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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Menurut UU No.14 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen yang 

mengatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru antara lain adalah 

kompetensi pedagogik, professional, individual dan sosial. Menurut Yusrizal 

(2017: 126) kompetensi pedagogik sendiri adalah kemampuan guru dalam 

menggunakan dan memanfaatkan media untuk kepentingan pembelajaran. Jadi dari 

4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, salah satunya terdapat kompetensi 

pedagogik yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan guru dalam 

bidang pengembangan media pembelajaran. Media yang dihasilkan nantinya akan 

menjadi fasilitas yang diberikan guru kepada siswa guna membantu siswa dalam 

memahami materi pembelajaran.  

 Krisnawati dan Supriyono (2013: 2) mengatakan bahwa guru seharusnya 

mampu memfasilitasi siswa supaya kegiatan belajar mengajar mereka dapat 

berjalan dengan maksimal. Karena menurut Azhar (2009: 10) kita hanya mampu 

mengingat 20% dari apa yang telah kita dengar, namun kita dapat mengingat 50% 

dari apa yang kita lihat dan dengar. Oleh karena itu guru harus membantu agar daya 

ingat siswa baik, dan tentunya tidak dengan menggunakan metode ceramah. 

Pendapat tersebut didukung dengan pendapat Saryati (2014: 669) yang mengatakan 

bahwa guru sebaiknya bertindak sebagai fasilitator yang dapat menciptakan suasana 

belajar yang efektif. Suasana belajar yang efektif ini mampu diciptakan dengan 

adanya media pembelajaran yang menarik dan kreatif. Oleh karena itu media 

pembelajaran seharusnya mampu dikembangkan oleh guru sebagai penunjang 

proses pembelajaran. 
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Kemampuan tersebut harus dibekali kepada para calon guru mengingat 

kemampuan pedagogik memang penting untuk dimiliki oleh guru maupun calon 

guru. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

mengembangkan suatu media pembelajaran. Upaya tersebut terlihat sudah 

dilakukan oleh beberapa calon guru. Calon guru yang dimaksud pada penelitian kali 

ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang khususnya untuk 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Observasi dilakukan pada salah 

satu jurusan yang ada pada FKIP, yaitu jurusan PGSD. Pada jurusan ini mahasiswa 

sudah belajar untuk mengembangkan kompetensi pedagogik mereka. Hal ini 

dibuktikan pada hasil observasi di digital library UMM tanggal 2 Januari 2018 dan 

hasil observasi membuktikan bahwa terdapat banyak data skripsi mahasiswa PGSD 

UMM dengan jenis penelitian pengembangan media pembelajaran mulai tahun 

2013-2017 yaitu dengan jumlah 116 data skripsi.  

Pemilihan suatu media yang akan digunakan dalam suatu pembelajaran 

tidak semata-mata dipilih tanpa ada kriteria yang harus dimiliki media tersebut. 

Menurut Arsyad (2013:19) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan suatu media, antara lain adalah tujuan pembelajaran, jenis tugas yang 

akan diberikan, respon siswa yang diharapkan setelah proses pembelajaran 

dilaksanakan, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Dari 

ungkapan pendapat Arsyad tersebut, bahwa memperhatikan karakteristik siswa juga 

diperlukan sebelum merancang suatu media pembelajaran. Sehingga media yang 

dibuat disesuaikan dengan usia perkembangan, keadaan lingkungan siswa, 

kemampuan berfikir siswa dan hal lain yang menjadi karakteristik siswa itu sendiri.  
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Karakteristik siswa pada usia tingkat sekolah dasar yaitu usia 7-11 tahun, 

menurut Jean Piaget usia sekolah dasar (dalam Mukhlisah, 2015:2) siswa berada 

pada tahap operasional konktrit. Dimana pada tahap ini siswa mampu berpikir logis 

mengenai obyek dan kejadian yang ada di sekitar mereka. Dimana menurut Ibda 

(2015:8) pada tahap operasional konkrit ini siswa masih memerlukan obyek fisik 

untuk membantunya dalam menyelesaikan tugas. Tidak jauh berbeda dengan 

pendapat Alhaddad (2012:7) yang mengatakan bahwa siswa masih memerlukan 

bantuan berupa benda-benda konkrit untuk membantunya dalam memahami materi. 

Oleh karena itu, media pembelajaran yang diberikan kepada siswa seharusnya 

berbentuk nyata atau konkrit. Sehingga mereka lebih mudah untuk memahami 

materi yang diberikan oleh guru.  

 Banyaknya data skripsi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa PGSD 

UMM, terdapat beberapa skripsi yang mengembangkan media berbasis media 3 

dimensi. Hal ini dilihat dari hasil observasi yang dilakukan di digital library 

Universitas Muhammadiyah Malang yang saat ini menampung 116 hasil skripsi 

dengan pokok bahasan pengembangan media pembelajaran tingkat sekolah dasar. 

Karena terdapat beberapa skripsi yang sama dan ada skripsi yang masih belum 

dicantumkan filenya karena kesalahan saat publikasi, sehingga jumlah data skripsi 

yang memiliki data lengkap yang ada di digilib yaitu 80 skripsi. Namun untuk 

mempersempit pembahasan, maka peneliti memilih data skripsi dengan kriteria 

yang menghasilkan media pembelajaran berbasis 3 dimensi. Jumlah data yang 

menghasilkan media 3 dimensi mencapai 16 data skripsi. 

 Berdasarkan banyaknya hasil data skripsi yang diperoleh, masih belum 

diketahui hasil keseluruhan manakah pengembangan media pembelajaran yang 
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telah dilakukan selama ini dan manakah pengembangan media pembelajaran yang 

belum pernah dilakukan. Oleh karena itu alasan peneliti memilih melakukan 

penelitian ini guna membantu untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini juga 

sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memudahkan mereka dalam mengetahui 

hasil penelitian pengembangan media berbasis 3 dimensi yang selama ini telah 

dilakukan. Dengan begitu penelitian pengembangan media pembelajaran dapat 

terbantu dengan adanya penelitian meta-sintesis ini.  

 Penelitian meta-sintesis ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan 

banyak informasi yang disajikan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian 

meta-sintesis juga mampu mengidentifikasi perbedaan hasil studi antara peneliti 

satu dengan hasil studi peneliti yang lain. Sehingga lebih mudah bagi peneliti lain 

untuk mengetahui hasil keseluruhan atau kesimpulan dari penelitian pengembangan 

media pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa PGSD UMM dari 

tahun 2013-2017.   

Penelitian ini penting dilakukan guna memperbaiki kemajuan 

perkembangan tentang media pembelajaran di tahun-tahun selanjutnya. Selain itu 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa, meta-

sintesis ini sangat diperlukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian agar 

dapat mengetahui penelitian apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga 

lebih memudahkan mahasiswa untuk membuat inovasi pengembangan media baru, 

tanpa takut melakukan penelitian yang sama dengan adanya penelitian sebelumnya. 

Tanpa takut mengulang kesalahan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu atau ingin 

menyempurnakan media pembelajaran yang sebelumnya dikatakan belum layak 

digunakan.   
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Apabila penelitian meta-sintesis ini tidak dilakukan, maka dalam 

mengetahui keseluruhan pengembangan media pembelajaran yang sudah dilakukan 

mahasiswa dari tahun 2013-2017, mahasiswa harus mengamati satu-persatu 

terlebih dahulu. Namun dengan adanya meta-sintesis mahasiswa tidak perlu 

membaca semua hasil data skripsi, karena sudah disajikan dalam penelitian meta-

sintesis. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampikan, maka judul 

penelitian yang akan digunakan kali ini adalah “Meta-sintesis skripsi 

pengembangan media pembelajaran mahasiswa S1 PGSD Universitas 

Muhammadiyah Malang Tahun 2013-2017”. 

B.  Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana jenis media, teknik pengumpulan data, model, metode, subyek 

penelitian, uji coba produk, uji validasi, penggunaan mata pelajaran, teknik 

analisis data dan karakteristik siswa yang ada pada skripsi Mahasiswa S1 PGSD 

UMM tentang pengembangan media pembelajaran yang berbasis media 3 

dimensi? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah dijabarkan, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menjabarkan jenis media, teknik pengumpulan data, model, metode, subyek 

penelitian, uji coba produk, uji validasi, penggunaan mata pelajaran, teknik 

analisis data dan karakteristik siswa yang ada pada skripsi Mahasiswa S1 PGSD 
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UMM tentang pengembangan media pembelajaran yang berbasis media 3 

dimensi. 

D. Manfaat Penelitian  

 Manfaat penulisan skripsi ini antara lain adalah : 

1. Bagi penulis, memberikan penjelasan beserta pemahaman mengenai teknik 

meta-sintesis untuk penelitian pengembangan media pembelajaran 3 dimensi 

tingkat sekolah dasar. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menjadi sebuah referensi untuk 

mengembangkan penelitian meta-sintesis dan dapat dijadikan sebagai sumber 

yang menyajikan kesimpulan dari hasil semua skripsi pengembangan media 

pembelajaran 3 dimensi tingkat sekolah dasar yang sudah dilakukan mahasiswa 

UMM.  

3. Bagi fakultas, diharapkan mampu memberikan tambahan referensi bagi 

pembaca, khususnya bagi mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

atau fakultas lain yang ingin memahami tentang meta-sintesis pengembangan 

media pembelajaran 3 dimensi.  

4. Bagi dunia pendidikan, diharapkan mampu memberikan kontribusi penelitian 

meta-sintesis tentang pengembangan media pembelajaran 3 dimensi untuk siswa 

sekolah dasar.  

E. Batasan Masalah  

Dalam skripsi meta-sintesis ini, permasalahan dibatasi pada skripsi 

pengembangan media pembelajaran SD mahasiswa S1 PGSD Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berbasis media 3 dimensi mulai pada tahun 

2013 sampai dengan tahun 20017.  
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F. Definisi Operasional

1. Pengembangan media pembelajaran adalah salah satu jenis penelitian

pengembangan dengan menghasilkan suatu inovasi baru yang berupa media

pembelajaran.

2. Meta-sintesis yaitu salah satu jenis penelitian analisis deskriptif yang

memfokuskan pada hasil studi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Artinya data dari penelitian meta-sintesis bersifat sekunder.


