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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah Pasal 1 menyatakan bahwa “Pada jenjang pendidikan dasar, yaitu 

mencakup Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) menggunakan kurikulum 

2013.” Menurut Daryanto dan Sudjendro (2014:1) kurikulum 2013 adalah suatu 

kurikulum yang menyeimbangkan dan meningkatkan tiga ranah (pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan) yang ada pada diri siswa. Kurikulum 2013 ini 

menekankan siswa untuk lebih aktif daripada guru, karena pada kurikulum ini 

guru hanya bertugas sebagai fasilitator, pembimbimbing, dan pengarah dalam 

proses pembelajaran. Jika dahulunya siswa diberitahu (ilmu pengetahuan) 

sekarang siswa dituntut harus aktif mencari tahu dan mencoba. 

Menjelaskan lebih jauh dahulu, berdasarkan Permendikbud RI Nomor 24 di 

atas, pasal 3 menerangkan bahwa “Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran 

tematik-terpadu.” Berdasarkan pemaparan tersebut, menjelaskan bahwa pada 

tingkat satuan dasar menggunakan kurikulum 2013 dengan pendekatan 

pembelajaran tematik-terpadu, yang memiliki ciri-ciri; (1) Berpusat pada siswa; 

(2) Memberikan pengalaman langsung; (3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu 

jelas; (4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran; (5) Bersifat fleksibel; 



2 

 

(6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa; (7) 

Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan (Rusman, 

2013:258-259). Maka dapat peneliti simpulkan bahwa pendekatan pembelajaran 

tematik-terpadu menuntut siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar bermakna. 

Kurikulum 2013 memiliki ciri khas pada proses pembelajarannya, yaitu 

menerapkan pendekatan saintifik. Menurut Musfiqon (2015:38-40) pendekatan 

saintifik memiliki lima langkah pembelajaran, yakni; mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pendekatan 

saintifik ini dimaksudkan untuk membentuk siswa lebih aktif dalam membangun 

pengetahuan, keterampilan, serta mendorong untuk melakukan penyelidikan dan 

menemukan fakta dari kejadian atau fenomena. Berdasarkan hal di atas, 

diharapkan siswa baik secara individual maupun klasikal aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik, otentik, dan bermakna. 

Proses pembelajaran perlu mengkaji komponen pembelajaran yang ada 

terlebih dahulu, karena komponen dalam proses pembelajaran saling berinteraksi 

dan berinterelasi. Komponen tersebut adalah tujuan, materi pembelajaran, metode 

atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi (Sanjaya, 2012:19). Berdasarkan 

hal tersebut, dapat diketahui bahwa media pembelajaran memiliki kedudukan 

yang pokok dan merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran, sehingga 

akan terkait dengan komponen lainnya. Tanpa adanya media pembelajaran, sangat 

dimungkinkan proses pembelajaran tidak akan terselenggara dengan optimal, 

efektif, dan efisien. Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Suryosubroto, 

bahwa setiap metode mengajar perlu menggunakan alat-alat pengajaran yang 
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berfungsi membantu proses pengajaran agar tujuan dapat dicapai dengan sebaik-

baiknya (Suryosubroto, 2009:164). Adapun pentingnya media pembelajaran 

adalah untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, indra, mengatasi sikap pasif siswa, 

memberikan perangsang yang sama, menamakan pengalaman, dan menimbulkan 

persepsi yang sama (Sadiman, dkk, 2010:17-18).  

Maka dari itu penting untuk menghadirkan media dalam pembelajaran 

tematik. Karena media mampu merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan 

kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri 

siswa. Selain itu media bermanfaat untuk memudahkan guru dalam proses transfer 

ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari guru kepada siswa. Sebelum 

beranjak lebih jauh, penting untuk melakukan pemilihan media pembelajaran 

yang relevan untuk pembelajaran Tematik Terpadu di SD/MI. Aqib (2013:53) 

mengemukakan bahwa pemilihan media perlu mempertimbangkan; komponen 

pembelajaran, karakteristik sasaran didik, karakteristik media yang bersangkutan, 

waktu yang tersedia, biaya yang diperlukan, ketersediaan fasilitas atau peralatan, 

konteks penggunaan (kemampuan orang yang menggunakan, fleksibelitas media, 

tidak berbahaya), mutu teknis media.  

Berdasarkan observasi dan wawancara pada hari Senin, tanggal 15 Januari 

2019, peneliti menemukan fakta bahwa di Madrasah Ibtidaiyah tersebut masih 

sangat kurang dalam pengadaan media tematik, jikapun ada itu adalah media 

untuk satu disiplin ilmu saja. Maka dari itu peneliti ingin meneliti di MI tersebut, 

karena diharapkan penelitian ini dapat lebih bermanfaat. Hal lain, peneliti juga 

menemukan fakta bahwa pada pembelajaran guru kerap kali menggunakan 
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metode ceramah yang bersifat verbalistis, serta guru kurang meggunakan media 

pembelajaran tematik. Dampak hal di atas membuat siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, serta kurangnya interaksi secara langsung antara siswa dengan 

media, lingkungan, dan kenyataan. Diketahui juga bahwa siswa yang notabennya 

kelas 3 MI, memiliki karakteristik masih senang bermain dan mudah kehilangan 

fokus, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat proses pembelajaran. Peneliti 

juga menemukan fakta, bahwa siswa kelas tiga sudah cukup lancar dalam 

membaca jam digital, namun beberapa siswa belum dapat membaca jam analog. 

Jika masalah di atas tidak segera diatasi, maka proses pembelajaran tidak 

akan terlaksana dengan optimal dan efektif. Proses penyampaian materi 

berikutnya juga akan terkendala, mengingat siswa semakin tidak paham  dengan 

materi berikutnya yang lebih kompleks, dan akhirnya hasil belajar siswa semakin 

menurun.  Oleh karenanya, perlu adanya pengadaan media pembelajaran berbasis 

permainan yang mampu membantu guru dalam menyampaikan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, sekaligus menarik minat siswa dalam proses pembelajaran 

tematik (khususnya materi membaca jam analog), sehingga siswa turut aktif dan 

mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna.  Untuk mewujudkan harapan di 

atas, peneliti akan mengembangkan sebuah media pembelajaran yang peneliti beri 

nama “JOIN” (Jam Doraemon Bermain).  

Media JOIN akan digunakan untuk  tema 6. Energi dan Perubahannya, 

subtema 1. Sumber Energi, Kelas 3 SD/MI. Peneliti memilih tema 6, subtema 1, 

pembelajaran 1, 5, 6, karena pada tema, subtema dan pembelajaran tersebut 

banyak menerangkan materi satuan waktu khususnya satuan jam, tetapi peneliti 

tidak mengambil pembelajaran 2 dan 4, karena mata pelajaranya tidak 
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mentematikkan matematika. Hal lain, pada pembelajaran 2 dan 4 terdapat 

pelajaran PJOK materi senam irama dengan alat simpai, tongkat berpita, yang 

mana peneliti merasa kesulitan untuk memasukkan materi ke dalam media JOIN. 

Sedangkan alasan peneliti tidak mengambil pembelajaran 3 karena pada 

pembelajaran tersebut terdapat pelajaran SBdP materi memainkan alat musik 

marakas, tamborin, kastanyet, dan peneliti juga merasa kesulitan untuk dapat 

mentematikkan materi tersebut ke dalam media JOIN. Alasan lain penelitian ini 

adalah untuk menunjang metode ceramah yang sering digunkan oleh guru, serta 

meningkatkan penggunaan media pembelajaran yang kurang oleh guru. Hal lain, 

ditemukan bahwa masih banyak siswa kelas 3 MI yang belum lancar dalam 

membaca jam analog, padahal siswa kelas tiga seharusnya sudah lancar membaca 

jam analog bukan hanya jam digital, agar siswa mampu mengetahui waktu 

beribadah, sekolah, menaksir waktu kegiatan. Media ini tidak hanya untuk mata 

pelajaran matematika saja, namun untuk mata pelajaran lain, sehingga media ini 

dapat digunakan untuk pembelajaran tematik. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yakni “Pengembangan 

Media JAMKET (Jam Kegiatan) pada Pembelajaran Tematik Tema Kegiatanku 

Kelas 1 MI Baiturrahman Surabaya, oleh Umu  Basyiroh (2015).” Penelitian yang 

dilakukan sebelumnya berhasil melakukan pengembangan media jam, dengan 

pokok bahasan melatih kemampuan bercerita dan mengenal bilangan asli. Adapun 

penggunaan media JAMKET ini dengan cara siswa memasangkan antara cerita 

kegiatan dengan gambar jam yang tersedia. Media JAMKET ini berbentuk papan 

dengan enam gambar jam berukuran sedang. Sedangkan media JOIN peneliti saat 

ini berbentuk kartun doraemon dengan bagian tubuh berisi gambar jam dan 
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berukuran besar. Alasan peneliti memilih kartun doraemon karena banyak siswa 

yang mengetahui kartun doraemon, banyak hal bijak yang dapat diperoleh dari 

kartun doraemon, dan banyak cerita yang dapat diambil pelajaran, sehingga kartun 

doraemon lebih luwes untuk digunakan untuk pendukung proses pembelajaran. 

Keuntungan media JOIN dibanding media JAMKET adalah; (1) Memiliki 

tampilan yang lebih menarik karena berbentuk kartun doraemon yang hampir 

semua siswa tahu kartun doraemon tersebut; (2) Berukuran cukup besar sehingga 

lebih mudah dilihat siswa dari jauh; (3) Dapat digunakan untuk bermain, sehingga 

proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Media JOIN ini penting untuk 

dihadirkan dan diimplementasikan agar mampu memperkaya media tematik, 

membantu siswa dan guru dalam proses pembelajaran, memahamkan suatu 

konsep tertentu, menarik minat siswa untuk belajar sambil bermain, meningkatkan 

hasil belajar, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna secara holistik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

pengembangan media ini adalah; 

1. Bagaimana pengembangan media JOIN pada tema 6, subtema 1, untuk 

siswa kelas 3 SD/MI? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap media JOIN pada tema 6, subtema 1, 

untuk siswa kelas 3 SD/MI? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dan 

pengembangan ini adalah; 

1. Untuk mendeskripsikan pengembangan media JOIN pada tema 6, subtema 

1, untuk siswa kelas 3 SD/MI. 

2. Untuk mengetahui tingkat respon siswa terhadap media JOIN pada tema 6, 

subtema 1, untuk siswa kelas 3 SD/MI. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Karakteristik Konstruk Media JOIN  

a. Media JOIN ini dilengkapi tas dan untuk media JOIN-nya berbentuk 

kartun doraemon besar dengan bagain tubuh berisi jam yang dapat 

digerakkan dan di bagian belakang terdapat kantong untuk menyimpan 

materi tematik serta soal atau misi permainan. 

b. Ukuran media JOIN cukup besar, dengan bagian kepala doremon 

berdiameter 32 cm dan badan doraemon berdiameter 46,3 cm. Pada 

mulut doraemon terdapat tempat untuk menulis jam atau pukul tertentu. 

c. Media JOIN dilengkapi dengan boneka mata, hidung doraemon, angka 

jam analog, beberapa boneka kecil berwajah tokoh doraemon dan 

kawan-kawan yang dapat ditempelkan di dekat angka jam.  

d. Antara kepala dan badan doraemon dapat dilipat, sehinga mudah 

dibawa dan efisien tempat, mengingat diameter kepala dan badan media 

jam doraemon yang lebar. 
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2. Karakteristik Konten Media JOIN  

a. Media JOIN dapat digunakan pada pembelajaran tematik, tema 6, 

subtema 1, pembelajaran 1, 5, dan 6, kelas 3 MI. 

b. Materi yang dapat diintregasikan adalah konsep lama atau singkat 

kegiatan, satuan waktu (jam), menaksir waktu (MTK), kalimat, 

rangkuman (Bahasa Indonesia), hak dan kewajiban menghemat energi 

(PPKn), pola irama (SBdP).  

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran JOIN dilakukan sebagai salah satu upaya 

untuk menghadirkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. 

Sehingga tujuan pembelajaran pada tema 6, subtema 1 dapat tercapai dengan 

optimal. Adapun pentingnya media JOIN adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan minat, motivasi, keterampilan, keaktifan, 

penguasaan terhadap penggunaan media JOIN dalam proses pembelajaran. 

Mengubah pembelajaran yang monoton bagi siswa menjadi menarik dan 

menantang. Serta membantu dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi.    

2. Bagi Sekolah atau Guru 

Sebagai bahan pertimbangan sekolah dan guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran dengan memafaatkan media 

pembelajaran tematik. Pengembangan media ini diharapkan dapat 

membantu proses pembelajaran dan memperkaya khasanah ilmu 
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pengetahuan guru, mengenai pemilihan media yang efektif untuk 

pembelajaran tematik. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai sumber informasi untuk kemajuan sekolah dan perbaikan 

dalam pengadaan kegiatan belajar mengajar. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan rujukan dalam melakukan kajian atau penelitian lebih 

lanjut dengan fokus penelitian yang lebih kreatif, inovatif, sehingga dapat 

bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan  

a. Siswa memiliki rasa ingin tahu dan akan termotivasi untuk mencapai 

prestasi saat ditantang. Maka dari itu pengembangan media JOIN 

dilakukan dengan basis pemainan yang membuat siswa tertantang 

untuk menyelesaikan masalah atau soal dalam bentuk permainan. 

b. Siswa memiliki karateristik suka hal baru dengan memerhatikan visual 

yang menarik dan penuh warna. Oleh sebab itu pengembangan media 

JOIN dilakukan dengan mengangkat model kartun doraemon dan 

dengan hiasan warna-warni.   

c. Media JOIN merupakan media tematik yang dapat diintegrasikan ke 

dalam beberapa mata pelajaran. Bukan hanya untuk menjelaskan 

konsep satuan waktu pada mata pelajaran matematika, namun dapat 
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diitregasikan pula pada mata pelajaran lain, seperti Bahasa Indonesia, 

PPKn, SBdP. 

d. Media JOIN ini mempermudah siswa dalam memahami konsep satuan 

waktu (jam), konsep lama atau singkatnya kegiatan, menaksir waktu, 

kalimat, rangkuman, hak dan kewajiban menghemat energi, pola 

irama lagu. 

e. Penggunaan media JOIN dapat dilakukan dengan konsep bermain, 

seperti: permainan susun bagian wajah dan perut doraeomon 

(menyusun angka jam analog), permainan tebak waktu, menaksir 

waktu. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

a. Media JOIN hanya dapat digunakan pada tema 6, subtema 1, 

pembelajaran 1, 5, 6, pada kelas 3 SD/MI. 

b. Media JOIN bagian jam (detik) sulit dilihat dari jarak jauh. 

c. Bagian kantong media JOIN hanya muat diisi sedikit kertas materi dan 

kertas soal. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membantu proses 

penyampaian pesan dari guru kepada siswa dan mampu menarik minat 

siswa dalam pembelajaran, sehingga bertambahnya informasi baru pada 

siswa.  
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2. Media JOIN adalah media jenis alat peraga berbasis permainan, yang

berbentuk seperti kartun doraemon, dengan bagian tubuh berbentuk jam

dan berkantong di bagian belakang.

3. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang melibatkan beberapa

mata pelajaran dengan menggunakan tema sebagai pengait antar mata

pelajaran.




