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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab 1 diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingya penelitian, 

asumsi dan keterbatasan penelitian serta definisi istilah.  

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU 

No. 20, 2003). Dengan demikian, setiap anak harus memperoleh pendidikan 

untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Karena masa depan anak 

bergantung pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh melalui proses 

pendidikan tersebut. Jadi, pendidikan merupakan sarana penting untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Susanto, 2013). 

Pendidikan tidak terlepas dari adanya suatu proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman yang baik kepada setiap 

siswa adalah proses pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang bermakna bagi siswa diperlukan 

rencana dan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. 

Membuat rencana dan rancangan suatu pembelajaran, yang perlu diperhatikan 

adalah parameter atau acuan dalam
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mengembangkan suatu pembelajaran. Acuan yang digunakan yaitu kurikulum. 

Pemaparan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional  pasal 1 ayat 19 yang menyebutkan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi tujuan, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelaaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

Kurikulum yang telah diterapkan di Indonesia telah banyak mengalami 

perubahan dan perbaikan. Pada tahun 2013 mulai disosialisasikan kurikulum yang 

baru yang akan diterapkan di Indonesia yaitu kurikulum 2013 atau Tematik. 

Pembelajaran kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai dengan tema-tema tertentu 

yang telah ditentukan dari kementrian pendidikan melalui buku guru dan buku 

siswa yang telah diterbitkan. Pembelajaran Tematik merupakan suatu usaha 

mengintegrasikan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta pemikiran yang kreatif 

dengan menggunakan tema-tema untuk meningkatkan motivasi belajar (Puspita, 

2015). Proses pelaksanaan kurikulum 2013 pernah mengalami beberapa hambatan 

dan monitoring, hal tersebut dikarenakan beberapa hal salah satunya adalah 

keterbatasan pengetahuan guru mengenai penggunaan media dalam proses 

pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

setiap proses belajar dan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran tematik. 

Media pembelajaran dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak dan 

dapat mewakili guru sebagai alat komunikasi materi pembelajaran (Haryono, 

2015). Dengan penggunaan media pembelajaran maka proses belajar dan 
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mengajar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Media pembelajaran 

memiliki beragam jenis klasifikasi, salah satunya adalah jika dilihat dari dari 

bentuk dan ciri fisiknya yaitu: (1) media dua dimensi, (2) media tiga dimensi, (3) 

media pandang diam dan pandang gerak (Haryono, 2015. Media pandang gerak 

dan pandang diam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah media TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi). Namun pada kenyataannya, terdapat 

ketidaksesuaian di kondisi lapangan, terutama dalam hal penggunaan media 

pembelajaran dalam pembelajaran tematik.  

Berikut ini hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SD Negeri 

Ketawanggede Malang kelas 3 A dan 3 B pada tanggal 28 November 2017. Hasil 

wawancara dan observasi yang pertama dilakukan pukul 11.30 WIB di kelas 3 A 

SD Negeri Ketawanggede Malang yaitu bahwa sekolah telah menerapkan 

kurikulum 2013 atau tematik sejak tahun 2013. Faktor pendukungnya adalah 

inovasi yang dilakukan oleh guru dalam pemilihan metode, dan media 

pembelajaran supaya siswa tidak bosan. Selain itu, sarana dan prasarana di kelas 3 

A tergolong lengkap atau menunjang pembelajaran inovatif. Karena di kelas 3 A 

terdapat LCD dan Proyektor, sudut baca atau perpustakaan mini, gambar-gambar, 

dan juga poster-poster pengetahuan. Namun SD Negeri Ketawanggede Malang 

belum memiliki laboratorium komputer.  

Namun faktor penghambatnya adalah karakter siswa yang mulai ingin 

menampakkan jati dirinya dan ingin diakui oleh lingkungan sekitarnya, dan juga  

sulitnya menumbuhkan antusias siswa ketika pembelajaran. Media yang sering 

digunakan oleh guru adalah gambar.  Guru kelas 3 A menyampaikan bahwa 
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pernah menggunakan papan monopoli atau ular tangga untuk media materi Ilmu 

Pengetahuan Alam. Media video animasi belum pernah digunakan oleh guru. 

Video animasi juga belum pernah digunakan oleh guru, khususnya dengan materi 

pengamalan nilai-nilai pancasila. Guru hanya bercerita sehingga pembelajaran 

cenderung kurang menarik. 

Observasi dan wawancara yang kedua yaitu di SD Negeri Ketawanggede 

kelas 3 B pada tanggal 28 November 2017 pukul 11.00 WIB. Di kelas 3 B dari 

sarana dan prasarana kelas lengkap, terlihat ada LCD dan juga proyektor, papan 

prestasi, sound system, dan gambar-gambar karya siswa, serta poster pengetahuan. 

Namun sarana dan prasarana tersebut belum digunakan secara maksimal oleh 

guru untuk mendukung pembelajaran. SD Negeri Ketawanggede Malang sudah 

menerapkan pembelajaran tematik sejak tahun 2013. Faktor pendukungnya 

berupa sarana dan prasarana yang lengkap serta sumber belajar yang tersedia 

seperti buku tema, LKS dan juga lingkungan sekitar yang nyaman untuk belajar. 

Kemudian faktor penghambatnya adalah terbatasnya waktu dan kerjasama dengan 

wali murid. Di kelas 3 B banyak siswa dengan latar belakang keluarga single 

parent jadi hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola perilaku 

serta karakter siswa. Pada saat pembelajaran berlangsung siswa kurang semangat, 

karena metode ceramah yang sering digunakan oleh guru serta kurangnya 

penggunaan media yang menarik saat pembelajaran. Media yang digunakan 

terbatas gambar-gambar atau media cetak. Guru belum pernah menggunakan 

media video khususnya media video animasi untuk menyampaikan  materi 

pengamalan nilai-nilai pancasila dalam  pembelajaran.  



5 
 

 
 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan melalui observasi dan 

wawancara di SD Negeri Ketawanggede Malang tersebut disimpulkan  bahwa 

pembelajaran tematik sudah lama diterapkan di kota Malang dan berjalan dengan 

lancar. Sekolah telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti LCD namun 

belum digunakan secara maksimal ketika pembelajaran. Guru menggunakan 

media cetak, media audio, dan visual namun belum pernah digabungkan menjadi 

satu menjadi multimedia. Media tematik pun belum pernah digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran. Hanya sebatas gambar-gambar yang diprint di kertas. Dalam 

pembelajaran, guru menggunakan LKS dan buku tema saja. Selain itu metode 

yang digunakan guru adalah diskusi dengan kelompok kecil atau berpasangan 

ataupun metode ceramah. Dengan kondisi tersebut, ketika pembelajaran siswa 

sering kali bosan dan tidak memperhatikan guru. Berdasarkan kesenjangan yang 

terjadi pada kondisi nyata dan kondisi ideal yang harus dipenuhi, peneliti ingin 

mengembangkan suatu produk media video animasi.  

Media animasi pembelajaran merupakan salah satu jenis media audio visual 

yang berisi kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gerakan dan dilengkapi dengan audio, sehingga berkesan hidup 

serta menyimpan pesan-pesan pembelajaran (Darmawan, 2017). Media video 

animasi yang akan peneliti kembangkan merupakan animasi yang 

menggambarkan pengamalan nilai-nilai pancasila disertai dengan audio kemudian 

disatukan dalam satu bentuk video. Media video animasi ini dirancang untuk  

materi pengamalan nilai-nilai pancasila. 
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Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian lain yang telah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian ini disebut penelitian relevan atau penelitian 

terdahulu. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama, 

penelitian yang dilakukan oleh Hendra Eka Wahyuono (2017) yang berjudul 

“Pengembangan Media Video Animasi pada Pembelajaran Tematik Tema 

Lingkungan Kelas III SDN Lowokwaru 1 Malang”. Hasil penelitian ini adalah 

hasil uji coba produk kelompok kecil pada 12 siswa kelas III A SDN Lowokwaru 

1 Malang menunjukkan kriteria sangat valid dengan presentase respon positif 

sebanyak 98,33%. Hasil uji coba kelompok kecil terdapat sedikit kendala yaitu 

ada beberapa siswa yang pasif  dan tidak memahami isi dari media video animasi 

yang diamati. Hasil uji coba kelompok besar kepada 28 siswa kelas III A dan III 

B SDN Lowokwaru 1 Malang menunjukkan kriteria sangat valid dengan 

presentase sebesar 98,57%. Pelaksanaan uji coba kelompok besar dapat 

membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa dengan mengunakan media 

pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

media video animasi dalam pembelajaran tematik dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran pada tematik kelas III Sekolah Dasar. 

Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Suko 

Prasetyo (2011) yang berjudul “Meningkatkan Pemahaman Nilai Pancasila 

Tentang Nilai Kejujuran, Kedisiplinan dan Senang Bekerja Dalam Kehidupan 

Sehari-hari, Melalui Kartu Cecak (Cerita Acak) Siswa Kelas II Semester 2 SDN 

Tunggulwulung 02 Lowokwaru Malang”. Hasil penelitian menunjukkan (1) 

penggunaan media pembelajaran Kartu Cecak pada mata pelajaran PKN materi 
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nilai Pancasila di SDN Tunggulwulung 02 Lowokwaru, Malang membuat siswa 

semakin aktif dalam kegiatan belajar di kelas. hal ini ditunjukkan dengan nilai 

afektif siswa kategori A, sebesar 97,5%. (2) Penggunaan media pembelajaran 

Kartu Cecak dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi nilai 

pancasila. Hal ini ditunjukkan dengan nilai kognitif siswa yang mencapai 

ketuntasan sebesar 97,5% dan hanya satu siswa yang belum mencapai KKM. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, media pembelajaran Kartu Cecak disarankan 

untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pembelajaran lain yang dapat 

mendukung keberhasilan pembelajaran.  

Materi pengamalan nilai-nilai pancasila dipilih karena disesuaikan dengan 

muatan mata pelajaran pada pembelajaran tematik kelas 3 sekolah dasar yang 

mencakup materi pengamalan nilai-nilai pancasila yang akan disampaikan dalam 

bentuk media video animasi pengamalan nilai-nilai pancasila.  Pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa (Arsyad, 2011). 

Dengan begitu, pembelajaran tematik tentang pengamalan nilai-nilai pancasila 

tidak lagi menjadi pembelajaran yang membosankan. Berdasarkan penjelas yang 

telah diuraikan dalam latar belakang ini, peneliti  tertarik untuk melakukan 

penelitian pengembangkan tentang Media Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila 

berbasis Motion Graphic dalam Pembelajaran Tematik Kelas 3 SD.  

B. Rumusan Masalah  
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1. Bagaimana Pengembangan Media Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila 

Berbasis Motion Graphic Dalam Pembelajaran Tematik Kelas 3 SD? 

2. Bagaimana kemenarikan Media Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila 

Berbasis Motion Graphic  Dalam Pembelajaran Tematik Kelas 3 SD? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengembangkan media pengamalan nilai-nilai pancasila berbasis 

motion graphic dalam pembelajaran tematik kelas 3 Sekolah Dasar. 

2. Untuk menjelaskan kemenarikan media pengamalan nilai-nilai pancasila 

berbasis motion graphic dalam pembelajaran tematik kelas 3 Sekolah 

Dasar. 

D. Spesifikasi Produk 

1. Tampilan  

a. Media terdiri dari beberapa scene yang akan digabungkan menjadi satu.  

b. Pada masing-masing slide terdiri dari grafik, teks, animasi visual, dan 

audio. 

c. Teks, grafik, animasi visual, dan audio disesuaikan dengan pembahasan 

materi yang disampaikan.  

d. Seluruh teks, grafik, dan animasi visual disajikan dengan full colour  

e. Video disajikan sesuai dengan materi yang diajarkan. 

f. Media dirancang menggunakan software Motion graphic 

g. Suara pada video direkam menggunakan smartphone Lenovo a 7000. 

h. Gambar pada Video disajikan dalam bentuk animasi dua dimensi. 
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i. Media dirancang dalam bentuk file, sehingga pengguna dapat menyalin 

media. 

2. Konten / isi  

a. Materi yang disajikan disesuaikan dengan kompetensi dasar pada 

pembelajaran PPKn kelas 3 SD. 

b. Materi yang disajikan dalam media yaitu pengamalan nilai-nilai 

pancasila di rumah dan di sekolah. 

c. Media video animasi akan digunakan guru sebagai media pembelajaran 

saat menjelaskan materi pengamalan nilai-nilai pancasila.  

d. Jadi media pembelajaran video animasi dibuat untuk membantu siswa 

dalam memahami materi pengamalan nilai pancasila. 

E. Pentingnya penelitian dan pengembangan 

Media ini perlu adanya Karena selama ini proses pembelajaran tentang 

pengamalan nilai- nilai pancasila hanya sebatas guru bercerita atau menjelaskan, 

jadi siswa hanya menerka-nerka atau membayangkan saja, tidak ada contoh 

konkret yang dapat diamati siswa. Berdasarkan wawancara yang telah saya 

lakukan di kelas 3 A dan 3 B, guru bercerita dari pengalaman yang dialami oleh 

siswa di lingkungan rumah maupun sekolah. Namun kendala lagi muncul ketika 

ada beberapa anak yang memang belum pernah mengalami kejadian yang 

dimaksudkan oleh guru.  

Kelemahan dari stimulus yang dilakukan oleh guru adalah pembelajaran yang 

seharusnya berpusat pada siswa menjadi berpusat pada guru, karena guru akan 
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cenderung menjelaskan atau bercerita.  Sedangkan setiap anak memiliki gaya 

belajar yang berbeda. Jadi pembelajaran akan terasa membosankan ketika siswa 

tidak aktif. Dengan media ini yang memuat gambar, suara, dan warna, akan 

menarik perhatian siswa. Dengan media video animasi ini siswa dapat berfikir 

konkrit sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu siswa tidak 

lagi bosan belajar mengenai pengamalam nilai-nilai pancasila yang selama ini 

dianggap menghafal dan membosankan karena media video animasi ini 

dilengkapi dengan gambar animasi yang menarik dan berwarna. 

F. Asumsi dan Keterbatasan penelitian dan pengembangan 

1. Asumsi  

a. Media pengamalan nilai - nilai pancasila dipilih karena disesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.  

b. Media pengamalan nilai - nilai pancasila dipilih karena siswa kesulitan 

memahami materi pengamalan nilai-nilai pancasila di rumah dan di 

sekolah. 

c. Media pengamalan nilai-nilai pancasila dapat membantu siswa untuk 

berfikir lebih konkret dalam memahami pengamalan nilai-nilai pancasila 

di rumah dan di sekolah.  

d. Media pengamalan nilai-nilai pancasila dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran karena sarana dan prasarana di kelas atau di sekolah 

dilengkapi dengan LCD, proyektor atau laboratorium komputer. 

2. Keterbatasan penelitian dan pengembangan 
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a. Pengembangan hanya terbatas untuk kelas 3 sekolah dasar. 

b. Pengembangan hanya terbatas pada materi pengamalan nilai-nilai 

pancasila pada tema 1 sampai dengan tema 8 kecuali pada tema 2. 

c. Kemenarikan pada media yang dikembangkan terbatas pada tampilan 

media yaitu contoh pengamalan nilai yang kurang variatif.  

G. Definisi Operasional 

Dari kata kunci, lebih dititik beratkan pada pengertian yang diberikan oleh 

peneliti. 

1. Pembelajaran Tematik adalah suatu pembelajaran yang mengintegrasikan 

beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang saling berkaitan antara 

mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. 

2. Pembelajaran PPKn adalah pembelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan karakter peserta didik agar mampu menjadi warga negara 

yang baik, yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta bermoral 

sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. 

3. Media Pembelajaran adalah suatu perantara untuk meyampaikan suatu 

pesan berupa konsep ataupun  materi dari yang bersifat abstrak menjadi 

konkret agar mudah dipahami oleh siswa. 

4. Motion Graphic adalah cabang ilmu dan teknik desain grafis yang 

menggabungkan elemen-elemen desain grafis seperti gambar, audio, 

animasi 2D atau 3 D, video, dan film yang secara sengaja digerakkan atau 

diberi pergerakan melalui perhitungan waktu tertentu agar tampak hidup.  




