
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan termasuk dalam salah satu kebutuhan primer, jika kebutuhan 

primer tidak terpenuhi maka dapat berdampak negatif pada individu tersebut. 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin 

keberlangsungan hidupnya. Hal ini berdasarkan Pasal 28C ayat (1) menyatakan 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pendidikan yang diperoleh 

secara formal akan membentuk akhlak, perilaku, dan pola pikir setiap individu 

sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Dalam dunia pendidikan kurikulum 

adalah hal yang penting, karena dengan adanya kurikulum maka dunia pendidikan 

dapat berjalan dengan baik.  

Menurut Trianto (2011) Kurikulum adalah suatu rencana atau program yang 

berfungsi sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Dalam pengembangan suatu 

kurikulum ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan yaitu komponen 

tujuan, isi, metode dan evaluasi. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari 

kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diujicobakan pada tahun 2004. 

Kurikulum 2013 merupakan suatu upaya dalam mengintegrasikan pengetahuan, 

keterampilan, nilai, sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan 

menggunakan tema. Penilaian kurikulum harus mencakup aspek pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap secara utuh dan proporsional, sesuai dengan kompetensi 

inti yang telah ditentukan (Mulyasa, 2014). Ketiga aspek penilaian pada 

Kurikulum 2013 dapat dicapai dengan menerapkan pembelajaran terpadu. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggabungkan 

beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dengan menerapkan konsep 

pembelajaran tematik siswa dapat lebih memusatkan perhatian melalui tema yang 

digunakan. Siswa juga dapat mengembangkan berbagai kompetensi dasar karena 

pembelajaran tematik menerapkan konsep pembelajaran dengan mengabungkan 
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beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Selain itu, penggunaan tema pada 

pembelajaran tematik dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam proses belajar. 

Menurut Poerwadinata, pembelajaran tematik adalah pembelajaran tepadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat  memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Majid,2014). Penerapan 

model pembelajaran tematik menggunakan tema yang mencerminkan dunia nyata 

disekeliling serta disesuaikan dengan karakteristik cara belajar dan tahapan 

perkembangan pada anak. Pembelajaran ini diawali dengan suatu konsep tertentu 

yang dikaitkan dengan konsep lain, baik dalam dua bidang studi atau lebih, dan 

dengan beragam pengalaman belajar pada anak akan membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih tersampaikan. Pelaksanaan pembelajaran tematik 

sangat cocok diterapkan pada kelas-kelas bawah seperti kelas satu dan dua 

sekolah dasar atau yang tergolong pada anak usia dini. Tetapi juga dapat 

diterapkan pada pendidikan tingkat SMP dan SMA dengan tema yang 

disesuaikan.  

Penerapan model pembelajaran tematik di sekolah dasar merupakan suatu 

hal yang relatif baru, sehingga dalam  implementasinya belum bisa mencapai 

seperti yang diharapkan. Menurut salah satu guru pengajar kelas satu sekolah 

dasar dan mahasiswa S2 Pendidikan, kendala pembelajaran tematik terdapat pada 

pendekatan scientific yang diterapkan pada pembelajaran tematik. Pendekatan ini 

yang belum dipahami oleh guru-guru, sehingga masih terkesan teacher center. 

Masih banyak guru yang merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran 

tematik ini. Penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran juga menjadi 

salah satu kendala, karena penggunaannya yang masih manual dan kurang 

bervariasi. Alat peraga biasanya hanya dapat digunakan pada satu sub tema 

pembelajaran saja. Dan penggunaan alat peraga tidak mencakup seluruh siswa di 

dalam kelas, hanya beberapa siswa saja yang dapat menggunakan alat peraga 

dalam proses pembelajaran.  

Dengan adanya kendala seperti itu maka penulis membuat tugas akhir ini 

dengan judul Aplikasi Media Pembelajaran Berbasis Tematik untuk Siswa Kelas 1 

Sekolah Dasar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah 

yaitu bagaimana merancang media pembelajaran berbasis tematik untuk siswa 

kelas satu sekolah dasar sesuai dengan konsep pembelajaran tematik. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam penelitian 

ini, antara lain: 

a. Aplikasi ini dibuat menggunakan HTML 5. 

b. Obyek aplikasi ini ditujukan untuk siswa kelas 1 sekolah dasar. 

c.  Aplikasi ini berisi tentang materi pelajaran untuk anak kelas satu 

sekolah dasar yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, 

dan Seni Budaya. 

d. Aplikasi ini menyediakan 3 tema pembelajaran. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi media 

pembelajaran untuk siswa kelas satu sekolah dasar yang sesuai dengan konsep 

pembelajaran tematik.  

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti. Tahapan ini 

dimulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan, yang nantinya akan 

membentuk sebuah alur yang sistematis yang akan berfungsi sebagai acuan 

penelitian agar hasil yang dapatkan tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam penyusunan tugas akhir ini, metodologi penelitian yang 

digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC), berikut ini adalah 

tahapannya :  

1.5.1 Concept 

Pada tahap ini akan  dilakukan  identifikasi masalah yang dilakukan 

dengan studi literatur yang diperoleh dari buku, media internet, 

wawancara, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan judul ini. 
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Pencarian informasi tentang pembelajaran tematik juga dilakukan 

melalui artikel-artikel yang didapat dari internet atau sumber 

informasi lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan. Media 

pembelajaran ini akan dibangun menggunakan HTML5, CSS3, dan 

Javascript. Aplikasi ini dibuat dengan konsep multimedia interaktif 

sehingga pengguna yang ingin menggunakan dapat memilih materi 

yang diinginkan, dalam penyampaian materinya akan dibuat dengan 

interaksi semenarik mungkin.. 

1.5.2 Design 

Pada tahapan ini akan dilakukan pembuatan spesifikasi mengenai 

arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material/bahan 

untuk program. Spesifikasi akan dibuat serinci mungkin sehingga 

pada tahap berikutnya, yaitu material collecting dan assembly, 

penggambilan keputusan baru tidak perlu dilakukan lagi, cukup 

menggunakan keputusan yang sudah ditentukan pada tahap ini 

1.5.3 Material Collecting 

Tahap ini merupakan proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Mengenai materi yang akan 

disampaikan, kemudian file-file multimedia seperti audio, video, dan 

gambar yang akan dimasukkan dalam penyajian aplikasi media 

pembelajaran tersebut. 

1.5.4 Assembly 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan model skenario dalam 

membuat aplikasi media pembelajaran berbasis tematik untuk siswa 

kelas 1 sekolah dasar menggunakan HTML5 berbasis dekstop.  

1.5.5 Testing 

Pada tahap ini adalah tahap dimana untuk menguji hasil dari 

implementasi yang telah dilakukan apakah telah sesuai dengan 

keinginan atau belum. Kemudian mengevaluasi hasil implementasi 

agar didapatkan hasil yang maksimal dari aplikasi ini. Pengujian 

sistem dilakukan dengan black box testing dan melakukan uji validasi 
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yang berupa kuisioner untuk siswa kelas 1 di beberapa sekolah dasar 

yang menerapkan konsep pembelajaran tematik.  

1.5.6 Penyusunan Laporan 

Pada tahap akhir ini dilakukan penyusunan laporan sebagai 

dokumentasi agar memudahkan pengembangan dimasa mendatang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca memahami tulisan ini, maka penulis 

membagi tulisan ini ke dalam empat bab sebagai  berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan pada tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa kebutuhan sistem, desain dari keseluruhan sistem 

yang dibuat, dan juga perancangan sistem yang ada dalam aplikasi.  

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisikan tentang implementasi dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat. 

BAB V  PENUTUP 

Bab penutup yang berisi tentang simpulan dan saran dari hasil 

implementasi dan uji coba yang telah dilakukan.   

 


