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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap 

penggunaan alat bantu mengajar disekolah dan lembaga pendidikan lainnya. 

Pembelajaran disekolah mulai disesuaikan dengan perkembangan teknologi 

informasi, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran paradigma pendidikan 

(Hujair, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi 

sudah menjadi suatu kebutuhan dalam proses pembelajaran dikelas. Melalui 

kemajuan teknologi, proses pendidikan suatu bangsa berusaha untuk mencapai 

kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya. Karena melalui pendidikan 

suatu bangsa dapat mencapai tujuan-tujuan yang direncanakan.  

Tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia 

tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional pasal III 

yang menyatakan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis, serta tanggung 

jawab". 
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Perkembangan pendidikan terus-menerus berkembang dari kurikulum 

KBK, kurikulum 2006 hingga kurikulum 2013. Meskipun demikian, 

pembaharuan kurikulum 2013 tidak terlepas dari berbagai kekurangan salah 

satunya pembelajaran masih belum berpusat pada siswa. Namun diharapkan 

dengan pembaharuan ini pembelajaran bisa lebih berpusat pada siswa, sesuai 

tujuan pendidikan nasional saat ini menerapkan kurikulum 2013 yang 

didalamnya terdapat pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa (Depdiknas, 2006: 3). Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa (Trianto, 2011: 147).  

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran yang menggunakan tema yang didalamnya mengkaitkan 

beberapa mata pelajaran yang disusun secara sistematis dengan menggunakan 

strategi dalam penyampaiannya serta ditunjang oleh media dan sumber belajar. 

Pembelajaran tematik juga memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai 

berikut : 1) berpusat pada siswa; 2) memberikan pengalaman langsung pada 

siswa; 3) pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas; 4) menyajikan 

konsep dari beberapa mata pelajaran; 5) bersifat fleksibel; 6) menggunakan 

prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang sering juga disebut 

pembelajaran tematik terpadu sangat membutuhkan media dalam penyampaian 

materi yang disampaikan. Pengertian media dalam proses belajar mengajar 
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cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis atau elektronis untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media itu 

disebut media pembelajaran (Azhar Arsyad, 2010: 3). Hujair A.H. Sanaky 

(2009: 3) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat yang 

berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran.  

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, media pembelajaran 

adalah alat bantu mengajar guna mempermudah siswa dalam memahami materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan dikemas secara menarik, inovatif 

dan fleksibel. Pembelajaran disekolah pada umumnya harus menarik minat 

siswa untuk mempunyai motivasi belajar. Guru dituntut untuk selalu kreatif 

dalam mengemas suatu rancangan pembelajaran yang sistematis dengan 

menggabungkan metode, model, pendekatan dengan menggunakan media dan 

sumber belajar agar dapat merancang suatu pembelajaran yang menarik bagi 

siswa serta mencapai kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai.  

Hasil observasi wawancara pada tanggal 17 November 2017 di SDN 

Kauman 3 Kota Malang dalam kegiatan pembelajaran sudah menggunakan 

pembelajaran tematik terpadu. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik tema 

2 subtema 1 pembelajaran 5 guru telah menggunakan media pembelajaran yang 

didalamnya terdapat materi peredaran darah yang tidak sesuai dengan 

kompetensi dasar pada tema tersebut dan media tersebut monoton karena 

kurang menarik minat siswa. Pengamatan di dalam kelas ketika pembelajaran 

berlangsung, pembelajaran berlangsung interaktif saat guru menggunakan 
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media video yang ditayangkan didepan kelas melalui LCD Proyektor. Oleh 

karena itu peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran video fotografi 

yang berisi konten penjelasan serta audio didalamnya guna menarik minat 

belajar siswa dan memudahkan siswa memahami materi pembelajaran serta 

siswa terlibat dalam proses pembelajaran. 

Menurut Munir (2012: 290) video adalah media digital yang 

menunjukan susunan atau urutan gambar-gambar dan memberikan ilusi, 

gambaran serta fantasi pada gambar yang bergerak. Fotografi berasal dari kata 

foto yang berarti cahaya dan grafis yang berarti gambar. Secara harfiah 

fotografi bisa diartikan sebagai teknik melukis dengan cahaya. Fotografi 

merupakan gabungan ilmu, teknologi, dan seni. Pendapat diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, video fotografi adalah media digital yang diperoleh dari 

teknik melukis dengan cahaya yang disusun sesuai urutan serta terdapat audio 

untuk memberikan kesan dramatik dan terdapat konten didalamnya.   

Dengan pentingnya media hal ini dapat memudahkan siswa memahami 

pembelajaran yang disampaikan guru khususnya pada jenjang sekolah dasar, 

sehingga peneliti akan mengembangkan penelitian pengembangan dengan 

judul “Pengembangan media pembelajaran Video Fotografi pada pembelajaran 

tematik Tema 2 Subtema 1 Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar”. Hal ini di dasarkan 

pada kebutuhan siswa akan media pembelajaran yang berfokuskan pada siswa 

dan sebagai penunjang proses pembelajaran. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengembangan media pembelajaran Video Fotografi pada 

pembelajaran tematik Tema 2 Subtema 1 Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Beberapa uraian diatas maka tujuan penelitian dapat dikemukakan ialah 

untuk mengembangkan media pembelajaran Video Fotografi pada 

pembelajaran tematik Tema 2 Subtema 1 Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar”. 

D. Spesifikasi Produk yang di harapkan 

Spesifikasi dari produk pengembangan video fotografi terdapat 

konstruk dan konten, yaitu sebagai berikut : 

a. Konstruk Media Video Fotografi 

1. Media Pembelajaran Video fotografi tersebut mencakup pembelajaran 

salah satu kompetensi dasar pada Tema 2 Subtema 1 pembelajaran 5 

mengenai materi organ pernapasan pada manusia siswa Kelas 5 

Sekolah Dasar. 

2. Media Pembelajaran Video fotografi di kembangkan menggunakan 

program Adobe Premiere sebagai pengolah file video, Adobe 

Photoshop sebagai pengolah file fotografi, Microsoft power point 

untuk mengolah file kuis dan Adobe Audition sebagai pengolah file 

audio dengan bentuk output berupa file mp4 HD.  

3. Bahan yang diolah menjadi video fotografi dihasilkan dari shoot video 

dan memotret dimuseum tubuh bagong jatim park 1 sesuai salah satu 

kompetensi dasar yang dipilih dan disusun secara sistematis. 

4. Produk yang dikembangkan adalah sebuah file berbentuk video yang 

dapat digunakan sebagai media siswa dalam belajar. 
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b. Konten/isi Media Video Fotografi 

1. Cover, berisikan logo UMM dengan background kampus III UMM. 

2. Identitas peneliti, berisikan nama peneliti dan nim (nomor induk 

mahasiswa). 

3. Judul Media, berisikan judul media yakni media Video Fotografi 

Tema 2 Subtema 1 Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar dengan background 

warna-warni. 

4. Materi, berisikan materi mengenai fungsi organ pernapasan pada 

manusia meliputi hidung, tenggorokan, paru-paru dan cara 

memelihara organ pernapasan pada manusia.  

5. Soal Kuis, berisikan soal-soal pilihan ganda sebanyak 10 butir soal 

yang tiap soal terdapat waktu 30 detikk untuk mengerjakan tiap soal. 

6. Sumber, berisikan rujukan pengambilan bahan media dan rujukan 

materi. 

7. Penutup, berisikan ucapan terima kasih telah menyaksikan media 

video fotografi. 

E. Pentingnya Pengembangan 

Dalam proses pembelajaran tematik di sekolah dasar ditemui 

pembelajaran kurang terfokuskan pada siswa melainkan pada guru. Kurangnya 

interaksi guru, strategi, metode maupun media dalam pembelajaran 

mengakibatkan siswa tidak mendapatkan kepuasan dalam belajar. Harapan ke 

depan dengan adanya pengembangan media pembelajaran video fotografi 

nantinya bisa membantu siswa dalam proses pembelajaran tematik dan juga 

memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dengan maksimal. Sehingga 
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terjalin suatu proses belajar yang optimal dengan menggunakan sepenuhnya 

fasilitas yang dimiliki sekolah dan guru sebagai fasilitator siswa mampu 

menggunakannya sebagai penunjang proses belajar. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Beberapa permasalahan sudah teridentifikasi sesuai penjelasan diatas, 

maka peneliti memiliki asumsi yaitu siswa dapat memahami materi organ 

pernapasan pada manusia secara efektif dan menyenangkan. Peneliti akan 

memberikan batasan pada penelitian ini yaitu materi yang dikembangkan 

dalam media hanya organ pernapasan pada manusia, subyek penelitian hanya 

siswa kelas 5 SDN Kauman 3 Kota Malang dan Media yang dikembangkan 

hanya media Video Fotografi pada pembelajaran tematik Tema 2 Subtema 1 

Siswa Kelas 5. 

G. Definisi Operasional 

a. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema 

yang didalamnya mengkaitkan beberapa mata pelajaran yang disusun 

secara sistematis dengan menggunakan strategi dalam penyampaiannya 

serta ditunjang oleh media dan sumber belajar. 

b. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar guna 

mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru dengan dikemas secara menarik, memiliki bentuk yang inovatif 

serta memiliki sifat fleksibel yakni mudah dibawa dan tidak mudah rusak. 
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c. Video Fotografi

Video fotografi adalah media digital yang diperoleh dari teknik 

melukis dengan cahaya yang disusun sesuai urutan serta terdapat audio 

untuk memberikan kesan dramatik dan terdapat konten didalamnya yang 

berguna untuk pemantapan materi yang disampaikan.   

d. Karakteristik Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar

Jumlah siswa kelas 5 sebanyak 45 siswa yang memiliki bermacam-

macam karakter yang majemuk dan aktif. Siswa aktif dalam pembelajaran 

jika guru menggunakan media yang menarik dan inovatif namun siswa 

akan cenderung bosan apabila pembelajaran bersifat monoton atau 

membosankan. 




