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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembelajaran saat ini harus di sesuaikan dengan kondisi belajar siswa, 

dilihat dari berkembangnya teknologi yang semakin pesat mengakibatkan anak-

anak sangat dekat dengan teknologi terutama gadget, mereka menyukai game 

online dan menonton video-video ataupun kartun lewat gadget mereka, sehingga 

guru harus mampu mengemas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar 

siswa, oleh karena itu pembelajaran merupakan menciptakan proses interaksi 

belajar yang baik sesuai karakter siswa agar tercipta hasil belajar yang baik pula. 

Sesuai dengan “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 

2003, pembelajaran adalah sebagai suatu proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Dari proses interaksi 

tersebut, pembelajaran disekolah dasar harus disesuaikan dengan karakteristik 

siswa SD yang masih bersifat konkrit dan holistik, sehingga pembelajaran 

dikemas dengan matang sesuai kebutuhan siswa. Materi yang diajarkan kepada 

siswa nantinya akan bertujuan membentuk kecakapan dan kemampuan siswa yang 

memadai dan dapat memberikan manfaat dalam kehidupannya. 

Kegiatan belajar mengajar disekolah atau disebut dengan pembelajaran 

harus dilengakapi dengan berbagai jenis fasilitas yang memadai, tenaga pendidik 

yang profesional dan adanya kurikulum yang sesuai. Dilihat dari segi fasilitas 

pembelajaran,media pembelajaran, bagi siswa SD yang cocok yaitu media yang 

bersifat konkrit seperti gambar, animasi, video dan game edukasi sederhana, 

sehingga siswa SD langsung melihat obyek secara nyata atau merasakan 
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pengalaman secara langsung. Dari hal diatas dapat mempengaruhi 

kelangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran sekarang menganut 

kurikulum 2013 yang dikenal dengan sebutan pembelajaran tematik terpadu, 

“Pembelajaran tematika adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraan (dalam majid:1:2014)”.Oleh karena itu 

mengharuskan guru menjadi fasilitator dan pembimbing yang kreatif dan inovatif 

ini juga menekankan pada kompetensi inti terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. 

Pentingnya KI pada pembelajaran sebuah target yang harus diselesaikan 

guru pada proses pembelajaran, mengingat era sekarang banyak di jumpai 

penggunaan gadget pada anak dan sangat rentan resiko apabila tidak di dampingi 

orang dewasa dengan hal tersebut pembelajaran tematik dapat untuk membentengi 

siswa tidak terpengaruh dampak buruk dari pengaruh era teknologi yang semakin 

berkembang pesat. Faktor tersebut menuntut guru untuk dapat mewujudkan 

pembelajaran kreatif dan inovatif dari pemanfaatan penggunaan komputer atau 

laptop contohnya dari penggunaan aplikasi adobe flash dapat dimanfaatkan 

mengembangkan materi yang awalnya hanya gambar dibuku bisa berkembang 

menjadi media berbentuk video yang menghasilkan gambar bergerak dan suara. 

Kegiatan pembelajaran ini juga dituntut siswa yang aktif disetiap kegiatan 

pembelajaran, siswa sendiri secara langsung melakukan setiap kegiatan tersebut, 

sehingga siswa belajar dari pengalaman belajarnya sendiri. Pembelajaran tematik 

pembelajaran yang terpadu dan lebih menekankan pada penerapan konsep belajar 

sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu sangat perlu media 
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yang menunjang, karena tematik ini difokuskan siswa sendiri secara langsung 

menyelesaikan masalah, sehingga dengan media siswa SD yang cara berfikirnya 

masih konkrit dan holistik mudah menyelesaikan masalahnya. 

Media adalah sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam 

interaksi yang berlangsung antara pendidik dan siswa, Sutikno (Ari,2014:48). 

Proses pembelajaran merupakan komunikasi, sehingga media bisa digunakan 

wadah komunikasi atau sarana penyalur informasi yang berguna bagi siswa untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga media harus disesuaikan kebutuhan 

siswa dan diharapkan media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas dalam 

pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada siswa kelas 4 di 

SDN Kauman 3 Malang menunjukkan bahwa karakteristik siswa kelas 4 

merupakan siswa yang tertarik dengan media yang berbasis aplikasi TIK salah 

satunya adobe flash yang didalamnya terdapat gambar dan animasi yang menarik 

untuk inovasi belajar. 

Data tersebut diperoleh dari angket observasi yang telah dilakukan pada 

siswa kelas 4 di SDN Kauman 3 Malang menunjukkan bahwa 50% siswa memilih 

media yang berupa gambar bacaan atau gambar bergerak (Animasi), 40% siswa 

lebih memilih buku teks,dan 10% siswa yang lain lebih memilih media selain 

gambar atau buku teks. Hasil survey tersebut menunjukkan siswa lebih menyukai 

pembelajaran berbasis media elektronik seperti video atau animasi, faktanya siswa 

sangat antusias saat di putarkan film saat pembelajaran atau saat jam istirahat. 

Menurut wawancara dengan salah satu siswa kelas 4 pembelajaran di kelas guru 

jarang menjelasakan materi dan media LCD yang disediakan sekolah kurang 

dimanfaatkan karena guru memfokuskan siswa pada mengerjakan BKS (Buku 



4 
 

 
 

Kerja Siswa) secara keseluruhan, sehingga waktu pembelajaran siswa 

mengerjakan BKS lalu dikoreksi bersama. Oleh karena itu pembelajaran tema 4 

berbagai pekerjaan masih kurang maksimal. 

Dari hasil wawancara dengan wali kelas kelas 4 yang dilakukan di SDN 

Kauman 3 Malang siswa kelas 4 tergolong siswa yang rajin dan aktif, dilihat saat 

belajar materi tema 4 berbagai pekerjaan, mereka antusias dalam pembelajaran 

tema 4 berbagai pekerjaan, sedangkan penyampaian materi hanya secara lisan dan 

menampilkan gambar hanya sekedar gambar 2 dimensi sehingga mengakibatkan 

siswa sulit memahami pembelajaran, dan pada saat evaluasi materi siswa kurang 

menguasai dan sulit menjelaskan materi itu karena siswa belajar tanpa mengetahui 

bentuk konkritnya dari materi tema 4 berbagai pekerjaan, kesenjangan tersebut 

dikarenakan dalam proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas 4 masih 

menggunakan metode cermah dan media LCD yang ada kurang dimanfaatkan 

untuk pembelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa di kelas 4 merupakan siswa 

yang menyukai pembelajaran berbasis aplikasi TIK salah satunya adobe flash 

dilihat dari siswa pada masa kini sangat dekat dengan gadget atau yang berbasis 

aplikasi TIK yang lain, karena hal tersebut sangat menarik dan tidak jenuh untuk 

siswa, banyak suguhan pilihan aplikasi yang menarik seperti game dan aplikasi 

yang lainnya. Sedangkan untuk pembelajaran didalam kelas guru penggunaan 

media yang sering digunakan dalam pembelajaran masih berupa buku paket 

(Buku Guru dan Buku Siswa) dan BKS (Buku Kerja Siswa) yang disediakan 

disekolah. 
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Sesuai hasil analisis kebutuhan yang dilakukan di SDN Kauman 3 Malang 

tersebut, inovasi pengembangan media yang sesuai dan dibutuhkan dalam 

pembelajaran Tema 4 berbagai pekerjaan dapat digunakan sebagai inovasi belajar 

siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih nyata dan menyenangkan 

dengan adanya media pembelajaran penunjang belajarnya yang lebih baik, 

sehingga dengan ketersediaan LCD dikelas dapat dimanfaatkan untuk media 

pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa dalam menerima materi, 

sehingga siswa tidak hanya belajar dengan buku saja namun terdapat inovasi 

belajar baru dan menarik minat belajar. 

Media yang sesuai dengan materi karakteristik siswa adalah media 

pembelajaran ensiklopedia elektronik. Di dalam media pembelajaran ensiklopedia 

elektronik berisi slide-slide gambar dan video tentang berbagai pekerjaan di 

Indonesia sesuai kondisi geografis dan sumber daya alam yang ada di suatu 

daerah. Media ensiklopedia elektronik ini dibuat berbasis Adobe Flash, sehingga 

dapat membuat obyek gambar yang bisa bergerak dan bisa menghasilkan suara. 

Pemilihan media ensiklopedia elektronik menampilkan gambar dan video yang 

menarik sesuai dengan materi pada tema 4 sehingga siswa belajar dengan media 

video yang lebih konkrit, mengingat kelas 4 merupakan kelas peralihan dari kelas 

rendah menuju kelas tinggi. Menurut (KBBI,2008:375) Ensiklopedia adalah buku 

(atau serangkaian buku) yang menghimpun keterangan atau uraian tentang 

berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang disusun menurut 

abjad atau menurut lingkungan ilmu. 

Penelitian yang akan digunakan peneliti terdapat penelitian yang sejenis 

atau relevan yaitu yang di lakukan oleh Rinda Ristanti (2016) Dengan Judul 



6 
 

 
 

“Pengembangan Media Ensiklopedia Elektronik Dongeng Nusantara Pada 

Pembelajaran Tematik Tema 2 Hidup Rukun Kelas 2 SD”. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rinda menunjukkan bahwa Media Pembelajaran Ensiklopedia 

Elektronik dengan Macromedia Flash yang dikembangkan dinyatakan sangat baik, 

Media Ensiklopedia Elektronik yang dikembangkan berhasil menjadi alternatif 

dalam pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya kelas dua Sekolah Dasar pada 

pembelajaran tematik, media ini upaya dalam mengatasi pembelajaran yang 

monoton dengan penyampaian teori, kurang penggunaan media yang lebih real 

dan menarik bagi siswa, dengan media tersebut bisa menarik minat siswa dalam 

partisipasi belajar yang aktif, lebih menyenangkan,dan media tesebut telah 

dilakukan evaluasi terhadap media melalui hasil validasi ahli media pembelajaran 

dan ahli bidang materi, serta uji coba. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama-sama melakukan penelitian media ensiklopedia elektronik pada 

pembelajaran tematik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah pada penelitian media ensiklopedia elektronik di tujukkan untuk 

pembelajaran tematik tema 2 kelas 2 SD, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan di tujukan untuk pembelajaran tematik tema 4 kelas 4 SD tentang 

berbagai pekerjaan. 

Pembelajaran menggunakan media ensiklopedia elektronik diharapkan 

dapat memberikan inovasi media belajar yang menarik dan memotivasi siswa 

dalam pembelajaran tema 4 bebagai pekerjaan, serta memberi kemudahan siswa 

menerima pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang baik serta dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, standar KKM di SDN Kauman 3 Malang yaitu 
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75 . Dengan demikian peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran dengan 

judul “ Pengembangan Ensiklopedia Elektronik Berbagai Pekerjaan Di Indonesia 

pada Pembelajaran Tematik Tema 4 Berbagai Pekerjaan Kelas 4 SD”. 

B. Rumusan Masalah 
 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

dalam penelitian pengembangan ini adalah 

 

1. Bagaimana pengembangan media Ensiklopedia Elektronik Berbagai Pekerjaan 

Di Indonesia pada Pembelajaran Tematik Tema 4 Berbagai Pekerjaan Subtema 

1 Jenis-jenis Pekerjaan Pembelajaran 1 Kelas 4 SD? 

 
2. Bagaimana keefektifan pengembangan media Ensiklopedia Elektronik 

Berbagai Pekerjaan Di Indonesia pada Pembelajaran Tematik Tema 4 Berbagai 

Pekerjaan Subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan Pembelajaran 1 Kelas 4 SD? 

C. Tujuan Penelitian 
 

 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian pengembangan ini adalah : 

 

1. Untuk mengembangkan media Ensiklopedia Elektronik Berbagai 

Pekerjaan Di Indonesia pada Pembelajaran Tematik Tema 4 Berbagai 

Pekerjaan Kelas Subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan Pembelajaran 1 Kelas 4 

SD, 

 
2. Untuk mengetahui keefektifan pengembangan media Ensiklopedia 

Elektronik Berbagai Pekerjaan Di Indonesia pada Pembelajaran Tematik 

3. Tema 4 Berbagai Pekerjaan Subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan Pembelajaran 

1 Kelas 4 SD 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 

1. Tampilan Bentuk Produk 
 

 

Spesifikasi media ensiklopedia elektronik antara lain : media ensiklopedia 

elektronik menyajikan materi tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 1 Jenis-jenis 

Pekerjaan Pembelajaran 1 diIndonesia berbentuk slide gambar dan video-video, 

berisikan video tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia dikemas 

dalam slide-slide video yang di padu padankan dengan animasi-animasi dan game 

edukasi sederhana yang menarik. Dibuat dalam adobe flash, sehingga 

penggunaannya dengan menggunakan laptop atau komputer yang berbasis 

aplikasi TIK adobe flash menarik minat siswa utuk lebih bersemangat dan lebih 

memudahkan siswa memahami materi yang diajarkan. 

 

2. Tampilan Isi Produk 
 

 

Media pembelajaran ensiklopedia elektronik tema 4 berbagai pekerjaan 

Subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan Pembelajaran 1 kelas 4 ini merupakan media 

dalam bentuk aplikasi adobe flash berisi animasi, video dan game edukasi 

sederhana yang digunakan sebagai media bantu pembelajaran kelas 4 pada 

pembelajaran tematik tema 4 berbagai pekerjaan semester 1. Materi tema 4 dalam 

media ensklopedia elektronik ini sesuai dengan KI dan KD yang telah ditetapkan 

menurut kurikulum 2013. Berikut KI dan KD tema 4 : 
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A. KOMPETENSI INTI  
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR   
MUATAN  KOMPETENSI DASAR   INDIKATOR    

Bahasa 3.5  Menguraikan  pendapat 3. 5.1 Siswa dapat menjelaskan 

Indonesia   pribadi tentang isi buku  secara lisan dan tertulis nilai- 

   sastra (cerita, dongeng, dan  nilai penting dalam   teks 

   sebagainya)      bacaan      
          

 4.5  Mengomunikasikan   4.5.1 Siswa dapat mendiskusikan 
   pendapat pribadi tentang isi  peta pikiran   menjaga 

   buku sastra yang dipilih  keseimbangan dan kelestarian 

   dan dibaca sendiri secara  SDA  dari  teks  bacaan  yang 

   lisan  dan tulis  yang  telah dibaca     

   didukung oleh alasan         

IPS 3.3  Mengidentifikasi kegiatan 3.3.1 Siswa dapat memandingkan 2 

   ekonomi dan hubungannya  jenis pekerjaan  di sekitar 

   dengan berbagai bidang  tempat tinggalnya yang 

   pekerjaan, serta kehidupan  dituangkan dalam diagram 

   sosial dan budaya di  venn      

   lingkungan sekitar sampai        

   provinsi.            
           

 4.3  Menyajikan    hasil 4.3.1 siswa  dapat mengembangkan 
   identifikasi  kegiatan  laporan      

   ekonomi   dalam  tentang 2 jenis pekerjaan 

   meningkatkan kehidupan  dalam bentuk tulisan  

   masyarakat di  bidang        

   pekerjaan, sosial  dan        

   budaya di lingkungan        

   sekitar sampai provinsi        

IPA 3.8  Menjelaskan pentingnya 3.8.1 Siswa dapat menjelaskan 

   upaya keseimbangan dan  pentingnya    menjaga 

   pelestarian sumber  daya  keseimbangan dan kelestarian 

   alam di lingkungannya.  SDA teks bacaan “taman 

           bermain yang hilang”  
        

 4.8  Melakukan kegiatan upaya 4.8.1 Siswa dapat mencontohkan 

   pelestarian sumber  daya  kegiatan  menjaga kelestarian 

   alam bersama orang-orang  sumber daya alam   

   di              

   lingkungannya.           
                  

Tabel 2.1 KI dan KD Tema 4 
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Media ini diharapkan mampu membuat para peserta didik antusias dan 

menarik minat belajar siswa dalam pembelajaran tematik tema 4 berbagai 

pekerjaan Subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan Pembelajaran 1 tersebut, sehingga 

dengan media informasi yang disampaikan bisa lebih mudah difahami siswa, dan 

juga membantu guru mengenal inovasi media pembelajaran baru yang lebih 

menarik belajar siswa.  

E. Pentingnya Penelitian Pengembangan 

 

Hasil penelitian pengembangan media ensiklopedia elektronik pada tema 4 

berbagai pekerjaanSubtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan Pembelajaran 1 ini diharapkan 

dapat memberikan pengaruh dan manfaat yang positif untuk kegiatan belajar 

mengajar, dan salah satu upaya tercapainya proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan mampu membantu siswa dalam memahami materi. Adapun 

pentingnya pengembangan media ensiklopedia elektronik sebagai berikut : 

a. Manfaat secara Teoritis 

Manfaat yang diberikan dari pengembangan media Ensiklopedia Elektronik 

ini yaitu memberikan inovasi belajar siswa yang baru, sehingga lebih 

meningkatkan minat belajar siswa yang selama ini belajar lebih banyak 

menggunakan buku saja kurang adanya media yang mendukung. Penggunaan 

media dapat memberikan pembelajaran yang real kepada siswa, mengingat 

karakteristik siswa SD cara berifikirnya masih konkrit. 
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b. Manfaat secara Praktis 

1. Bagi Sekolah 

Manfaat yang diberikan dari peneliti ini bagi pihak sekolah adalah 

memberikan pengetahuan baru dan inovasi pengembangan media ensiklopedia 

elektronik menggunakan aplikasi adobe flash sebagai referensi untuk 

meningkatkan pendidikan di sekolah. 

2. Bagi Guru 

Manfaat yang diberikan dari peneliti ini bagi guru adalah memberikan 

inovasi baru dalam penggunaan media yang dapat meningkatkan mutu kegiatan 

belajar mengajar di kelas. 

3. Bagi Siswa 

Manfaat yang diberikan dari peneliti ini bagi siswa adalah memberikan 

inovasi dan pengenalan media ensiklopedia elektronik menggunakan aplikasi 

adobe flash yang dapat diminati siswa saat ini sehingga dapat meningkatkan 

pembelajaran siswa dikelas, sehingga memudahkan siswa memahami materi yang 

diajarkan. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Manfaat yang diberikan dari peneliti ini bagi peneliti lain adalah dapat 

memberi sumbangsipengembangan media ensiklopedia elektronik menggunakan 

aplikasi adobe flash sebagai media pembelajaran. Hasil dari peneliti ini dapat 

digunakan peneliti lain sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian yang 

sejenis. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian pengembangan 

 

Penelitian pengembangan media ensiklopedia elektronik berbagai pekerjaan 

di Indonesia tema 4 berbagai pekerjaan kelas Subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan 

Pembelajaran 1 4 SD ini memiliki beberapa ansumsi yaitu sebagai berikut : 

1. Siswa memiliki ketertarikan pada animasi atau video yang menarik dan juga 

game online, siswa sangat tertarik dengan film, dilihat saat guru menampilkan 

film atau video saat pembelajaran siswa sangat kondusif. 

2. Siswa jenuh terhadap materi yang ada di buku, akibat dari kurangnya 

penggunaan media pendukung yang menarik. 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan dari penelitian pengembangan 

media pembelajaran ensiklopedia elektronik antara lain : 

1. Media ensiklopedia hanya dapat digunakan pada media elektronik (komputer 

atau laptop) 

2. Pengguna yang tidak dapat menggunakan komputer atau laptop akan 

mengalami kesusahan dalam mengoperasikan media tersebut. 

G. Definisi Operasional 

 

1. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 

sebagai mengembangkan sebuah objek dan dapat menghasilkan produk sebagai 

alat menguji keefektikan suatu produk tersebut. 

2. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi atau ilmu pengetahuan dari satu orang kepada orang lain 

3. Media ensiklopedia elektronik adalah alat penyampaian ilmu pengetahuan yang 

berbentuk serangkaian buku yang biasanya diurutkan sesuai abjad atau 
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menurut lingkungan ilmu dengan menggunakan media elektronik berbasis TIK 

berisi gambar dan video 

4. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terpadu dari beberapa mata 

pelajaran yangdigabungkan menjadi satu dan diikat dengan jaringan tema, dari 

setiap kegiatan pembelajaranterdapat didalam tema, yaitu untuk kelas 1 sampai 

kelas 6 dalam masa satu tahun pembelajaran terdiri dari 9 tema 3 subtema dan  

6 pembelajaran. 

 


