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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia tidak mampu hidup sebagai manusia jika dia tidak dididik 

atau diajar oleh manusia lainnya. Maksudnya adalah setiap manusia pasti 

mengalami proses dimana yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang 

tidak bisa menjadi bisa berkat dirinya sendiri ataupun bantuan orang lain. 

Jadi secara tidak langsung manusia mengalami proses belajar untuk 

memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya. Pembelajaran pada 

hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak dengan anak, anak 

dengan sumber belajar dan anak dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran 

akan lebih bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang 

nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak (Majid, 2017:15). Sedangkan 

menurut Rombepajung (dalam Thobroni, 2011:8) berpendapat bahwa 

pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan 

suatu ketrampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran. 

Pembelajaran tersebut dapat diperoleh disuatu satuan pendidikan maupun 

diluar satuan pendidikan.  

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat,   dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

atau latihan yang berlangsung disekolah dan diluar sekolah untuk 

mempersiapkan siswa agar dapat memainkan peranannya secara tepat 

dalam berbagai lingkungan hidup (Rohman, 2009, p.9). Pendidikan
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membuat manusia berusaha  mengembangkan potensi yang ada dalam diri 

untuk mampu menghadapi  setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan.  

Sebagai suatu model pembelajaran di Sekolah Dasar, pembelajaran 

Tematik memiliki karakteristik sebagai berikut yaitu yang pertama adalah 

pembelajaran berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, 

pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari 

berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel dan menyajikan prinsip belajar 

sambil bermain dan menyenangkan (Majid, 2017:89-90). 

  Muatan pembelajaran tematik pada tahun ajaran 2018/2019 semua 

sekolah dasar sudah menggunakan buku tematik revisi terbaru yaitu revisi 

2017 dengan berisi materi Bahasa Indonesia, SBdP, PJOK, dan PPKn. 

Sedangkan mata pelajaran matematika berdiri sendiri. Kurikulum 

merupakan komponen terpenting dalam pendidikan, karena tercapainya 

tujuan pendidikan terdapat dalam kurikulum, yang secara proses 

dilaksanakan oleh satuan pendidikan. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Haryono, 2015:2) 

Menurut hasil observasi penulis yang dilaksanakan pada hari Senin, 

29 Oktober 2018 di SDN 2 Pujon Kidul, dalam kegiatan belajar mengajar, 

guru dalam pemilihan media pembelajaran belum memberikan pengalaman 

kongkrit kepada siswa. Dan penulis mengamati siswa kelas 5 yang berusia 
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10-11 tahun mempunyai karakter senang dengan hal baru, suka berdiskusi 

kelompok, lebih tertarik dengan media pembelajaran yang bersifat kongkrit 

dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Menurut hasil wawancara dengan 

guru, dalam proses pembelajaran guru menggunakan media gambar skema 

materi dan sesekali menayangkan video dari youtube dalam penyampaian 

materi siklus air yang terdapat pada tema 8 sub tema 1 pembelajaran 2, 

media yang guru gunakan dirasa kurang memberikan pengalaman karena 

masih bersifat abstrak dan jika guru menayangkan video siswa hanya 

terfokus pada gambar tanpa memahami lebih dalam apa isi materi yang ada 

dalam video, dan siswa yang duduk dibelakang kurang fokus 

memperhatikan dan asik mengobrol dengan teman temannya dibelakang. 

Menurut hasil wawancara dengan siswa, model pembelajaran 

ceramah dan diskusi yang dilakukan guru tidak dapat memberikan 

pengalaman belajar bagi siswa, siswa dapat menghafal materi yang 

disampaikan dengan ceramah namun siswa belum dapat memahami isi 

materi yang disampaikan oleh guru dan siswa kesulitan dalam mengingat 

materi dalam jangka pangjang. Menurut mereka lebih mudah memahami 

melalui praktik atau mengamati secara langsung dari pada mereka harus 

menghafal materi dibuku.  

Setelah memahami kondisi di SDN 2 Pujon Kidul khususnya kelas 

5, penulis berpendapat bahwa kelas 5 di SDN Pujon Kidul membutuhkan 

media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan bersifat kongkrit 

karena karakter siswa kelas 5 di SDN 2 Pujon Kidul adalah suka berdiskusi 

kelompok, lebih tertarik dengan media pembelajaran yang bersifat konkret 
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sehingga siswa bisa mempraktikannya dan memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi, karakter siswa kelas 5 di SDN 2 Pujon Kidul tersebut sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh Haryono. Oleh karena itu pembelajaran harus 

diusahakan agar tercipta suasana siswa yang aktif dan menyenangkan dan 

dalam pemilihan media harus tepat, media yang digunakan harus dapat 

menarik perhatian siswa dan bersifat kongkrit agar media dapat memberikan 

pengalaman belajar bagi siswa.  

Berdasarkan analisa kebutuhan yang penelitian lakukan, peneliti 

dapat mengangkat judul penelitian “Pengembangan media maket 

Balekambang untuk pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 pembelajaran 

2 kelas V Sekolah Dasar” harapanya media maket Balekambang yang 

penulis kembangkan dapat sebagai perantara guru untuk mempermudah 

menyampaikan materi siklus air dan memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna kepada siswa. Dari pernyataan diatas peneliti berpendapat bahwa 

SDN 2 Pujon Kidul sudah memakai media pembelajaran namun media yang 

digunakan guru kurang menimbulkan pengalaman belajar yang konkret 

dalam penyampaian materi Tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 yaitu salah 

satu materinya adalah siklus air. Perlu diadakan pengembangan media agar 

pembelajaran dapat memberikan pengalaman kepada siswa dan membatu 

proses penyampaian materi melalui media maket Balekambang.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media maket Balekambang untuk 

pembelajaran tematik kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 2? 

2. Bagaimana efektivitas media maket Balekambang terhadap prestasi 

siswa kelas 5 ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Mendeskripsikan pengembangan media maket Balekambang untuk 

pembelajaran tematik kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 2. 

2. Mengetahui efektivitas  media maket Balekambang  terhadap prestasi 

siswa kelas 5. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Untuk pengembangan media pembelajaran yang menarik, maka 

penulis membuat rancangan media pembelajaran maket Balekambang 

untuk pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 dengan berdasarkan 

kategori sebagai berikut : 

1. Konten atau isi media 

Media ini berisi beberapa komponen, yaitu :  

a. Jenis Produk 

Media maket Balekambang merupakan jenis media karya seni 3D 

b. Desain 

Untuk desain maket ini penulis mengangkat pantai Balekambang 

sebagai desain miniatur karena pantai Balekambang merupakan 

salah satu icon wisata kab. Malang.  
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c. Tema dan Subtema  

Tema subtema dalam pengembangan media maket Balekambang 

adalah tema 8 lingkungan sahabat kita dan subtema 1 manusia dan 

lingkungan. 

d. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Bahasa Indonesia  

Kompetensi Dasar Indikator  

3.8    Menguraikan urutan peristiwa atau 

tindakan yang terdapat pada teks 

nonfiksi 

3.8.1   Membaca teks narasi peristiwa 

siklus air  

3.8.2   Mengidentifikasi pengertian dan 

ciri ciri teks nonfiksi  

4.8   Menyajikan kembali peristiwa atau 

tindakan dengan memperhatikan 

latar cerita yang terdapat pada teks 

nonfiksi 

 

4.8.1   Membuat teks cerita nonfiksi 

dengan tema lingkungan sekitar 

belajar 

4.8.2   Mengkomunikasikan hasil karya 

cerita teks nonfiksi dengan 

tema lingkungan sekitar belajar 

 

 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator  

3.8    Menganalisis siklus air dan 

dampaknya pada peristiwa di bumi 

serta kelangsungan makhluk hidup 

3.8.1   Menganalisis simulasi tahap-

tahap dalam siklus air seperti 

evaporasi, kondensasi, dan 

presipitasi 

3.8.2   Mengidentifikasi dampak siklus 

air bagi kelangsungan makhluk 

hidup dan lingkungan  

4.8    Membuat karya tentang skema siklus 

air berdasarkan informasi dari 

berbagai sumber 

4.8.1  Mengidentifikasi siklus air dan 

dampaknya bagi peristiwa di 

bumi serta kelangsungan 

makhluk hidup dan lingkungan 

4.8.2   Mempraktikan tahap tahap 

dalam  siklus air seperti 

evaporasi, kondensasi dan 

presipitasi menggunakan media 

maket 
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SBdP 

Kompetensi Dasar Indikator  

3.2    Memahami tangga nada 3.2.1   Menyanyikan lagu dengan judul 

“air terjun” 

3.2.2   Mengidentifikasi pengertian dan 

jenis tangga nada 

4.2    Menyanyikan lagu-lagu dalam 

berbagai tangga nada dengan iringan 

musik 

4.2.1   Membuat lagu sederhana 

dengan tema lingkungan 

sahabat kita 

4.2.2   Menyanyikan lagu ciptaan 

dengan di iringi musik 

sederhana   

 

2. Konstruk atau tampilan media 

a. Media maket Balekambang memiliki alas berbentuk persegi dengan 

panjang sisi 100 cm. 

b. Bahan pembuatan kerangka media maket ini adalah kayu  

c. Untuk pembuatan bagian dasar maket Balekambang penulis 

menggunakan imitasi pasir putih untuk digunakan sebagai pantai, 

dalam membuat pulau Ismoyo penulis dapat memanfaatkan koran 

bekas dan karung semen yang ditempelkan ke kerangka yang terbuat 

dari rangkaian kawat agar lebih kuat dan tahan terkena air. Untuk 

hiasan lain lain seperti jembatan, pohon dan pura penulis 

menggunakan bahan dasar triplek kayu.  

d. Dalam pembuatan matahari penulis menggunakan lampu LED 

dengan sumber energi batrei. 

e. Dibawah matahari penulis meletakan es kering sebagai bahan proses 

penguapan. 

f. Dan untuk pembuatan efek hujan penulis memanfaatkan 

waterpompa untuk mengalirkan air ke atas lalu jatuh ke pulau 

menembus awan yang dibuat dengan dakron. 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Dalam pembelajaran, guru hanya menggunakan media gambar dan 

buku siswa saja, pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa mudah 

jenuh dan tidak konsentrasi terhadap penyampaian materi yang diberikan 

oleh guru. Dan dengan media gambar dan buku siswa yang diberikan guru 

siswa hanya bisa membayangkan materi saja. Jadi dengan pengembangan 

media maket Balekambang dapat mempermudah siswa memahami materi 

secara konkret dan memberikan inovasi yang menyenangkan sehingga 

siswa bersemangat dan konsentrasi dalam pembelajaran karena media 

maket Balekambang mempunyai tampilan seperti aslinya dan mudah 

dipahami.  

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

a. Asumsi  

Beberapa asumsi yang mendasari pengembangan media maket 

Balekambang adalah  : 

1. SDN 2 Pujon Kidul menggunakan kurikulum 2013 

2. Terdapat materi siklus air pada tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 

kelas V di SDN 2 Pujon Kidul. 

3. SDN 2 Pujon Kidul memiliki ruang kelas yang luas. 

4. Terdapat aliran listrik di ruang kelas V  

b. Keterbatasan masalah  

Dan untuk memungkinkan peneliti dalam mencapai tujuan maka 

peneliti membatasi masalah penelitian yaitu : 
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1. Pembelajaran yang akan diteliti merupakan pengembangan media 

pada kelas V tema 8 subtema 1 pembelajaran 2 

2. Media lebih terfocus untuk pembelajaran tema 8 dengan KD IPA 

3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa dibumi 

serta kelangsungan makluk hidup 

3. Memerlukan waktu yang lama dalam pembuatan media 

4. Media ini membutuhkan sumber energi listrik 

G. Definisi Operasional 

1. Maket Balekambang 

Maket Balekambang merupakan suatu bentuk seni 3D yang mangangkat 

pantai Balekambang sebagai objek dalam penyampaian materi siklus air 

dan pemanfaatannya.   

2. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid.  

3. Siklus air  

Siklus air adalah perputaran atau sirkulasi air yang tidak pernah berhenti 

dari pemanasan air laut oleh sinar matahari yang menimbulkan air laut 

menguap membentuk awan mendung, lalu turun kebumi sebagai air 

hujan, salju dan kabut dan diserap tanah mengalir lagi sampai air laut. 

 

 

 


