 01 Batu yang layak dengan kriteria valid dan menarik? 

 

C. Tujuan Peneliti dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk berupa media PAKAPINDO 

(Papan Kantong Pintar Doraemon) pada Pembelajaran Tematik Tema 6 Subtema 
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3 Pembelajaran 5 Kelas III SDN Punten 01 Batu yang layak dengan kriteria valid 

dan menarik. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran 

lengkap tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan 

pengembangan. Adapun spesifikasi produk pengembangan media pembelajaran 

berupa produk media PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon) yang 

diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Konten (Isi) 

Konten dalam media ini mencakup materi sesuai KD dan Indikator pada 

pembelajaran tematik tema 6 Indahnya Persahabatan subtema 3 Sahabat Satwa 

pembelajaran 5 kelas III SD. Materi yang akan dikembangkan yaitu pada mata 

pelajaran bahasa indonesia (membuat paragraf deskripsi yang berkaitan dengan 

hewan-hewan sirkus) dan matematika (menghitung operasi bilangan penjumlahan 

dan pengurangan pada satuan konversi waktu). 

2. Konstruktur 

Produk yang dihasilkan adalah sebuah media pembelajaran PAKAPINDO 

(Papan Kantong Pintar Doraemon) berbentuk dua dimensi yang dirancang 

sebagai sumber belajar di kelas dengan membentuk kelompok kecil dan kelompok 

besar. Media pembelajaran PAKAPINDO dirancang dengan desain yang 

memenuhi kriteria pembuatan media pembelajaran. Terbuat dari papan triplek dan 

foam dengan menggunakan lapisan bahan dari kain flanel yang berwarna biru 
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muda dan putih yang berbentuk seperti doraemon dengan berisikan macam-

macam hewan sirkus berbentuk tiga dimensi (miniatur) pada kantong ajaib. 

Ada dua papan yang digunakan yaitu yang pertama papan doraemon yang 

bermagnet untuk menempelkan hewan yang di ambil oleh siswa sesuai tempatnya. 

Yang kedua papan berkantong yang terbuat dari plastik untuk menaruh angka 0-9 

pada materi tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan mengenai 

satuan konversi waktu dalam soal cerita yang berkaitan dengan hewan-hewan 

sirkus. Media pembelajaran PAKAPINDO ini dapat menimbulkan dampak positif 

yaitu penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku, pembelajaran menjadi 

menarik dan interaktif, sikap positif siswa, dan peran guru dalam menyampaikan 

materi lebih mudah karena tidak harus menjelaskan secara berulang-ulang. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media PAKAPINDO pada pembelajaran tematik kelas III 

SD ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya proses pembelajaran 

tematik yang bermakna dan menyenangkan. Adapun pentingnya pengembangan 

pada pembelajaran tematik PAKAPINDO kelas III SD sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat memudahkan siswa kelas III SD dalam memahami materi 

pembelajaran tematik melalui media PAKAPINDO pada mata pelajaran 

bahasa indonesia dan matematika terutama tentang hewan-hewan sirkus. 

b. Dapat menumbuhkan semangat dan motivasi siswa dalam pembelajaran 

tematik, karena dengan adanya media yang menarik siswa tidak merasa 

bosan dalam proses pembelajaran tersebut. 



7 

 

 
 

c. Dapat belajar untuk memecahkan dan menangani suatu permasalahan yang 

dihadapi. 

2. Bagi Guru  

a. Dapat menjadikan media PAKAPINDO sebagai salah satu alat yang 

membantu proses pembelajaran di kelas, diharapkan guru kedepannya 

memberikan inovasi baru tentang media pembelajaran tematik. Serta 

memberikan wawasan, pengetahuan, kreatifitas bagi guru dalam 

mengembangkan dan menyediakan media pembelajaran tematik kelas III 

SD. 

b. Guru lebih termotivasi dalam menggunakan media yang menarik dan 

menyenangkan. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai sarana perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran yang lebih 

efektif dan bermakna. 

b. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran di 

sekolah. 

4. Bagi Peneliti  

Dapat menambah keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan 

media PAKAPINDO yang berupa media dua dimensi sebagai perantara 

antara siswa dan guru untuk berkomunikasi. Serta memberikan semangat bagi 

peneliti yang lainnya untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih 

kreatif dan inovatif. 
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F.  Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan media PAKAPINDO (Papan Kantong 

Pintar Doraemon) pada pembelajaran tematik memiliki beberapa asumsi, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Siswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna. 

b. Siswa dapat membuat paragraf deskripsi yang berkaitan dengan hewan-

hewan sirkus. 

c. Siswa dapat membaca paragraf yang dibuat dan menentukan gagasan utama 

secara lisan. 

d. Siswa memahami materi tentang operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan mengenai satuan konversi waktu dalam soal cerita yang 

berkaitan dengan hewan-hewan sirkus. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Keterbatasan produk pengembangan media PAKAPINDO (Papan 

Kantong Pintar Doraemon) pada pembelajaran tematik, yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian ini hanya menggunakan subjek 32 siswa kelas III-A dengan 

kelompok kecil berjumlah 12 siswa dan kelompok besar 20 siswa. 

b. Penelitian ini ini hanya dilakukan pada pembelajaran tematik kelas III tema 6 

subtema 3 pembelajaran 5. 

c. Produk ini hanya untuk siswa sekolah dasar kelas 3 semester 2. 

d. Produk ini hanya dapat dilaksanakan pada materi yang membutuhkan 

pembahasan yang dialami sendiri. 
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G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penilitian, berikut ini beberapa 

definisi operasional : 

1. Penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah suatu 

usaha untuk mempermudah proses pembelajaran dalam mengembangkan 

suatu produk baru yang disempurnakan. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru 

untuk menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah 

informasi baru pada diri siswa. 

3. Media PAKAPINDO adalah salah satu media visual dua dimensi yang 

berbentuk seperti boneka doraemon yang terbuat dari triplek dan foam 

dengan menggunakan kantong-kantong dari bahan kain flanel dan plastik 

yang bertujuan untuk menyelesaikan pembelajaran tematik tentang membuat 

paragraf deskripsi yang berkaitan dengan hewan-hewan sirkus dan operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan pada konversi waktu.  

4. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. 

 

 


