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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi deskripsi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, spesifikasi produk, pentingnya penelitian & pengembangan, asumsi 

dan keterbatasan penelitian & pengembangan, definisi operasional yang 

menjelaskan tentang pengembangan media tematik TELUBANGKOT pada tema 

ekosistem subtema komponen ekosistem di kelas 5 sekolah dasar. 

A. Latar Belakang

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang berpusat pada

tema. Tema tersebut berfungsi untuk mengintegrasikan dari beberapa mata 

pelajaran. Pembelajaran tematik juga merupakan pendekatan antara perpaduan 

pembelajaran langsung dengan mata pelajaran yang akan dipelajari. Dengan 

pengaplikasian pembelajaran tematik ini siswa akan mendapatkan pengetahuan 

dan pengalaman secara nyata, dengan adanya pemaduan pembelajaran. 

Pernyataan ini sesuai dengan Majid (2014:86) mengemukakan bahwa 

pembelajaran tematik dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) pembelajaran yang 

berangkat dari suatu tema sebagai pusat yang diperlukan untuk memahami 

konsep-konsep yang berasal dari mata pelajaran yang keterkaitan dengan tema 

itu sendiri, (2) pendekatan yang memperpadukan dari beberapa mata pelajaran 

dan menunjukkan pembelajaran pada dunia nyata di lingkungan sekitar siswa 

dengan kemampuan perkembangan siswa, (3) suatu cara untuk mengembangkan 

pengetahuan siswa dan keterampilan siswa dengan cara bersamaan, (4) 

menggabungkan konsep pada suatu mata pelajaran yang berbeda, dengan tujuan 

agar siswa dapat belajar lebih baik dan bermakna dari sebelumnya.
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 Pembelajaran tematik tersebut dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. Pembelajaran bermakna merupakan proses perubahan di dalam 

kepribadian siswa, seperti percakapan dengan orang lain, sikap yang dilakukan 

terhadap orang lain, kebiasaan yang dilakukan siswa, dan kepandaian siswa. 

Perubahan ini bersifat menetap terhadap tingkah laku yang akan terjadi kepada 

siswa, dalam perubahan ini dapat dilihat dari hasil latihan atau pengalaman yang 

dilakukan oleh siswa selama kegiatan belajar dan pembelajaran berlangsung, 

penjelasan ini sesuai dengan Daryanto (2014:3). Dari pembelajaran bermakna ini 

dapat memberikan suatu pengalaman terhadap siswa, agar siswa tersebut lebih 

percaya diri dan tanggung jawab saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas pembelajaran tematik seperti halnya pada tema 

Ekosistem subtema Komponen Ekosistem pembelajaran 2. Tema tersebut 

terdapat mata pelajaran yang saling mengaitkan satu sama lain yaitu mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, SBdP. Pembelajaran ini membahas materi 

komponen ekosistem yang mempelajari tentang penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanan. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia membahas 

materi tentang teks nonfiksi, mata pelajaran IPA membahas materi komponen 

ekosistem (penggolongan hewan berdasarkan jenis makana), dan mata pelajaran 

SBdP membahas materi tangga nada minor dan mayor dari lagu hewan. Maka 

dari itu, ketiga mata pelajaran harus saling mengaitkan dengan tema yang telah 

ditentukan, agar tidak terjadi kesalahan pada pembelajaran tematik pada 

umumnya.  

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik ini 

merupakan pembelajaran yang berpusat pada tema. Oleh sebab itu untuk 
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mengaitkan beberapa mata pelajaran harus menyesuaikan dengan tema yang 

telah ditentukan. Pembelajaran tematik tidak hanya mengajarkan suatu materi, 

melainkan dengan mengajarkan tingkah laku yang baik, pengalaman yang luas 

atau pembelajaran bermakna kepada siswa. Pembelajaran ini dapat dilihat 

peningkatannya dari hasil latihan dan pengalaman siswa saat kegiatan belajar 

mengajar. Salah satu contoh pembelajaran pada tema ekosistem subtema 

ekosistem pembelajaran 2. Untuk melihat hasil peningkatannya maka harus 

dilatih saat kegiatan pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran. Media 

pembelajaran ini dapat memudahkan siswa untuk memahami materi saat 

kegiatan belajar mengajar dan dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. 

Landasan filosofis pengembangan media merupakan penggunaan media 

yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada siswa. 

Penyampaian pesan atau informasi kepada siswa, harus berdasarkan nilai-nilai 

kebenaran akademik ataupun kebenaran sosial yang telah disepakati oleh banyak 

orang. Maka dari itu, jika seorang guru memberikan suatu pesan atau informasi 

mengenai materi pembelajaran kepada siswa, harus berdasarkan kebenaran yang 

telah teruji secara objektif, radikal, dan empiris. Untuk mengatasi kesalahan saat 

menyampaikan suatu informasi materi kepada siswa, dengan cara mengecek 

kembali nilai kebenarannya melalui sejarah materi yang akan disampaikan, 

dikemukakan oleh Musfiqon (2012:57).  

Sejarah perkembangan media pembelajaran mempunyai banyak cerita dari 

awal munculnya media hingga perkembangan media pada zaman modern ini. 

Seiring berjalannya waktu, media pembelajaran ini sudah menjalani proses 

perkembangan yang cukup lama. Penggunaan media pada awalnya sebagai alat 
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bantu proses kegiatan belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk membatu 

kegiatan belajar mengajar seperti alat bantu visual yang berupa gambar, objek, 

model, dan alat-alat lain yang dapat membantu memberikan pengalaman secara 

langsung (konkrit), memberikan motivasi kepada siswa, dan meningkatkan 

pemahaman siswa saat kegiatan belajar mengajar, penjelasan di atas 

dikemukakan oleh Musfiqon (2012:40).  

PERMENDIKBUD no. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan 

dasar dan menengah yang menjelaskan bahwa standar proses adalah kriteria 

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

Standar Kompetensi Lulusan. Pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran diperlukan sarana berupa media pembelajaran sebagai perantara 

informasi dan interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa 

lainnya. Maka dari itu, media pembelajaran sangat dibutuhkan dan membantu 

guru saat kegiatan belajar agar konsep materi dapat tersampaikan kepada siswa 

sesuai tujuan pembelajaran yang guru inginkan.  

Penggunaan media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar harus 

memiliki sifat konkrit, agar siswa mudah memahami suatu materi. Hal ini 

sejalan dengan Sanjaya (2010:8) yang mengemukakan bahwa melalui media 

pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pembelajaran dari bersifat abstrak 

menjadi konkrit. Sehingga, dengan mengaplikasi media pembelajaran saat 

kegiatan belajar mengajar siswa lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Maka dari itu, penggunaan media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran sangat berperan penting bagi siswa sekolah dasar. Dengan 
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adanya media pembelajaran ini, siswa dapat termotivasi, pebelajaran lebih 

menarik dan siswa dapat menambah pengalaman lebih luas. 

Fungsi media pembelajaran dapat digunakan untuk merangsang dengan (1) 

menerima suatu objek atau peristiawa-peristiwa tertentu, (2) memanipulasi 

keadaan, peristiwa, ataupun objek tertentu, (3) menambah gairah dan motivasi 

belajar siswa, (4) media pembelajaran memiliki nilai praktis Sanjaya (2010:208). 

Beberapa fungsi yang ada pada media pembelajaran dapat memudahkan siswa 

untuk memahami materi yang disampaikan saat kegiatan belajar mengajar secara 

langsung. Namun pada kenyataannya masih ada sekolah dasar yang tidak 

menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Padahal 

tidak semua materi dapat disampaikan melalui verbal, sehingga siswa sulit untuk 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Fakta tersebut sesuai dengan 

hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 26 oktober 

2018 di Sekolah Dasar Bareng 4 Malang. 

Hasil observasi di Sekolah Dasar Bareng 4 Malang diperoleh mengenai 

fasilitas pembelajaran yang kurang mendukung saat kegiatan belajar mengajar. 

Selama ini guru tidak menggunakan media pembelajaran, media dan sumber 

belajar yang digunakan hanya terfokus pada buku paket dan LKS. Proses 

pembelajaran tematik selama ini tidak menggunakan media karena guru 

kesulitan untuk mencari media yang mampu mengitegrasikan mata pelajaran 

sesuai dengan subtema yang ada. Subtema ini perlu adanya kegiatan yang 

menarik agar siswa termotivasi untuk belajar sambil bermain. Adapun 

kurangnya keikutsertaan siswa dalam pembelajaran mengakibatkan 

pembelajaran berpusat pada guru. Siswa kurang antusias untuk mengikuti proses 
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pembelajaran, karena pembelajaran yang bersifat membosankan. Hasil observasi 

di kelas 5 memiliki karakteristik yang suka bergerak, dan suka belajar 

berkelompok, sehingga membutuhkan media yang menarik belajar siswa, aman 

dalam penggunaan, dan mengikut sertakan siswa dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama guru wali kelas 5 pada tema 

ekosistem subtema komponen ekosistem subtema komponen ekosistem 

pembelajaran 2. Guru hanya menggunakan media gambar yang dibawa oleh 

siswa yang bersifat tidak tahan lama dan mudah rusak. Hal tersebut 

menyebabkan kurangnya ketertarikan siswa dalam media yang digunakan. Siswa 

kelas 5 lebih menyukai pembelajaran yang bersifat yang berhubungan dengan 

aktifitas gerak, oleh sebab itu pembelajaran akan lebih bervariasi dan tidak 

membosankan. 

Hasil observasi dan wawancara ini dapat dilakukan pengembangan media 

dengan mengikut sertakan siswa dalam proses pembelajaran, yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakterestik siswa kelas 5. Media pembelajaran yang 

dikembangkan adalah media TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak). Pada 

media tersebut siswa akan ikut serta dalam penggunaannya, dikarenakan media 

ini bersifat bermain sambil belajar, dan media tersebut terdapat soal-soal beserta 

peritah yang akan dilakukan siswa kelas 5. Soal beserta perintah tersebut terdiri 

dari teks nonfiksi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan teks 

lagu yang akan dinyanyikan oleh siswa dengan menggunakan alat musik 

sederhana. 

Penelitian ini memiliki pembahasan yang serupa dengan penelitian 

terdahulu. Penelitian terdahulu membahas topik “Penggunaan Media 



7 

 

 

Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menggolongkan Hewan 

Berdasarkan Jenis Makanannya Pada Kelas 4 SD Inpres Palapi Kecamatan 

Taopa Kabupaten Parigimautong”, yang diteliti oleh Ardi, dkk. Pada topik ini 

membahas penggunaan media lingkungan materi menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanan, agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Penelitian terdahulu yang selanjutnya membahas topik “Pengaruh media 

Pop-Up Card terhadap hasil belajarsiswa pada materi penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya” yang diteliti oleh Ghina Fitriadi Putri, dkk. Pada 

penelitian ini membahas tentang penggunaan media Pop-Up Card. Media ini, 

seperti kartu ucapan atau kartu undangan pada biasanya, namun media tersebut 

mempunyai keistimewaan tersendiri yaitu dengan keluarnya gambar ketika kartu 

dibuka. Dengan menggunakan media Pop-Up Card dapat mengoptimalkan 

proses belajar siswa di SDN Nagarasari. 

Penelitian terdahulu yang berikutnyamembahas topik “Meningkatkan hasil 

belajar sains melalui pembelajaran interaktif siswa kelas IV SDN 15 Ampana” 

yang diteliti oleh Widyastuti Umar, dkk. Pada penelitian ini membahas 

pembelajaran interaktif untuk materi penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanan, dengan menggunakan pendekatan interaktif. Dengan menerapkan 

pendekatan interaktif ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan latar belakang di atas, terkait masalah yang terjadi saat 

kegiatan belajar mengajar. Seperti halnya dalam penggunaan media 

pembelajaran yang tidak tahan lama dan kurang menarik perhatian siswa pada 

pembelajaran tematik. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul 



8 

 

 

“Pengembangan Media Tematik TELUBANGKOT Pada Tema Ekosistem 

Subtema Komponen Ekosistem di Kelas 5 Sekolah Dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

 Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran TELUBANGKOT 

pada tema ekosistem subtema komponen ekosistem yang layak di kelas 5 

Sekolah Dasar? 

C. Tujuan Penelitian 

 Mendeskripsikan proses pembelajaran pada tema ekosistem Subtema 

komponen ekosistem dengan menggunakan media pembelajaran 

TELUBANGKOT yang layak di kelas 5 Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

 Untuk menghasilkan media TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak) 

yang menarik, maka perancang memiliki spesifik secasara konten dan secara 

konstruk produk diantaranya sebagai berikut: 

1. Konten  

 Media TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak) ini di implementasikan 

pada tema Ekosistem Subtema Komponen Ekosistem pembelajaran 2. Pada 

pembelajaran 2 ini terdiri dari tiga mata pelajaran yang diintegrasikan yaitu 

Bahasa Indonesia, SBdP, IPA. Berikut ini adalah kompetensi dan indikator pada 

mata pelajaran yang ada di pembelajaran 2: 

a. Kompetensi Dasar Bahasa. Indonesia 

3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi. 

4.7 Menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi ke 

dalam tulisan dengan bahasa sendiri. 
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Indikator: 

3.7.1 Menjelaskan isi teks nonfiksi tentang jenis-jenis ekosistem. 

3.7.2  Menyimpulkan isi teks nonfiksi tentang jenis-jenis ekosistem. 

4.7.1 Menghasilkan tulisan teks nonfiksi dengan bahasa sendiri tentang 

jenis-jenis ekosistem. 

b. Kompetensi Dasar IPA 

3.5 Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring 

makanan dilingkungan sekitar.  

Indikator:  

3.5.1 Menguraikan golongan hewan berdasarkan jenis makanan dari 

komponen ekosistem darat meggunakan media TELUBANGKOT 

(Tekan Lubang Kotak). 

3.5.2 Membandingkan golongan hewan berdasarkan jenis makan dari 

komponen ekosistem darat meggunakan media TELUBANGKOT 

(Tekan Lubang Kotak). 

c. Kompetensi Dasar SBdP 

3.2 Memahami tangga nada. 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan 

iringan musik. 

Indikator: 

3.2.1 Menjelaskan tangga nada mayor dan minor 

3.2.2 Memberi contoh tangga nada mayor dan minor 

4.2.1 Menentukan lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan 

musik menggunakan benda-benda sederhana. 
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4.2.2 Menampilkan lagu yang sudah dipilih didepan kelas 

Kompetensi Dasar yang telah dipaparkan diatas, maka berikut ini tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, SBdP, dan IPA: 

d. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

1) Melalui diskusi siswa mampu menjelaskan isi teks nonfiksi tentang 

jenis-jenis ekosistem dengan benar.  

2) Melalui tanya jawab siswa mampu menyimpulkan isi teks nonfiksi 

tentang jenis-jenis ekosistem dengan benar. 

3) Melalui penugasan siswa mampu menghasilkan tulisan teks nonfiksi 

dengan bahasa sendiri tentang jenis-jenis ekosistem dengan benar. 

e. Tujuan Pembelajaran IPA 

1) Melalui penugasan siswa mampu menguraikan golongan hewan 

berdasarkan jenis makana dari komponen ekosistem darat 

menggunakan media TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak) dengan 

tepat. 

2) Melalui penugasan siswa mampu membandingkan golongan hewan 

berdasakan jenis makanan dari komponen ekosistem darat 

menggunakan media TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak) dengan 

tepat 

f. Tujuan Pembelajaran SBdP 

1) Melalui diskusi siswa mampu menjelaskan tangga nada mayor dan 

minor dengan benar. 
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2) Melalui tanya jawab siswa mampu memberi contoh tangga nada mayor 

dan minor dengan benar. 

3) Melalui penugasan siswa mampu menentukan lagu dalam berbagai 

tangga nada dengan iringan musik menggunakan benda-benda 

sederhana dengan benar. 

4) Melalui penugasan siswa mampu menampilkan lagu yang sudah dipilih 

didepan kelas. 

2. Konstruk 

 Media TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak) merupakan media yang 

berbentuk kotak, namun media ini memiliki fungsi yang memudahkan guru 

untuk menyampaikan suatu konsep pada tema Ekosistem Subtema Komponen 

Ekosistem pembelajaran 2 kepada siswa kelas 5. Berikut ini spesifikasi media 

TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak): 

a. Media ini terbuat dari triplek tebal ukuran 9 ml, yang didesain menyerupai 

kotak yang berukuran panjang 40 cm dan lebarnya 70 cm. 

b. Pada desain kotak ini ada tambahan enam lubang, tiga lubang dibagian 

kanan dan tiga lubang dibagian kiri, enam lubang ini ada dibagian atas.  

c. Lubang yang ada dibagian atas berfungsi sebagai munculnya simbol H 

(herbivora), K (karnivora), O (omnivora).  

d. Bagian samping kanan dan samping kiri terdapat tombol yang berfungsi 

sebagai penggerak keluarnya simbol H (herbivora), K (karnivora), dan O 

(omnivora).  

e. Pada media ini mempunyai laci dibagian luar yang berfungsi untuk 

penyimpanan soal dan teks lagu. 
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f. Media TELUBANGKOT bisa berfungsi dengan adanya soal-soal yang 

telah disediakan. 

g. Media TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak) ini bisa digunakan secara 

mandiri atau pun secara berkelompok. Media tersebut tidak membutuhkan 

perawatan yang khusus, hanya saja perlu dirawat dan dijaga dengan baik.  

h. Media tersebut sudah di desain sesuai karakteristik siswa kelas tinggi. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

 Permasalahan yang terjadi di SDN Bareng 4 Malang adalah fasilitas 

pembelajaran yang kurang mendukung saat kegiatan belajar mengajar. Selama 

ini guru tidak menggunakan media pembelajaran, media dan sumber belajar 

yang digunakan hanya terfokus pada buku paket dan LKS. Proses pembelajaran 

tematik selama ini tidak menggunakan media karena guru kesulitan untuk 

mencari media yang mampu mengitegrasikan mata pelajaran sesuai dengan 

subtema yang ada. Subtema ini perlu adanya kegiatan yang menarik agar siswa 

termotivasi untuk belajar sambil bermain. Adapun kurangnya keikutsertaan 

siswa dalam pembelajaran mengakibatkan pembelajaran berpusat pada guru. 

Siswa kurang antusias untuk mengikuti proses pembelajaran, karena 

pembelajaran yang bersifat membosankan. Maka perlunya pengembangan media 

pembelajar agar siswa dapat ikut serta dan tidak bosan saat proses pembelajaran, 

media pembelajaran yang dikembangkan adalah media TELUBANGKOT 

(Tekan Lubang Kotak). Pada media tersebut siswa akan ikut serta dalam 

penggunaannya, dikarenakan media ini bersifat bermain sambil belajar, dan 

media tersebut terdapat soal-soal beserta peritah yang akan dilakukan siswa 

kelas 5. Soal beserta perintah tersebut terdiri dari teks nonfiksi, penggolongan 
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hewan berdasarkan jenis makanannya, dan teks lagu yang akan dinyanyikan oleh 

siswa dengan menggunakan alat musik sederhana.  

F. Asumsi Dan Keterbatasan penelitian & pengembangan 

Ada beberapa asumsi dalam pengembangan media ini sebagai berikut: 

1. Siswa dapat menggunakan media TELUBANGKOT (Tekan Lubang 

Kotak). 

2. Siswa dapat belajar dengan menggunakan media visual. 

3. Guru dapat menggunakan media TELUBANGKOT (Tekan Lubang 

Kotak). 

4. Guru yang ada di sekolah dasar harus mampu mengoprasikan media 

TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak). 

5. Pihak sekolah bersedia menerima media TELUBANGKOT (Tekan 

Lubang Kotak). 

Pengembangan ini mempunyai batasan-batasan dalam pengaplikasiannya 

yaitu: 

1. Pengembangan media TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak) dirancang 

untuk tema ekosistem subtema komponen ekosistem pembelajaran 2. 

2. Pengaplikasian media pembelajaran hanya dilakukan di kelas 5. 

3. Pengembangan media ini hanya dilakukan di SDN Bareng 4 Malang. 
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G. Definisi Oprasional  

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Media TELUBANGKOT (Tekan Lubang Kotak) 

 Media TELUBANGKOT merupakan media yang digunakan pada tema 

ekosistem subtema komponen ekosistem pembelajaran 2. Media tersebut 

dirancang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 5 sekolah dasar. 

2. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema, tema sangat berperan penting untuk memadukan mata 

pembelajaran satu dengan mata pembelajaran lainnya secara holistik. Sehingga, 

siswa mendapatkan pengalaman bermakna dari pembelajaran tematik dan 

bersifat kontekstual. 

3. Penelitian dan Pengembangan  

Penelititian dan pengembangan merupakan penelitian pengembangan yang 

mengembangkan atau menciptakan suatu karya baru atau karya yang sudah ada 

dan dapat mengoptimalkan siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas. 


