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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dan sangat berguna bagi diri 

manusia. Pendidikan membuat manusia yang sebelumnya tidak bisa menjadi 

bisa, dan yang tidak mengerti sehingga mengerti. Tidak ada seseorangpun 

yang dilahiran di dunia ini serta merta dalam keadaan pandai dan terampil 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya dan semua itu melalui 

proses pendidikan. Sehingga, pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan 

sistematis sehingga dapat mencapai taraf hidup dan kemajuan lebih baik serta 

mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pegendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Pendidikan itu sendiri dilakukan melalui proses berpikir manusia  tentang 

dirinya dan lingkungan m asyarakat melalui proses belajar. Proses belajar 

lebih ditekankan dalam pembelajaran. Pembelajaran itu sediri adalah usaha 

yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar proses 

belajar tercapai  (Yudhi Munadi , 2010: 4). Berpikir adalah sebuah proses 

yang membuahkan  pengetahuan. Proses merupakan langkah sistematis , 

tahapan yang jelas dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu sehingga 

mencapai hasil yang diinginkan atau kesimpulan yang berupa ilmu. Ilmu 

dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun 

secara bersistem. Sehingga ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi 

meringkas sekumpulan pengetahuan berdasarkan oleh teori-teori yang sudah 
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disepakati dan dapat secara sistematik diuji oleh seperangkat metode yang 

diakui dalam bidang ilmu tertentu. 

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah 

adanya kurikulum. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Warso ( 2013: 2) mengatakan kurikulum merupakan program 

pendidikan yang berisi serangkaian pengalaman belajar yang diberikan 

kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum 2013 dimulai dan 

dilaksanakan secara terbatas dan bertahap, mulai pada tahun 2013 (Juli 2013) 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dimulai di kelas I dan IV untuk 

SD, kelas VII SMP, dan kelas IX SMA pada sekolah-sekolah yang memenuhi 

pesyaratan dan  ditetapkan secara selektif (Mulyasa, 2014: 9)  

Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya yang 

digunakan untuk merespon berbagai tantangan internal dan eksternal. 

Pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013 adalah pendektan 

saintifik yang menuntut guru lebih banyak berperan dan siswa lebih aktif 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga pelajaran yang dilaksanakan tidak lagi 

berpusat pada guru (teaching center) akan tetapi berpusat pada siswa (student 

center). Berdasarkan Kurikulum 2013 bahwa kurikulum SD/MI 

menggunakan pembelajaran tematik terpadu dari kelas I sampai IV. 

Pembelajaran ini memadukan berberapa kompetensi dari berbagai mata 

pelajaran dalam berbagai tema. Pemaduan tersebut dilakukan dalam dua hal, 
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yaitu integrasi sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran dan 

terpadu dalam konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna dasar 

secara parsial. Dengan demikian pembelajaran memberikan makna secara 

utuh kepada siswa seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia.  

Proses pembelajaran tematik menekankan keterlibatan siswa secara aktif, 

menantang dan menyenangkan. Pembelajaran tematik tidak semata-mata 

mendorong peserta didik untuk mengetahui ( learning to know ), tetapi belajar 

juga untuk melakukan (learning to do), belajar untuk menjadi (learning to be) 

dan belajar untuk hidup bersama (learning to live together), sehingga 

pembelajaran itu relevan dan penuh makna bagi siswa. Meskipun 

pembelajaran tematik ini berpusat pada siswa, namum peran guru juga sangat 

penting dalam merancang pembelajaran.  

Dalam suatu pembelajaran, dua unsure yang amat penting adalah metode 

mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek tersebut saling berkaitan. 

Pengembangan potensi pada diri siswa akan berjalan efektif apabila seorang 

guru mampu menggunakan dan memilih metode dan media pembelajaran 

dengan tepat. Pemilihan metode mengajar tertentu dapat mempengaruhi jenis 

media pembelajaran yang sesuai, ada berbagai aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media antara lain, jenis tugas, tujuan 

pembelajaran dan respon yang diharapkan siswa dapat menguasai saat 

pembelajaran berlangsung dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik 

siswa. Sehingga penerapan metode dan pemilihan media yang dipilih guru 

dalam memberikan materi pelajaran harus perlu diperhatikan karena hal 
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tersebut sangat menentukan terhadap keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

di kelas. 

Penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran khususnya di sekolah 

dasar menjadi bagian penting dalam pembelajaran dimana zaman sekarang 

siswa dapat lebih mudah memahami materi apabila menggunakan media 

pembelajaran. Sehingga harus mendapat perhatian lebih oleh guru sebab input 

siswa pada tingkat sekolah dasar memiliki kemampuan yang terbatas dalam 

memahami materi yang sifatnya abstrak. Karena kemampuan pada satu anak 

dengan anak yang lain memiliki karakter yang beda antara satu dengan yang 

lain begitupun perkembangan kognitif anak. Disitulah peran orang tua sangat 

dibutuhkan. Kadang orang tua lebih banyak memperhatikan perkembangan 

fisik dibanding perkembangan kognitif anak. 

Piaget (Sugihartono, 2007: 109) perkembangan kognitif pada anak 

dibedakan menjadi empat tahap selanjutnya dengan usianya yaitu: (a) usia 0-2 

tahun disebut sensori motor, (b) usia 2-6 tahun disebut pra-operasional, (c) 

usia 7-11 tahun disebut operasional konkrit, (d) usia > 11 tahun disebut 

operasional formal. Di Indonesia usia umumnya anak masuk sekolah dasar di 

usia 6-7 tahun dan rentang waktu belajar di SD selama 6 tahun maka usia 

anak SD bervariasi antara 6-12 tahun .Dengan demikian tahap kognitif anak 

meliputi tahap pra operasional sampai tahap operasional formal. Dimana pada 

usia 6-12 tahun anak mulai akan berpikir secara logis terhadap objek yang 

konkret dan mampu memecahkan masalah yang bersifat konkret.  

Pada anak Sekolah Dasar rata-rata di usia 6-12 tahun yang dimana anak 

berada pada masa operasional konkret, maka disini kehadiran media 
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pembelajaran sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembelajarandi 

kelas dengan media pembelajaran kegiatan pembelajaran akan lebih terkesan 

dan menarik. Sehingga siswa sangat memerlukan media pembelajaran untuk 

memecahkan masalah yang bersifat rumit dan abstrak selain itu media dapat 

memudahkan siswa dalam memahamkan materi. Media pembelajaran 

umumnya digunakan pada mata pelajaran yang dianggap sulit. Hal ini sesuai 

dengan manfaat media pembelajaran antara lain dapat memperjelas penyajian 

pesan dan informasi sehingga dapat mempermudah dan meningkatkan hasil 

belajar ( Oemar Hamalik , 1994: 16).  

Hasil dari analisis kebutuhan yang sudah dilakukan di SDN Purwantoro 2 

Malang melalui observasi dan wawancara pada guru kelas 3 A pada tanggal 8 

Januari 2018, bahwa sebagian besar siswa kelas 3 masih mengalami masalah 

dalam pelajaran di kelas dan dapat diketahui bahwa sumber belajar yang 

digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 yaitu buku pegangan siswa 

berupa buku tematik yang dimiliki setiap siswa dan buku pendamping tematik 

untuk guru sehingga tidak ada media pembelajaran khusus untuk 

pembelajaran tematik. Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 

2018 kondisi pembelajaran di kelas terlihat kurang kondusif dikarenakan guru 

saat menjelaskan materi hanya menggunakan metode ceramah tidak ada 

media pembelajaran yang menarik sehingga membuat siswa ramai sendiri dan 

merasa bosan. Saat melakukan proses pembelajaran di kelas guru hanya 

menggunakan media yang ada disekitar lingkungan sekitar seperti, batu 

kerikil, kelereng, menggunakan jari tangan dan soal-soal dari LKS ataupun 

buku paket. Selain itu di SDN Purwantoro 2 sudah menerapkan kurikulum 
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2013 disini RPP yang digunakan guru juga sudah RPP tematik. Dalam 

pembelajaran guru menjelaskan materi hanya dengan ceramah, berdiskusi dan 

memberikan soal. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik yaitu terdiri dari lima pengalaman belajar 

pokok seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan dan mengkomunikasikan hasil.  

Dari segi metode yang digunakan guru dalam mengajar hanya dengan 

menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode ceramah 

apabila digunakan terus menerus tanpa adanya penggunaan alat bantu 

mengajar seperti media pembelajaran akan mengakibatkan siswa merasa 

bosan pada mata pelajaran yang bersangkutan ( Sandi, 2015). Sehingga perlu 

diciptakannya media pembelajaran yang menarik. Pada kelas 3 A SDN 

Purwantoro 2 Malang ini belum tersedianya media pembelajaran khusus 

untuk pembelajaran tematik hanya saja guru dalam menjelaskan pembelajaran 

sering kali menggunakan media yang terdapat dilingkungan sekitar tetapi 

media hanya digunakan untuk satu mata pelajaran bukan tematik yang 

holistik. 

Kehadiran media pembelajaran yang menarik dan inovatif disini bertujuan 

agar membuat siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas 

dan tidak merasa bosan. Media pembelajaran yang menarik disini sebaiknya 

mengandung unsur permainan, terdapat gambar-gambar yang menarik sesuai 

dengan karakteristik siswa SD dan media yang memiliki warna berwarna-

warni tidak hanya memiliki satu warna. Media pembelajaran tersebut yang 

selama ini dibutuhkan dan akan dikembangkan oleh peneliti. Dalam memilih 
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media pembelajaran juga perlu cermat agar dapat membuahkan hasil belajar 

yang baik, media juga harus sesuai dengan keadaan sekolah dan siswa. 

Media pembelajaran sangat penting seiring dengan perkembangan kognitif 

siswa. Siswa sekolah dasar masih berada pada fase pemikiran operasional 

konkret, dimana siswa membutuhkan sesuatu untuk mengkonkretkan apa saja 

yang mereka anggap abstrak. Pembelajaran tematik sering kali dianggap sulit 

dikarenakan guru saat pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah 

dan tidak menggunakan media pembelajaran khusus tentang pembelajaran 

tematik. Menurut Walle (2008) kesulitan tersebut dapat diatasi dengan 

memberikan pengalaman kepada siswa dalam proses belajar siswa dengan 

bantuan suatu benda nyata agar siswa dapat berpikir secara logis dan dapat 

memecahkan masalah.   

Dengan adanya fenomena ini peneliti ingin mengembangkan media Kotak 

Stik. Media kotak stik (stik box) merupakan media pembelajaran pada 

pembelajaran tematik  yang menyajikan 3 mata pelajaran yaitu SBdP, Bahasa 

Indonesia dan Matematika yang di jadikan secara holistik. Dengan 

menggunakan Kotak Stik ini siswa akan lebih mudah untuk belajar perkalian 

dengan menghitung titik temu dari penggabungan stik-stik yang disusun dan 

dapat menggolongkan gambar motif batik kemudian juga dapat 

mendiskripsikan gambar motif batik sesuai gambar . Selain itu media Kotak 

Stik ini didesain semenarik mungkin dengan menggunakan pemilihan warna 

yang cerah, dan gambar-gambar yang terdapat pada papan. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas peneliti akan melakukan 

penelitian dan pengembangan media pembelajaran dengan judul 
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“Pengembangan Media Pembelajaran (TAKTIK) Kotak Stik Pada 

Pembelajaran Tematik  untuk Siswa Kelas 3 SDN Purwantoro 2” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Kotak Stik pada 

pembelajaran tematik untuk siswa kelas 3 SDN Purwantoro 2? 

2. Bagaimana kevalidan, kemenarikan dan kepraktisan, produk media 

pembelajaran Kotak Stik pada pembelajaran tematik untuk siswa kelas 3 

SDN Purwantoro 2? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran Kotak Stik pada 

pembelajaran tematik untuk siswa kelas 3 SDN Purwantoro 2  

2. Untuk menghasilkan produk media pembelajaran Kotak Stik pada 

pembelajaran tematik untuk siswa kelas 3 SDN Purwantoro 2 yang valid, 

menarik dan praktis.  

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Tampilan atau Konstruk 

Media pembelajaran ini bernama (TATIK) Kotak Stik. Kotak stik 

merupakan media Matematika, SBdP dan Bahasa Indonesia yang 

dikembangkan dari papan yang diberi stik dan gambar batik . Media ini 

menyajikan cara berhitung perkalian kepada siswa kelas 3 sekolah dasar 

dengan menggunakan media papan dilengkapi dengan stik dan gambar 

motif batik nusantara. Untuk menghasilkan media pembelajaran Kotak 
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Stik yang menarik dan baik dalam pembelajaran, maka media ini memiliki 

tampilan sebagai berikut : 

1. Produk media pembelajaran yang dibuat seperti bentuk kotak (box). 

2. Media Kotak Stik dibuat dengan ukuran kurang lebih 45cm x 45 cm. 

3. Media Kotak Stik yang berbentuk persegi sebagai dasarnya dibuat 

dengan bahan dasar kayu dan triplek.  

4. Media ini juga terdapat berbagai stik dengan berbagai warna dan 

gambar batik untuk membedakannya. 

5. Pada sisi-sisi kotak dilubangi sebagai tempat stik ketika menghitung 

perkalian. 

6. Pada dasar kayu diberi gambar-gambar yang menarik dan berbagai 

warna. 

7. Setiap lubang diatasnya terdapat nomer urut.  

8. Media Kotak Stik dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari kayu 

dengan gambar dan warna yang menarik. 

9. Dibalik tutup kotak terdapat media untuk SBdP dan Bahasa Indonesia. 

2. Isi atau Konten  

1) Pada media Kotak Stik didalamnya terdapat berbagai stik dan juga buku 

petunjuk cara penggunaan. 

2) Media Kotak Stik memuat materi Tema 1”Perkembangbiakan Hewan 

dan Tumbuhan” Subtema 3 “ Pelestarian Hewan dan Tumbuhan 

Langka ” Pembelajaran ke 3. 

3) Media Pembelajaran ini memuat 3 mata pelajaran yaitu Matematika , 

SBdP dan Bahasa Indonesia 
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4) Materi yang terdapat pada media kotak stik ini yaitu matematika dengan 

materi operasi hitung perkalian 3 angka, SBdP yaitu gambar pola 

dekoratif dan Bahasa Indonesia yaitu cara perawatan dan 

mendiskripsikan  tumbuhan dan hewan   

5) Pada halaman depan atau penutupnya terdapat gambar menarik dengan 

diberi judul “Media Kotak Stik” 

6) Media kotak stik ini didesain sesuai dengan KI/KD kelas 3 SD 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1. Bagi Siswa  

Sebagai alat bantu belajar siswa agar siswa lebih mudah memahami 

materi seperti materi yang sulit menjadi mudah sehingga pelajaran 

menjadi menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas.  

2. Bagi guru  

a. Media ini memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan 

membimbing siswa dalam membangun pengetahuan serta pemahaman 

siswa. 

b. Sebagai alternative yang lebih menyenangkan dan mendorong 

pendidik agar selalu menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan 

kualitas suatu pembelajaran dengan melakukan perubahan dan 

mengembangkan media pembelajaran  

c. Mempermudah guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 
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3. Bagi sekolah  

Memberikan kontribusi yang berguna dalam mengembangkan 

pembelajaran kearah yang lebih baik melalui penggunaan media 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan sebagai alternative 

dalam pemilihan media yang efektif. 

4. Bagi peneliti lain 

Diharapkan mampu menjadi rujukan dan menambah referensi bagi 

peneliti lain dalam mengembangkan media pembelajaran matematika 

materi perkalian.  

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

 Asumsi Penelitian 

1. Siswa mengetahui bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang. 

2. Siswa mengetahui cara penggunaan media Kotak Stik. 

3. Dengan dikembangkanya media Kotak Stik siswa mampu melakukan 

pembelajaran secara langsung. 

 Keterbatasan Penelitian  

1. Pengembangan media ini dibatasi hanya pada pokok bahasan Tema 

1”Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan” Subtema 3 “ Pelestarian 

Hewan dan Tumbuhan Langka ” Pembelajaran ke 3. 

2. Keterbatasan pengetahuan guru terhadap inovasi belajar dengan 

menggunakan media pengembangan. 

3. Proses uji coba hanya dilakukan pada siswa kelas 3 di SDN 

Purwantoro 2 Malang. 
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G. Definisi Operasional

1. Media pembelajaran yaitu sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dari

sumber secara terencana sehingga dapat terciptanya lingkungan belajar

yang kondusif di mana siswa dapat melakukan proses belajar secara

efesien dan efektif.

2. Pengembangan media adalah upaya penyajian pembaharuan media

pembelajaran yang sebelumnya sudah ada.

3. Media Kotak Stik adalah media pembelajaran berbentuk kotak dengan

bentuk dasar persegi yang terbuat dari bahan kayu dan triplek kemudian

dilengkapi dengan stik yang terbuat dari bambu.

4. Pembelajaran Tematik adalah suatu model pembelajaran terpadu untuk

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan

pengalaman bermakna kepada siswa.




