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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pendidikan  memiliki sifat yang dinamis  dimana dalam dunia pendidikan 

mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya hal ini bermaksud 

menjadikan pendidikan semakin maju dan berkembangan , dengan perkembangan 

zaman ini tentunya dapat memunculkan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang 

pendidikan agar terciptanya pendidikan yang lebih baik. Semua itu dapat dicapai 

dengan melalui pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewaujudkan 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 ketrampilan  yang diperlukan oleh dirinya 

sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara”.  

Pendidikan mempunyai dua peran strategis yaitu sebagai sarana human 

resources dan human investment. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa selain 

untuk menumbuh dan mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia 

menjadi lebih baik juga dapat dijadikan suatu landasan moral dan etik dalam 

perbedayaan jati diri suatu bangsa, Prastowo (2016 : 21).  

Melalui pengembangan kurikulum 2013 maka  akan menciptakan 

generasi-generasi bangsa yang produktif, inovatif, kreatif, dan afektif. Semua itu 

di wujudkan dengan melalui penguatan sikap,ketrampilan dan pegetahuan yang  
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dintergrasikan. Pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk 

mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik menjadi yang lebih baik 

lagi. Untuk mencapai tujuan-tujuan teresebut maka perlunya kerjasama untuk 

melakukan perubahan pada segala aspek terutama penerapannya dilapangana atau 

dilingkungan peserta didik, Mulyasa (2015:65-66). 

Pada tahun  2013 di Indonesia mengalami pembaharuan kurikulum yang 

awalnya menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada saat 

ini kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 (pembelajaran tematik). 

Pembelajaran tematik menurut Majid (2014:80) yaitu pembelajaran yang 

memadukan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan tema sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna dan bermanfaat kepada peserta didik untuk 

mengenal lingkungan sekitar peserta didik (kontekstual). Pembelajaran tematik 

terpadu  merupakan pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 tentunya 

pada kurikulum ini sangat membutuhkan ide-ide baru yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 salah satunya penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran 

sangat diperlukan.  

Menurut Gagne belajar hakikatnya adalah perubahan kemampuan menjadi 

lebih baik, bermakna dan disposisi manusia yang dapat dipertahankan dan yang 

tidak semata-mata merupakan proses pertumbuhan. Disposisi ini adalah 

kecenderungan untuk bertindak menurut suatu cara tertentu dalam menghadapi 

situasi tertentu. Pada sekarang ini yang menajadi permasalahan bagaimana cara 

menciptakan kondisi belajar yang dapat menarik motivasi peserta didik agar 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Pentingnya menciptakan motivasi belajar 

ini, terdapat dalam langkah pertama dalam instructional event (Gagne) yaitu suatu  
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langkah yang dilakukan untuk menimbulkan motivasi. Tanpa adanya motivasi 

tentunya tidak akan dapat merubah tingkah laku yang ada pada diri peserta didik. 

Sebab dengan mempunyai motivasi yang kuat tentunya adanya minat untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Proses belajar mengajar pada anak sekolah dasar sebaiknya dilakukan 

sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar anak usia sekolah dasar. Dengan 

demikian pemakaian media dapat menarik minat peserta didik dalam proses 

pembelajaran tentunya peserta didk akan lebih termotivasi dengan adanya media 

pembelajaran, dengan media juga dapat memperjelas penyajian pesan yang 

disampaikan oleh guru agar peserta didik lebih dapat memahami materi yang telah 

disampaikan oleh guru, dan media juga dapat mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu dan daya indera untuk mengetahui sebuah objek dengan demikian dengan 

adanya media pada zaman sekarang ini pengalaman yang di dapat peserta didik 

akan lebih luas dan tentunya akan mudah diingat dalam jangka panjang.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah peneliti lakukan 

pada tanggal 21 November 2018  di kelas 4 SD Islam Mohammad Hatta Malang. 

Dalam melakukan pembelajaran guru menggunakan metode tanya jawab dan 

ceramah, namun dengan melakukan metode tanya jawab peserta didik juga aktif 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ketika guru 

melakukan metode ceramah, guru melakukannya dengan mengkaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik. Akan tetapi, ketika peneliti menanyakan 

apakah sudah pernah menggunakan metode demonstrasi, narasumber yaitu guru 

kelas IV mengatakan bahwa belum sama sekali menggunakan metode 

demonstrasi. Padahal dengan menggunakan metode demonstrasi pengalaman yang 
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didapatkan peserta didik akan lebih nyata dan bermakna. Tentunya dengan metode 

demonstrasi peserta didik secara langsung mempraktekan yang berkaitan tentang 

materi dan akan mempengaruhi daya ingat peserta didik. Guru juga sering 

menggunakan media berupa video dan gambar yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa.  

Media pembelajaran dapat dijadikan alat bantu guru untuk menyampaikan 

sebuah materi pembelajaran, dalam hal ini media di perantara antara guru dan 

siswa kedalam hal yang lebih konkrit. Perkembangan aspek kognitif yang terjadi 

pada usia 7-11 tahun disebut oleh Piaget sebagai tahap operasi konkret. Pada 

tahap ini , anak-anak pada usia ini tidak dapat berfikir secara logis maupun secara 

abstrak. Anak pada usia ini lebih menunjukan sesuatu hal atau pengalaman yang 

nyata dan konkret daripada abstrak. Pada tahap operasi konkret proses berfikir 

anak usia ini dapat berubah secara signifikan menurut Piaget dalam Danim 

(2013:64) 

Hasil analisis kebutuhan tersebut,  terdapat kesenjangan antara tujuan 

dalam pembelajaran dengan realita di lapangan. Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan ceramah dan tanya jawab saja tentunya kurang akan 

menghasilkan pengalaman yang lebih bermakna bagi peserta didik  walaupun 

dalam metode yang digunakan guru membuat siswa aktif. Akan tetapi alangkah 

baiknya jika ditunjang dengan menggunakan media pembelajaran yang 

merupakan suatu bentuk tiruan yang memungkin peserta didik untuk lebih 

menguasai materi yang diajarkan oleh peserta didik  dan pengalaman yang di 

dapat peserta didik akan lebih bermakna.  
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Berdasarkan uraian di atas penelitian ini perlu dilaksanakan agar guru 

dapat mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran bagi 

peserta didik. Menurut Sudirman dalam Restian (2015:223) guru sebagai mediator 

dan fasilitator dalam artian guru berperan sebagai penyedia media bagi peserta 

didiknya dan guru juga memberikan fasilitas dan kemudahan peserta didik dalam 

proses belajar yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki peserta didik 

sehingga interaksis yang terjadi antara guru dan peserta didik berjalan sesuai 

tujuan dan efektif. Media ini dapat membantu guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dengan lebih mudah dan pengalaman yang di dapatkan peserta didik  

juga akan lebih luas dan bermakna. Media pembelajaran ini merupakan media 

berupa 3 dimensi yang dimana menghadirkan suatu tiruan sumber daya alam yang 

berkaitan dengan pekerjaan dan media ini tentunya membuat peserta didik tertarik 

untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena secara tidak langsung 

menghadirkan suatu tiruan yang ada pada lingkungan sekitar peserta didik yang 

kemungkinan juga ada beberapa peserta didik yang tidak mengetahui atau belum 

mengetahui karakteristik lingkungan tersebut. 

 Penggunaan media kotejan diharapkan dapat memberikan kemudahan 

bagi peserta didik dalam menerima materi yang akan di sampaikan oleh guru, 

segala permasalahan  dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dan guru dapat 

diselesaikan. Oleh karena itu pembelajaran pada kurikulum 2013 kelas IV SD 

memerlukan media pembelajaran seperti kotejan ini, yaitu sebuah media 

pembelajaran yang dapat digunakan secara berkelompok maupun secara individu 

untuk membantu peserta didik dalam penemuan dan pamaham konsep materi 
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jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam serta dapat 

menuliskan pendapat pribadi mengenai suatu tokoh dalam cerita. 

Media kotejan merupakan media pembelajaran tematik kelas IV semester 

1 Tema 4 : Berbagai Pekerjaan , subtema 1 , pembelajaran 1,2 dan 3. Seperti 

penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu dengan judul  

“Pengembangan media adobe flash pada materi mengenal jenis-jenis pekerjaan 

pada mata pelajaran IPS” oleh Ipung Firmansyah pada tahun 2016.  Dan juga 

sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya dengan judul “Pengembangan 

media ensiklopedia elektronik berbagai pekerjaan pada pembelajaran tematik 

tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 jenis pekerjaan pembelajaran 1 kelas 4 SD” 

oleh Faimmatul Maftuchah pada tahun 2018. jika dalam penelitian oleh Ipung 

firmansyah menggunakan media interaktif dengan adobe flash dan hanya 

beberapa jenis pekerjaan saja dan penelitian oleh Faimmatul Maftuchah 

menggunakan media interaktif dengan adobe flash yang dikemas dalam bentuk 

ensklopedia elektronik . Diantara keduanya tentunya merupakan sebuah media 

interaktif .  

 Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, pengembangan media yang dilakukan oleh peneliti  yaitu  pada 

media kotejan ini tidak hanya membahas tentang jenis-jenis pekerjaan saja akan 

tetapi membahas sumber daya alam yang ada disekitar yang dapat menjadikan 

sebuah pekerjaan dan media berbentuk tiruan sumber daya alam yang yang 

tentunya akan memunculkan pemahaman konkrit peserta didik dan bagaimana 

hubungan sumber daya alam itu terhadap pekerjaan selain itu dalam media ini 

nantinya siswa juga akan menuliskan suau pendapat pribadi tentang tokoh dalam 
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suatu cerita. Perbedaan media yang dikembangkan oleh peneliti  dengan media 

peneliti terlebih dahulu oleh Ipung Firmansyah yaitu media yang dikembangan 

hanya berbasih dua dimensi berupa media interaktif , sedangkan media yang akan 

dikembangan oleh peneliti menggunakan media dua dan tiga dimensi tentang 

sumber daya alam, jenis-jenis pekerjaan dan menuliskan pendapat pribadi. 

Perbedaan juga terletak pada materi jika pada peneliti yang dilakukan oleh Ipung 

Firmansyah hanya menggunakan satu materi yaitu IPS dan Faimmatul Maftuchah 

dengan mata pelajaran IPA, IPS dan Bahasa Indonesia. Pada penitili kali ini 

menggunakan pembelajaran tematik yaitu pembelajaran 1-3.  

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas peneliti memberikan 

solusi melalui pengembangan media, dimana peneliti mengambil materi yang 

sesuai dengan buku tematik agar pembelajaran berlangsung dapat menarik minat 

siswa untuk belajar dan untuk tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Oleh 

karena itu peneliti mengambil judul  “Pengembangan Media Kotejan (kotak 

tempel jenis pekerjaan) pada pembelajaran tematik Tema 4 subtema 1 kelas IV “ 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang diatas peneliti menemukan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media kotejan pada pembelajaran tematik tema 4 

berbagai pekerjaan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1,2 dan 3 di 

kelas 4 SD? 

2. Bagaimana respon penggunaan dengan menggunakan media kotejan pada 

pembelajaran tematik tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 pembelajaran 1,2 

dan 3 jenis-jenis pekerjaan di kelas 4 SD? 
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C.  Tujuan penelitian dan pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka tujuan penelitian 

dan pengembangan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan media kotejan pada tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 

jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1,2 dan 3 di kelas 4 SD. 

2. Menganalisis respon pengguna media kotejan pada pembelajaran tematik tema 

4 subtema 1 pembelajaran 1,2 dan 3 di kelas 4 SD. 

D. Spesifikasi Produk  

Spesifikasi produk yang nantinya akan dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Tampilan bentuk produk  

Media kotejan ini berbentuk box persegi panjang dengan ukuran 

60cmx40cm yang berbentuk kotak. Pada media kotejan ini berbentuk dua 

dan tiga dimensi pada bagian bawah dengan menggunakan replika tiruan 

sumber daya alam dan cara melestarikannya, sedangkan pada bagian atas 

digunakan untuk menempelkan berbagi jenis pekerjaan menggunakan 

perekat dan pada bagian box (kotak) terdapat 2 kantong yang dimana 

kantong pertama terdapat jenis-jenis pekerjaan (profesi) sebelum 

ditempelkan, sedangkan pada kantong kedua berisi tentang teks cerita yang 

nantinya siswa memberikan pendapat pribadi pada cerita yang telah 

dibacanya.  

2. Konsep produk  

Media ini merupakan media dua dimensi dan tiga dimensi yang merupakan 

suatu bentuk tiruan tentang kenamapakan sumber daya alam yang berkaitan 

dengan jenis-jenis pekerjaan dan peserta didik menuliskan mengenai 
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pendapat pribadi mengenai cerita. Dalam media ini dapat digunakan secara 

demonstrasi baik secara individu ataupun kelompok.  

3. Konten (isi) produk  

Pada media pembelajaran ini membahas tentang tema 4 subtema 1 

pembelajaran 1,2 dan 3 terdapat 5 mata pelajaran. 

E. Pentingnya penelitian dan pengembangan  

Penelitian dan pengembangan media kotejan ini sangat penting, jika 

dijabarkan secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Tujuan dari pengembangan dan penelitian sangatlah berbeda jika 

pengembangan yaitu mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu produk yang 

telah di lakukan suatu uji coba. Sedangkan penelitian yaitu menemukan suatu 

pengetahuan baru dengan cara melalui penelitian dasar ataupun menjawab 

permasalahan yang terjadi dilapangan. 

2. Secara praktis  

a. Bagi guru 

1. Memudahkan guru dalam menyampaikan materi.  

2. Memberikan pemahaman guru tentang penggunaan media pembelajaran 

kotejan ini. 

b. Bagi peserta didik 

1. Memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan oleh 

guru. 

2. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik.  
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F. Asumsi dan keterbatasan pengembangan  

1. Asumsi  

a. Peserta didik  

 Peserta didik mampu untuk menggunakan media pembelajaran kotejan 

yang berkaitan dengan materi, peserta didik juga memahami mengenai materi 

ini.  

b. Guru 

 Guru mampu menerapkan media pembelajaran ini dalam proses 

pembelajaran, guru dapat menjelaskan materi pelajaran yang diajarkan dengan 

media pembelajaran yang telah dikembangkan 

c. Lingkungan  

 Pada umumnya media ini berada pada lingkungan peserta didik dan 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Lingkungan di sekitar 

peserta didik juga mendukung digunakannya media pembelajaran ini. 

2. Keterbatasan pengembangan  

  Media pengembangan kotejan ini adalah sebuah media 

pembelajaran yang digunakan di kelas IV. Selain itu media pembelajaran  ini 

memiliki keterbatasan-keterbatasan yaitu: 

a. Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan media ini 

b. Media ini dapat digunakan pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 1,2 dan 3. 

c. Penggunaan media ini dapat dilakukan secara individu ataupun secara 

kelompok. 
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d. Media ini dilakukan penelitian di SD Islam Mohammad Hatta Kota 

Malang, Namun media ini juga dapat digunakan di SD lain dengan materi 

yang sama. 

G. Definisi istilah 

  Penelitian pengembangan ini terdapat beberapa definis istilah sebagai 

berikut:  

1. Pengembangan  

Pengembangan adalah suatu proses pertumbuhan, perubahan yang 

dilakukan  secara berlahan (evolusi), dan perubahan secara bertahap 

menjadi sesuatu hal yang lebih baik 

2. Media  

Media adalah alat penunjang yang membantu guru dan peserta didik untuk 

memunculkan interaksi dalam suatu pembelajaran sehingga memudahkan 

guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik yang lebih 

bermakna. 

3. Media Kotejan (Kotak tempel jenis pekerjaan) 

Media kotejan adalah media yang berbentuk 3 dimensi yang dimana 

membahas materi tentang tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 jenis-jenis 

pekerjaan. Media ini dapat membantu siswa untuk memahami materi yang 

akan disampaikan oleh guru.  

4. Pembelajaran tematik  

 Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat 

gabungan antara beberapa mata pelajaran yang menjadi satu dalam sebuah 

tema tertentu. 


