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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan 

yang terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran, agar siswa dapat 

secara aktif menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya dalam membentuk kekuatan spiritual atau keagamaan, 

pengendalian diri dan emosi, kepribadian, kecerdasan otak, akhlak mulia 

serta keterampilan yang akan membawa dampak baik untuk dirinya dan 

orang disekitarnya (Arikunto, 2011:15). 

Berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat, berakhlak mulia serta bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(Widya, Efendi, & Barasandji, 2015). 

Tujuan pembentukan pendidikan di Indonesia merupakan hal yang 

sangat penting, yaitu untuk memajukan kehidupan bangsa dan untuk 

mencerdaskan calon generasi penerus bangsa. Begitu juga halnya  dengan 

pendidikan yang sekarang menjadi salah satu harapan bangsa dalam 

mengarahkan memajukan kehidupan menjadi lebih baik dan hendaknya 

selalu berangkat dari tujuan yang hendak dicapai dari pendidikn tersebut.  
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Tujuan pendidikan Nasional berasal dari berbagai karya budaya 

bangsa Indonesia yang sudah tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kahidupan bangsa, serta 

bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa agar 

menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berguna 

bagi masyarakat, berbudi pekerti luhur, pekertberakhlak mulia, sehat 

jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis, serta bertanggung jawab”nya pada dirinya sendiri 

maupun bagi orang lain (Majid, 2014:54).  

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam mewujudkan pendidikan 

yang bisa menghasilkan siswa menjadi cerdas, berilmu serta beriman, 

yaitu salah satunya dengan mengembangkan suatu sumber belajar yang 

sudah ada, dengan mengikuti perkembangan zaman serta teknologi saat 

ini. Sumber belajar bisa ditemukan dimana saja,buku dan lingkungan 

sekitar juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang 

bisa dikembangkan salah satunya ialah Media Pembelajaran.  

Pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran yang terpadu 

menggunakan tema untuk mengaitakan mata pelajaran yang satu dengan 

yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan, dan dapat memberikan 

kesan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa (Majid, 2014: 80). 

Tema adalah gagasan pokok atau pokok pikiran yang menjadi suatu pokok 
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pembicaraan (Poerwadarminta, 1983). Pembelajaran tematik selain 

terdapat tema, namun ada juga sub tema, pembelajaran serta KI dan KD.  

Melalui pembelajaran tematik yang diterapkan, siswa bisa 

mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda, sehingga diharapkan 

siswa dapat  menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya dengan 

biak. Menerapkan pembelajaran tematik juga tidak lepas dengan yang 

namanya sumber belajar yaitu media pembelajaran, jadi dapat 

didefinisikan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar 

untuk menambah informasi baru pada diri siswa (Hariyono, 2015: 48).  

Media pembelajaran juga merupakan hal yang sangat penting 

untuk dihadirkan dalam proses belajar siswa. Sebenarnya pemanfaatan 

media sudah semakin luas, perkembangan teknologi yang pesat 

mengakibatkan munculnya inovasi media pembelajaran yang menerapkan 

teknologi tinggi (Meylinda, 2015) karena siswa akan merasa lebih tertarik 

dan aktif dalam belajar dengan adanya media. Banyak jenis media dan 

sumber belajar yang digunakan, baik itu yang bersifat media tradisional 

maupun media berbasis teknologi. Semuanya memiliki kekurangan dan 

kelebihan masing-masing. Salah satunya media Rare plant and animal 

world atau yang biasa disebut dunia hewan dan tumbuhan langka ini 

merupakan suatu media yang di desain untuk memudahkan siswa dalam 

belajar tentang dunia hewan dan tumbuhan langka. 



4 
 

Media pembelajaran Rare plant and animal world merupakan 

media yang di dalamnya terdapat berbagai macam hewan dan tumbuhan. 

Di desain semenarik mungkin sehingga siswa bisa ikut berperan aktif 

dalam media tersebut. Adanya media ini, diharapkan dapat membantu 

guru dalam memberikan materi kepada siswadalam pelajaran tematik, 

serta siswadan guru dapat memanfaatkan media pembelajaran agar lebih 

inovatif dan kreatif.  

Adaya media Rare plant and animal world ini diharapkan bisa 

menyelesaikan masalah serta kesulitan yang dihadapi siswa dan guru dapat 

diselesaikan. Usaha meningkatkan hasil belajar serta minat belajar siswa, 

banyak inovasi yang dilakukan oleh para guru, baik itu dalam bentuk 

model pembelajaran maupu media yang digunakan. Berdasarkan analisis 

kebutuhan yang sudah di lakukan di SDN Sumbersari 1 Malang, 

khususnya di kelas 3, guru kelasnya menuturkan bahwa siswa sangat 

membutuhkan penggunaan media atau alat bantu lainnya, untuk 

menunjang ketercapaian kompetensi khususnya pada materi-materi yang 

dianggap sulit untuk dipahami secara cepat oleh siswa.  

Kelas rendah terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, 2 dan kelas 3. 

Dalam kurikulum 2013 di kelas rendah sudah menggunakan pendekatan 

tematik dalam pembelajarannya. Siswa yang umurnya sekitar 9 tahun yaitu 

kelas 3 akan mengalami perubahan pola pikir dan gaya belajar. Usia anak‐ 

anak (7 – 12 tahun) memiliki struktur perkembangan kognitif yang 

berbeda dengan usia sebelumnya (Frengky, 2015). Khusus untuk kelas 3, 

karakteristik yang dimiliki cenderung sudah dapat membentuk sikap yang 
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memungkinkan untuk menjadi anak yang berprestasi dalam kelompok 

belajarnya. Siswa kelas 3 juga sudah dapat mengembangakan kegiatan 

pembelajaran yang memberikan suatu pengalaman yang baru serta yang 

bersifat konkret atau langsung dalam membangun konsep dan pola pikir 

(Mumpuni, 2017). 

SDN Sumbersari I Malang terletak di tempat  yang sangat strategis, 

yaitu di jln. Sigura-gura I No.11, Sumbersari kec. Lowokwaru, Kota 

Malang, Jawa Timur 65145. Sekolah ini satu atap dengan TK. Visi dari 

sekolah ini ialah, Memfasilitasi terwujudnya pendidikan untuk semua 

menujuinsan dan bertaqwa, cerdas dan berilmu, terampil dan mandiri, 

bermartabat dan berakhlak mulia, sehingga berbudaya dan bermakna 

dalam hidupnya. 

Salah satu misi dari SDN Sumbersari I Malang ialah Manajemen 

berbasis sekolah (MBS), dengan memberdayakan semua potensi yang 

ada,secara efektif, efisien, berdaya guna, berhasil guna untuk menunjang 

tercapainya tujuan pendidikan nasional, serta memberdayakan peran 

peserta masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan mutu, 

pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan salah satu tujuan umum SDN 

Sumbersari I Malang yaitu dapat melaksanakan dasar-dasar iman dan 

taqwa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, cinta tanah air dan bangsa, 

berkepribadian dan bertanggung jawab, menjaga keseimbangan antara hak 

dan kewajiban, cerdas dan berilmu pengetahuan, sportif terampil dan 

mandiri.  
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Berdasarkan hasil dari observasi awal di sekolah SDN Sumbersari 

I Malang yang sudah dilakukan pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 06 

November 2017 dengan guru kelas dari kelas 3 tentang media-media 

penunjang pembelajaran yang sudah di terapkan di kelas 3. Wali kelas dari 

kelas 3 menuturkan bahwa, kelas 3 di SDN Sumbersari I Malang ini belum 

menerapkan media Rare Plant and Animal World, media yang digunakan 

sebagian besar ialah media yang sudah ada di sekitar kita, dan tergolong 

media yang mudah di dapatkan. Namun media tersebut kebanyakan masih 

bersifat per mata pelajaran, jadi untuk menjadi media tematik harus 

diintegrasikan dulu dengan media yang lainnya. Sedangkan untuk 

pemilihan materinya, peneliti memilih materi hewan dan tumbuhan langka 

karena siswa menganggap setiap hewan yang tidak pernah ia lihat 

disekitarnya, maka hewan tersebut siswa katakan langka. Namun pada 

kenyataan bisa saja hewan atau tumbuhan tersebut tinggalnya dihutan atau 

di daerah-daerah lainnya. 

Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) yang diterapkan di kelas 

III yaitu RPP tematik. Metode yang sering diterapkan juga metode yang 

klasikal yaitu tanya jawab, ceramah, demonstrasi dan penugasan. Media 

yang digunakan juga hanya media yang ada disekitar dan mudah 

ditemukan,  oleh karena itu, siswa cenderung merasa bosan dengan hal 

yang biasa. Dari hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan 

pada guru kelas dan kepala sekolah, kelas 3 membutuhkan media yang 

baru, media yang belum pernah mereka lihat, dengan tujuan untuk menarik 
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minat belajar siswa apalagi dalam pembelajaran tematik yang dianggap 

sulit.  

Berdasarkan karakteritik kelas 3 di SDN Sumbersari I Malang, 

sebagian besar siswanya sangat aktif, jadi untuk menarik minat belajarnya 

dibutuhkan media yang menarik siswa untuk ikut andil dalam media 

tersebut. Batasan desai media Rare plant and animal world ini ialah hanya 

pada muatan materi yaitu hewan dan tumbuhan. Sehingga media Rare 

plant and animal world ini dianggap mampu mengatasi masalah belajar 

dari siswa, sehingga siswa bisa lebih cepat memahami materi yang 

disampaikan dengan adanya media yang disediakan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana pengembangan media Rare plant and animal world pada 

pembelajaran tematik kelas 3 SDN Sumbersari I Malang ? 

2. Bagaimana kevalidan, kemenarikan, dan kepraktisan media Rare plant 

and animal world pada pembelajaran tematik kelas 3 SDN Sumbersari 

I Malang ? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

1. Mengembangakan media Rare plant and animal worlddalam 

pembelajaran tematik kelas 3 di SDN Sumbersari I Malang. 

2. Menghasilkan produk media Rare plant and animal world pada 

pembelajaran tematik kelas 3 SDN Sumbersari I Malang yang valid, 

menarik, dan praktis. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Tampilan Produk 

Banyak praktisi pendidikan menyadari bahwa penggunaan media 

atau alat bantu sangat membantu aktivitas proses pembelajaran baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas, terutama bisa meningkatkan prestasi 

siswa(Munadi, 2013). Guru dalam merancang suatu media pembelajaran 

harus bisa membuat suatu inovasi atau gebrakan, supaya media yang 

dihasilkan menjadi suatu media yang original dengan adanya hal-hal yang 

baru. Siswa yang belajar menggunakan media tersebut juga tidak merasa 

bosan dengan media yang digunakan.  

Media Rare plant and animal world merupakan media tiga dimensi 

yang berbentuk seperti aquarium, yang di dalamnya berisikan gambar 

hewan-hewan khususnya hewan langka. Media ini dibuat seperti kubus yang 

berukuran 60cm x 45cm, terdiri dari 2 lapisan kaca akrilik, lapisan pertama 

berisi peta yang terbuat dari  karton, sterofom dan dilapisi kain flanel dan 

logam dan ditempelkan di atas permukaan akrilik , lapisan ke 1 dan  2 di 

desain seperti aqurium lengkap dengan lampu, selang gelembung udara, 

yang diibaratkan seperti laut, dan gelembung udara seperti ombak.  

Lapisan paling bawah berisi, kabel-kabel dan alat gelembung udara. 

Hewan dan tumbuhan langka yang ada pada lapisan ke 1 terbuat dari karton, 

sterofom dan dilapisi kain flanel serta diberikan magnet didalamnya, supaya 

bisa menempel pada logam yang ada di permukaan. Hewan dan tumbuhan 

langka tersebut tidak ditempelkan melainkan didirikan, supaya terlihat lebih 

hidup. 
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2. Isi Atau Konten 

Materi yang ada pada media Rare plant and animal worldini 

disesuaikan dengan tema “Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan” dan 

subtema ”Pelestarian hewan dan tumbuhan langka”. Media ini membuat 

siswa mengetahui hewan dan tumbuhan apa saja yang di kategorikakan 

langka serta di daerah mana hewan tersebut bisa di temukan. Penggunaan 

media ini di harapkan dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 

dengan membuat proses pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Banyan model pengembangan yang dapat digunakan dalam penelitian 

dan pengembangan (Reserch and Developmet),  salah satunya adalah model 

ADDIE. Model ADDIE merupakan salah satu model pengembangan yang 

sistematis (Teguh, dkk. 2014: 40). Pengembangan media Rare plant and 

animal world ini yaitu untuk memudahkan siswa belajar tentang hewan dan 

bisa dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran tematik yang ada di kelas 3 

SD Sumbersari 1 Malang. 

1. Bagi Siswa 

Penggunaan media Rare plant and animal world yang sudah 

dikembangakan sedemikian rupa diharapkan mampu membantu siswa dalam 

menerima materi tentang hewan dan tumbuhan. Melalui penggunakan media 

ini, siswa juga bisa menjadi lebih aktif karena siswa ikut terlibat secara 

langsung dalam media ini. Sehingga siswa tidak akan mudah merasa bosan 

pada saat menerima materi yang diberikan. 
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2. Bagi Guru  

Manfaat bagi guru sangat banyak antara lain, guru bisa lebih mudah 

menrasfer materi pada siswa, respon siswa juga akan lebih baik dengan 

adanya media yang baru. Guru bisa lebih mudah menilai siswa yang aktif dan 

yang pasif. Sehingga yang paling penting, dapat menambah pengetahuan, 

keterampilan serta kreativitas guru dalam menciptakan serta mengembangkan 

media pada pembelajaran tematik khususnya di kelas 3. 

3. Bagi Sekolah 

Adanya media Rare plant and animal world akan menambah 

koleksi refrensi dan sumber belajar khususnya media pembelajaran yang ada 

di sekolah, yang tentunya tidak hanya digunakan sekali, namun dapat 

digunakan untuk generasi yang selanjutnya. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Pengembangan media Rare plant and animal world dapat menambah 

wawasan serta kreatifitas peneliti yang lain. Salain itu, peneliti juga bisa 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai panduan atau acuan penlitian 

selanjunya. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Media Rare plant and animal world merupakan media pada pembelajaran 

tematik yang berupa papan tiga dimensi, berbentuk seperti aquarium yang 

berisikan berbagai macam jenis hewan langka. Media ini akan membuat 

siswalebih kreatif serta mudah memahami materi dengan cepat. 

Di dalam pengembangan media ini memiliki beberapa keterbatasan atau 

kekurangan, diantaranya : 
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1. Media Rare plant and animal world ini dirancang hanya untuk kelas III dan 

hanya bisa diterapkan pada proses pembelajaran tematik kelas III. 

2. Pengembangan media tematik ini di lakukan hanya sampai tahap validasi 

ahli dan revisi akhir dalam proses pembelajaran di SDN Sumbersari I 

Malang. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahmanan dari pembaca, berikut ini akan 

dijelaskan definisi dari istilah-istilah yang digunakan: 

1. Penelitian dan pengembangan (Resarch and Development) adalah suatu 

proses yang dipakai untuk mengembangakan dan memvalidasi produk 

pendidikan. 

2. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

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

dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi 

baru pada diri siswa.   

3. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang terpadu dan 

menggunakan tema untuk mengaitakan beberapa mata pelajaran yang satu 

dengan mata pelajaran yang lainnya sehingga mejadi satu kesatuan yang 

utuh, dan dapat memberikan kesan pengalaman belajar yang bermakna bagi 

siswa. 

4. Media Rare plant and animal world merupakan media yang  3 dimensi 

yang berbentuk seperti aquarium yang berisi berbagai jenis hewan dan 

tumbuhan langka. 

 


