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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ialah sesuatu yang tidak asing bagi semua orang. Semua orang 

memahami bahwa pendidikan memanglah sangat diperlukan. Bahkan bisa 

dikatakan jika pendidikan ini dialami oleh semua manusia dari semua golongan. 

Seiring berkembangnya zaman, maka pendidikan dituntut untuk menyesuaikannya. 

Terbukti dengan adanya perubahan kurikulum yang semula KTSP sekarang 

menjadi Kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13. Kurikulum 2013 yaitu 

menggunakan pembelajaran yang berbasis tematik. Pembelajaran tematik itu 

sendiri yaitu merupakan suatu model pembelajaran terpadu yang memakai tema 

sebagai pengait dari beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

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

Pengembangan Kurikulum 2013 diyakini jika pembelajaran tematik terpadu 

merupakan salah satu model pengajaran yang efektif (highly effective teaching 

model). Kemudian selain itu, pembelajaran tematik terpadu dirasa dapat 

menampung dan menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, serta akademik 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013 menegaskan bahwa Kurikulum 2013 untuk 

sekolah dasar dirancang menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Proses 

pembelajaran tematik terpadu seharusnya dapat mencipatakan karakteristik pada 

siswa secara berbeda.
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Karakteristik pada anak usia SD sangat berbeda-beda. Ada 4 fase dalam 

perkembangan berfikir, yang langsung dari lahir sampai dewasa menurut Piaget, 

fase-fase  perkembangan tersebut antara lain adalah : 1) fase sensori motor yaitu 

anak menjalani tahap ini dari lahir hingga umur 2 tahun, adapun karakteristiknya 

sepertivgerakan-gerakan dari akibat reaksi langsung. 2)fase persiapan operasional, 

yaitu fase ini dicapai anak yang berumur 2-7 tahun, ditahap ini seorang anak dalam 

pikirannya didasarkan oleh ketentuan yang bisa dilihat secara langsung. 3) Fase 

operasi konkret, ialah anak diusia 7-11 tahun atau 12 tahun. Dalam fase ini anak 

dalam berpikirnya menjadi operasional yang ditandai dengan awalan berpikir 

matematis-logis serta terdapat interaksi dengan pengalaman empiris konkret 

lampau. 4) Fase operasi formal, biasanya pada tahap ini dicapai oleh anak pada usia 

12-13 tahun. Pada fase ini anak bisa berfikir abstrak, berfikir dengan logis serta 

dapat menyimpulkan informasi yang tersedia. (Sugiyanto 2005:2-3). 

Berdasarkan karakteristik siswa diatas, sebagai seorang guru dalam proses 

belajar mengajar harus bisa memahami karakteristik siswa agar dalam 

pembelajaran  berjalan seperti tujuan yang diinginkan. Beberapa penunjang yang 

semestinya ada dalam proses pembelajaran diantaranya kurikulum, sarana 

prasarana, dan media pembelajaran. Hadirnya media pembelajaran dirasa sangat 

penting karena ikut berperan untuk mendukung proses pembelajaran. Maka dari itu 

dibutuhkan adanya pengembangan media pembelajaran yang menarik agar bisa 

menunjang proses pembelajaran dalam kelas. 

Media merupakan alat perantara atau penyalur pesan dari pengirim ke 

penerima pesan (Sadiman 2005:6). Menurut (Oemar Hamalik 2005:125) media 

ialah alat untuk komunikasi yang digunakan guru serta siswa untuk pengefektifan 
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proses belajar dan mengajar. Banyak yang berpendapat bahwa pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang sulit dipahami, karena mencakup beberapa mata 

pelajaran yang digabung menjadi satu. Oleh karenanya dibutuhkan adanya 

perantara pengembangan media pembelajaran yang inovatif agar mendukung 

pembelajaran.  

Media juga dirasa sangat penting karena selain sebagai penunjang 

pembelajaran juga digunakan untuk membangkitkan minat siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. mediabdibagi tiga macam, yaitu suara (audio), media berbentuk 

visual, dan media gerak (Yamin 2007:204). Adapun media visual merupakan media 

yang familiar dan sering dipakai oleh guru selain metode ceramah dalam proses 

pembelajaran. Media visual (image) memiliki fungsi sangat penting dalam 

mendukung proses pembelajaran. Media ini berhubungan dengan indera 

penglihatan. Media visual bisa melancarkan pemahaman serta memudahkan siswa 

dalam mengingat pelajaran. Media visual juga dapat pula meningkatkan minat 

dalam belajar siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran 

dan dunia nyata. 

Pengembangan media pembelajaran ini diambil berdasarkan kenyataan 

yang ada dilapangan yaitu pada SDN Tulusrejo 2 Malang, tepatnya di kelas 3. 

Karena karakteristik anak SD itu masih cenderung suka bermain daripada belajar, 

tetapi ketika proses pembelajaran anak-anak memiliki hak dan kewajiban dimana 

kewajiban mereka belajar sedangkan haknya yaitu bermain. Dalam proses 

pembelajarana masih berpusat pada guru. Guru menggunakan media yaitu berupa 

kertas HVS berupa gambar ataupun gambar dan buku yang ditampilkan pada layar 

LCD. Siswa kelas 3 kurang bisa berkonsentrasi sehingga membuat siswa kurang 
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tertarik dalam pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan media yang digunakan ialah 

media visual yang kurang menarik serta dalam pembelajaran tidak melibatkan 

adanya partisipasi siswa. Guru juga lebih sering menggunakan metode ceramah. 

Dari beberapa hal tersebut menyebabkan siswa didalam kelas menjadi ramai, 

mengganggu temannya sehingga menimbulkan kegaduhan yang berakibat 

mengganggu kosentrasi teman lainnya serta siswa menjadi cepat bosan. 

  Media yang sering digunakan yaitu media cetak seperti gambar yang dicetak 

dari kertas HVS dan buku cetak tematik.  Di dalam kelas juga terdapat macam-

macam karakter siswa yang berbeda-beda, ada yang senang bermain, ada yang 

sangat aktif, dan juga menyukai hal-hal baru, namun guru belum pernah 

menggunakan media pembelajaran yang inovatif yang membuat siswa aktif serta 

sesesuai dengan karakteristik siswa SD pada umumnya yaitu senang bermain.  

Maka dari itu adanya media pembelajaran sebagai sarana untuk belajar 

sekaligus bermain. Hal ini sependapat dengan Sugiyanto (2005;5) beliau 

berpendapat bahwa pendidikan yang bermuatan permainan harus dilakukan oleh 

guru apalagi untuk kelas rendah guru harus mampu mengembangkan media 

pembelajaran yang didalamnya bersifat serius tapi santai serta jadwal pelajarannya 

saling terkait. Sebenarnya fasilitas untuk pembelajaran disana cukup mewadahi 

mulai dari papan tulis, buku penunjang pembelajaran. Akan tetapi potensi yang 

demikian belum dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengembangkan media. 

Media sangat membantu dalam kebutuhan pembelajaran di SD.  

Dengan adanya permasalahan seperti itu maka penulis membuat media 

pembelajaran. Media pembelajaran media dapat disesuaikan dengan tema 

Pertumbuhan dan Perkembangan Makluk Hidup. Media pembelajaran ini 
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merupakan media pembelajaran berupa pengembangan media pembelajaran yang 

berupa produk yang terbuat dari kayu triplek tebal yang berbentuk lingkaran yang 

lingkaran tersebut kemudian dibagi menjadi delapan bagian dengan beri warna cat 

yang menarik. Setelah dibagi dalam  beberapa bagian, disetiap bagian tersebut 

terdapat nomor dari nomor satu sampai nomor 8. Selanjutnya dibelakang lingkaran 

terdapat laci yang terdiri dari empat  yang digunakan untuk wadah soal. Media ini 

diaplikasikan  secara berkelompok. Kegiatan siswa itu sesuai teori yang dijelaskan 

oleh (Sugiyanto 2005;5) yang menjelaskan bahwa seorang anak SD dalam 

pergaulan dengan kelompok sebayanya, belajar mengenai hal-hal yang penting 

dalam proses sosialisasi yang meliputi: belajar untuk setia kawan, belajar untuk 

mandiri, belajar untuk tanggung jawab, belajar untuk sportif, maka dari itu guru 

harus membuat pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar kelompok. 

Dengan menggunakan media ini diharapkan dapat memudahkan guru dalam 

menjelaskan materi pembelajaran, dapat mengajak siswa untuk aktif antusias dalam 

pembelajaran, siswa menjadi senang dan tidak mudah merasa bosan sehingga 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dari penjelasan yang 

ada, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait media pembelajaran. 

Penelitian ini berjudul ”Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Kelas 3 Pada 

Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 3”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran tematik kelas 3 pada tema 1 

subtema 1 pembelajaran 3? 
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2. Bagaimana cara mengaplikasikan media pembelajaran tematik kelas 3 pada 

tema 1 subtema 1 pembelajaran 3? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan pengembangan media 

pembelajaran tematik kelas 3 pada tema 1 subtema 1 pembelajaran 3? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran tematik kelas 3 pada 

tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. 

2. Untuk mengetahui cara mengaplikasikan pengembangan media pembelajaran 

tematik kelas 3 pada tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan pengembangan media 

pembelajaran tematik kelas 3 pada tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Spesifikasi produk pengembangan media pembelajaran yang di kembangkan 

sebagai berikut:  

1. Konten Media:  

Digunaka untuk siswa Sekolah Dasar kelas III pada materi tema 1 

pertumbuhan dan dan perkembangan makhluk hidup subtema 2 ciri-ciri 

makhluk hidup pembelajaran 3 tentang :  

Bahasa Indonesia: 

3.4 Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan (makanan 

dan tempat hidup ), pertumbuhan, dan perkembangan makluk hidup yang ada 

dilingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, 

dan/atau eksplorasi lingkungan. 
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Matematika  

3.1 Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 

4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung 

pada bilangan cacah. 

SBDP 

4.2 Menampilkan bentuk dan variasi birama melalui lagu. 

Sedangkan untuk Indikatornya sebagai berikut: 

Bahasa Indonesia  

4.4.1 Menuliskan pokok-pokok informasi yang didengar/disajikan tentang ciri-ciri 

makhluk hidup. 

Matematika 

3.1.1 Menentukan nilai tempat sampai ribuan. 

4.1.1 Menentukan nilai tempat sampai puluh ribuan. 

4.1.2 Mengurutkan sekelompok bilangan yang diberikan antara 1.000 sampai 

dengan 10.000. 

SBDP  

3.2.1 Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan irama yang sederhana secara  

bersama-sama. 

Kontruk Media: 

1. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran 

berupa produk media pembelajaran yang berbentuk lingkaran yang dibagi 

menjadi beberapa bagian yang disetiap bagian terdapat nomor. 

2. Media pembelajaran ini terbuat dari triplek tebal yang berbentuk lingkaran 

memiliki diameter sekitar 40 cm x 40 cm. 
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3. Pada bagian depan terdapat lingkaran, yang dibagi menjadi 8 bagian yang sama 

besar yang berbahan dasar kayu triplek yang tipis berukuran 40x40 cm. 

4. Pada lingkaran tersebut juga diberi warna-warna didelapan bagian. 

5. Pada bagian ujung lingkaran terdapat 8 lampu LED yang berada ditiap-tiap 

warna. 

6. Pada belakang lingkaran terdapat tembaga melingkar di belakang lampu yang 

saling berhubungan satu sama lain, serta tembaga yang ukuran besar berada 

kotak box dan berada diantara lingkaran dan kotak box untuk penghubung 

batrai serta listrik. 

7. Sekarang pada bagian box, box terbuat dari kayu triplek yang berukuran cukup 

tebal, lebarnya berukuran 50x50 cm. 

8. Kotak boxnya tepat berada di belakang lingkaran. 

9. Dalam kotak box terdapat 4 laci yang menghadap samping. 

10. Sedangkan di balik laci ada 2 saklar yaitu yang bagian atas saklar untuk nyala 

lampu sedangkan yang bawah untuk tenaga agar lingkaran dapat berputar. 

11. Pada bagian laci kedua terdapat steker dan juga dua batrei kecil. Steker 

digunakan untuk menghubungkan media dengan arus listrik agar lingkaran 

dapat berputar ketika saklar dinyalakan sehingga lampu dapat menyala ketika 

terjadi gesekan pada tembaga yang berada diantara lingkaran dan box, fungsi 

batrei digunakan untuk menambah kekuatan nyala lampu.  

12. Pada tiap-tiap bagian di lingkaran terdapat nomor-nomor yaitu nomor satu 

sampai delapan. 

13. Begitu juga pada box bagian belakang, masing-masing  box terdapat nomor-

nomor yang sama seperti pada lingkaran. 
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14. Angka pada lingkaran berfungsi untuk menunjukkan soal yang akan dikerjakan 

nantinnya dengan kelompok. 

15. Soal kelompok berada di laci-laci yang berada dibelakang lingkaran. 

16. Media dirancang dalam bentuk kotak, yang terbuat dari triplek tebal sehingga 

mudah untuk dibawa karena ada pengait untuk membawanya namun agak 

berat. 

17. Media ini juga bisa di fungsikan untuk tema lain karena mudah untuk di ganti-

ganti soalnya karena tempat soalnya berupa laci. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Berdasar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka pentingnya 

penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada semua pihak yang terkait. Adapun pentingnya penelitian dan 

pengembangan sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis 

Hasil penelitian bisa memberikan pengetahuan tambahan kepada pembaca 

secara teoritis tentang bagaimana pengembangan media pembelajaran untuk 

Pembelajaran Tematik Kelas 3 Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 3 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

1. Dengan adanya pengembangan media pembelajaran ini diharapkan siswa 

mampu tertarik atau dapat lebih bersemangat untuk belajar dalam proses 

pembelajaran. 

2. Dengan adanya pengembangan media pembelajaran ini dapat memudahkan 

siswa memahami materi yang diajarkan. 
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b. Bagi Guru

1. Dengan adanya pengembangan media pembelajaran ini dapat membantu guru

dalam mengembangkan pengetahuan mengenai ciri-ciri makhluk hidup.

2. Dengan adanya pengembangaan media pembelajaran ini guru dapat dengan

mudah menarik dan memfokuskan perhatian siswa dalam kegiatan

pembelajaran.

c. Bagi Sekolah

Dapat digunakan sebagai sarana pendidikan baru yang dapat dipersiapkan

sebagai langkah awal dalam menghadapi penerapan kurikulum 2013.

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan

Asumsi dari penelitian dan pengembangan ini adalah siswa menyukai suatu hal

yang bersifat visual. Siswa tertarik dengan warna-warna yang cerah dan

menarik. Siswa akan lebih terfokus apabila terdapat objek didepan kelas.

Keterbatasan penelitian dan pengembangan disini medianya agak besar dan

untuk menyalakan harus menggunakan arus listrik

G. Definisi Operasional

1. Media pembelajaran yaitu suatu alat yang dipakai sebagai alat komunikasi

antara guru dan murid dalam mendukung proses pendidikan dan pembelajaran

di sekolah dan sebagai penunjang proses pembelajaran.

2. Pembelajaran Tematik adalah pembelajaran yang didalamnya terdiri dari

beberapa mata pelajaran yang kemudian diintegrasikan menjadi satu dalam

bentuk suatu sub tema yang kemudian lebih di kemas lagi menjadi satu tema.



 

 

 

 

 


