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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kurikulum merupakan komponen terpenting dalam pendidikan. Kurikulum 

dan pendidikan adalah dua hal yang erat berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lainnya. Sistem pendidikan yang dijalankan pada zaman modern ini 

tidak mungkin tanpa melibatkan keikutsertaan kurikulum. Hubungan antara 

pendidikan dan kurikulum adalah hubungan antara tujuan dan isi pendidikan. Hal 

itu dapat diartikan bahwa kurikulum dapat membawa ke arah tercapainya tujuan 

pendidikan. 

Kurikulum merupakan isi dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, 

maka kurikulum berisi nilai-nilai atau cita-cita yang sesuai dengan hidup bangsa. 

Pada dasarnya tujuan pendidikan yang pokok atau hakiki itu tetap karena itu 

berhubungan dengan sistem nilai atau pandangan hidup bangsa. Akan tetapi, hal 

itu tidak berarti bahwa kurikulum harus statis, tidak pernah mengalami perubahan. 

Kurikulum harus selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

masyarakat.   

Kurikulum yang telah diterapkan di Indonesia telah banyak mengalami 

perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan kurikulum yang dilakukan 

oleh Pemerintah salah satunya yaitu mengubah dari kurikulum KTSP menjadi 

Kurikulum 2013. Pada tahun 2013 mulailah disosialisasikan kurikulum yang baru 

yaitu Kurikulum 2013 atau K13 di Indonesia, sehingga dalam proses 

pembelajarannya disebut dengan pembelajaran tematik.   
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Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 2006:5). Hal 

ini selaras dengan pengertian pembelajaran tematik menurut Majid (2014:87) yaitu 

pembelajaran tematik menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi 

yang berbeda dengan harapan anak akan belajar lebih baik dan bermakna. 

Pembelajaran tematik dapat membuat siswa memahami konsep-konsep yang 

dipelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep 

yang dipahami. Oleh karena itu, pembelajaran tematik dapat dipandang sebagai 

salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa dalam proses 

pembelajaran dan pembuatan keputusan. 

Pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, 

salah satunya dengan kehadiran media. Media merupakan komponen strategi 

penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan 

oleh siswa dan peranan media dalam merangsang kegiatan proses belajar. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Miarso (dalam Haryono, 2014:48) bahwa media 

adalah segala sesuatu yang digunakan dalam mengirim pesan serta dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat membantu atau 

sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi agar lebih mudah diterima oleh 

siswa dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Menurut Piaget (dalam 

Djaali, 2006:35) siswa pada usia 7-11 tahun merupakan tahap operasi konkret, 

dimana siswa dapat berpikir logis tentang suatu hal. Akan tetapi, cara masing-
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masing siswa dalam berpikir logis terhadap sesuatu hal memiliki perbedaan. Oleh 

karena itu, guru dapat menggunakan berbagai benda konkret seperti media 

pembelajaran yang dapat membantu dalam menyampaikan materi. Media 

pembelajaran yang konkret juga dapat membantu siswa agar lebih cepat 

memahami materi dan membuat suasana pembelajaran lebih aktif dan 

menyenangkan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan di SDN 

Ketawanggede Malang pada tanggal 08 Januari 2018, bahwa sekolah telah 

menerapkan Kurikulum 2013 dan menggunakan buku tematik edisi revisi 2017. 

Berikut ini hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan di SDN 

Ketawanggede di kelas II-A dan II-B. Wawancara awal yang dilakukan dengan 

guru kelas II-A yaitu Ibu Alfi, bahwa dalam kegiatan pembelajaran tematik di kelas 

II-A berjalan sesuai dengan prosedur kurikulum 2013. Pada saat pembelajaran, 

guru juga sudah menggunakan model pembelajaran seperti role playing. Akan 

tetapi, pada pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 khususnya 

pada materi denah terlihat masih banyak siswa yang belum bisa membaca denah. 

Hal itu terlihat pada saat siswa diminta untuk menjelaskan tentang gambar 

denah yang ada di buku, masih banyak yang belum bisa menjelaskan tentang 

gambar denah tersebut. Pada tema dan materi tersebut guru juga tidak 

menggunakan media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami 

materi denah. Guru hanya menggunakan buku siswa sebagai sumber belajar, 

sehingga pada proses pembelajaran tema tersebut, khususnya pada materi denah 

masih banyak siswa yang belum bisa memahami materi denah. 
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Observasi kedua dilakukan di kelas II-B. Pada saat pembelajaran 

berlangsung terlihat siswa kurang bersemangat dan kurang tertarik dengan media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dikarenakan media yang digunakan guru 

hanya berupa gambar. Wawancara yang dilakukan dengan guru kelas II-B yaitu 

Ibu Puji, bahwa dalam kegiatan pembelajaran tematik berjalan sesuai dengan 

prosedur kurikulum 2013. Guru juga mengatakan belum pernah menggunakan 

media maket  dalam menyampaikan materi denah. Pada materi denah, guru hanya 

menggunakan gambar denah yang ada di buku sehingga terlihat masih banyak 

siswa yang belum bisa mambaca denah.  

Sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan melalui observasi 

dan wawancara awal di SDN Ketawanggede Malang, bahwa sekolah telah 

menerapkan Kurikulum 2013 dan juga telah menggunakan buku tematik edisi 

revisi 2017. Guru juga sudah menggunakan model pembelajaran, akan tetapi 

kurangnya media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami 

materi seperti contoh pada materi denah. Pada materi denah yang terdapat pada 

tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 terlihat masih banyak siswa kelas II-A dan II-B 

yang masih belum bisa membaca denah. Hal itu dikarenakan pada materi tersebut 

tidak adanya media yang dapat membantu siswa dalam memahami materi denah. 

Berdasarkan analisis kebutuhan diatas maka perlu adanya kehadiran media 

pembelajaran yang konkret dalam pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 

khususnya pada materi denah. 

Oleh karena itu didalam penelitian ini akan menggembangkan media maket 

box sebagai media pembelajaran untuk materi denah adalah pembelajaran tematik 

tema 3 subtema 1 kelas II sekolah dasar. Maket box merupakan media 
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pembelajaran yang berupa bentuk tiruan tiga dimensi dari beberapa benda yang 

terlalu besar dan dikemas dalam ukuran kecil didalam sebuah box. Kelebihan dari 

media maket box sendiri yaitu merupakan tiruan benda nyata yang dapat 

memberikan nuansa asli dari benda yang bisa dirasakan oleh siswa tanpa 

mengurangi struktur aslinya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Media maket box juga bisa membuat siswa mengalami pembelajaran secara 

langsung dan pengalaman langsung dapat dinikmati siswa dengan mengamati 

objek secara langsung ataupun dalam tiruan (Sadiman, 2008:76). Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Imatul Khoiriyah (2015:11) menyatakan bahwa 

penggunaan media maket berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penguasaan materi oleh siswa. 

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya media pembelajaran yang konret 

seperti media maket box dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan 

mudah dipahami oleh siswa.  

 Penelitian Sucianti (2016) yang berjudul “Pengembangan Media Maket 

Alam Kincapelik (Kincir Air Pembangkit Listrik) dalam Pembelajaran Tematik 

Kelas IV SD”. Menunjukkan bahwa media maket alam Kincapelik dalam 

pembelajaran tematik dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran 

tematik di kelas IV. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fitria Nuraisyah (2017) 

yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Maket Ekosistem Tema 

Ekosistem untuk Kelas V SD Yamastho Surabaya. Hasil uji coba dari media ini 

yaitu respon siswa terhadap media pembelajaran maket ekosistem sangat baik. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada materi 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian dan desain media yang 
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dikembangkan. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama mengembangkan media 

maket sebagai media pembelajaran.    

Berdasarkan penelitian relevan dan latar belakang masalah diatas, maka 

penelitian ini berjudul “Pengembangan Media Maket Box Pada Pembelajaran 

Tematik Tema 3 Subtema 1 Kelas II Sekolah Dasar” baru dan penting untuk 

dilakukan. Media maket box merupakan salah satu media pembelajaran tiga 

dimensi yang digunakan untuk mengatasi siswa dalam pembelajaran tematik tema 

3 subtema 1 kelas II sekolah dasar.  

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah 

bagaimana mengembangkan media maket box yang valid, efektif, dan menarik 

pada pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 kelas II sekolah dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitin pengembangan 

ialah untuk mengembangkan media maket box yang valid, efektif, dan menarik 

pada pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 kelas II sekolah dasar.  

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Media pembelajaran ini bernama “maket box”. Maket box  merupakan 

media tiga dimensi. Spesifikasi produk media pembelajaran maket box yang 

dikembangakan adalah sebagai berikut :  
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1. Konstruk (Tampilan) 

a. Media maket box merupakan media tiga dimensi yang berukuran 60cm x 

40cm. 

b. Media maket secara fisik dibuat dalam bentuk box yang bisa dibawa 

kemana-mana. 

c. Media maket box dibagi menjadi dua bagian yaitu pada bagian luar yang 

berbentuk box dan bagian dalam yang berisi maket denah. 

d. Pada proses pembuatan box akan menggunakan bahan dasar kayu dan 

tripleks. 

e. Sedangkan untuk maketnya akan menggunakan bahan dasar karton tebal. 

f. Pada bagian depan box akan diberi tulisan yakni “maket box”. Kemudian 

dibagian samping box akan diberi pengait dan pegangan agar dapat dibuka 

dan ditutup dan bisa dibawa kemana-mana.  

g. Pada bagian dalam box terdapat maket denah yang terdiri dari miniatur 

rumah, sekolah, pohon, kendaraan, jalan, dsb. Kemudian, didalam maket 

akan diberikan keterangan tulisan.  

2. Konten (Isi) 

a. Media maket box ini disesuaikan dengan buku tematik edisi revisi 2017 

kelas II tema 3 (Tugas Sehari-hariku), subtema 1 (Tugas Sehari-hari di 

Rumah), pembelajaran 1 yang membahas tentang mengenal letak rumah.  

b. Produk maket box juga dilengkapai dengan miniatur rumah, sekolah, 

pohon, kendaraan, jalan, dsb., serta tulisan sebagai pelengkap dari media 

maket box.  

c. Produk maket ini disesuaikan dengan materi tentang denah pada buku 

tematik siswa edisi revisi 2017. 
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E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

1. Bagi Siswa 

Media pembelajaran yang dihasilkan dapat digunakan siswa sebagai sumber 

belajar baik mandiri atau bersama-sama, sehingga mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.   

2. Bagi Guru 

Media pembelajaran yang dihasilkan dapat memberikan alternatif dalam 

pembelajaran tematik dan memberikan motivasi bagi guru untuk meningkatkan 

kreativitas dan keterampilan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran 

tematik.  

3. Bagi Sekolah  

Media pembelajaran yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak sekolah sebagai 

sarana pembelajaran untuk melatih kreativitas siswa.  

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Asumsi yang terdapat didalam penelitian dan pengembangan media maket 

box ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Siswa kelas II-A dan II-B sudah bisa membaca. 

2. Siswa kelas II-A dan II-B sudah menggunakan buku tematik edisi revisi 2017. 

3. Guru belum pernah menggunakan media maket sebagai media pembelajaran di 

kelas.  

Keterbatasan yang terdapat didalam penelitian dan pengembangan media 

maket box ini, yaitu sebagai berikut: 
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1. Media maket box digunakan di kelas II sekolah dasar. 

2. Media maket box digunakan pada pembelajaran tematik tema 3 (Tugas Sehari-

hariku), subtema 1 (Tugas Sehari-hariku di Rumah), dan pembelajaran 1.  

3. Ruang lingkup materi pada penggunaan media pembelajaran maket box yaitu 

materi denah. 

 

G. Definisi Operasional  

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa.  

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri 

siswa. 

3. Maket Box  

Maket box adalah media pembelajaran yang berupa bentuk tiruan tiga dimensi dari 

beberapa benda yang terlalu besar dan dikemas dalam ukuran kecil didalam sebuah 

box. Kriteria dalam pengembangan media maket box ini adalah valid, efektif, dan 

menarik. 
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4. Media Maket Box Valid

Media maket box yang valid adalah media pembelajaran yang kevalidannya dapat 

dilihat dari hasil angket validasi ahli media dan ahli materi.  

5. Media Maket Box Efektif

Media maket box yang efektif adalah media pembelajaran yang keefektifannya 

dilihat dari hasil angket hasil belajar siswa dan hasil observasi aktivitas belajar 

siswa. 

6. Media Maket Box Menarik

Media maket box yang menarik adalah media pembelajaran yang kemenarikannya 

dilihat dari angket respon siswa. 




