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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya belajar merupakan sesuatu yang tidak pernah berakhir 

sejak manusia ada dan berkembang di muka bumi sampai akhir zaman. Belajar 

merupakan proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan 

dari bahan yang telah dipelajari. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru hendaknya 

menyampaikan materi pembelajaran dalam satu keutuhan yang utuh, selain itu 

murid harus berusaha menemukan hubungan antar bagian sehingga nantinya akan 

dapat memahami keseluruhan situasi. 

 Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat mendukung siswa dalam 

memahami hubungan antar bagian yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan materi 

dan beberapa mata pelajaran. Tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau 

perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang 

membentuk atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra( 

Tarigan 1993:125). 

 Melalui pembelajaran tematik, siswa dapat memperoleh pengalaman 

bermakna secara langsung. Bermakana berarti selama proses pembelajaran 

berlangsung, siswa tidak hanya menghafal konsep atau fakta namun melakukan 

kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman 
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yang utuh sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak 

mudah dilupakan. Untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif , tentunya 

diperlukan beberapa unsur pendukung dalam pembelajaran, meliputi manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, prosedur, yang saling mempengaruhi satu sama 

lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pernyataan tersebut nampaknya cukup 

menjelaskan bahwa tidak mungkin suatu pembelajaran dapat berjalan baik jika ada 

salah satu unsur yang hilang. Fasilitas dan perlengkapan tersebut meliputi bahan 

ajar dan media pembelajaran yang seharusnya dapat menjadi rujukan siswa guna 

mendapatkan banyak informasi sebagai sumber belajar. 

Realita memang kadang berbeda dengan harapan siswa kadang kesulitan 

dalam hal mendapatkan bahan pendukung yang dapat dijadikan informasi tentang 

aneka benda di sekitar. Hal tersebut dapat mengakibatkan multitafsir, yang 

dampaknya tentu menjadi kurang baik terhadap wawasan awal bagi siswa. Siswa 

membutuhkan sesuatu yang menarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam memahami dan mempelajari sebuah wawasan baru melalui penggunaan 

media. 

Berdasarkan observasi awal penelitian pada tanggal 18 Oktober 2018 pada 

kelas tiga di SDN Pisangacandi 4 Malang, menemukan permasalahan pada kegiatan 

pembelajaran yaitu konsentrasi siswa hanya terjadi pada menit awal pembelajaran. 

Siswa perlahan terlihat jenuh dan beberapa diantaranya asik dengan kegiatan 

mereka sendiri, hal ini disebabkan karena guru tidak mengemas pembelajaran 

secara menarik. Siswa dikatakan jenuh yaitu telah memenuhi indikator kejenuhan 

dalam belajar  yaitu : merasakan seakan-anak pengetahuan dan kecakapan yang 

diperoleh dari proses belajar tidak ada kemajuan, sistem akal tidak dapat bekerja 
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sebagaimana yang diharapkan dalam memproses informasi atau pengalaman 

sehingga mengalami kemajuan dalam belajar, dan kehilangan motivasi dan daya 

tarik dalam pembelajaran (Muhibbin Syah, 2010:170) . Kegiatan pembelajaran 

dilakukan dengan metode ceramah dan berpusat pada buku teks pembelajaran, 

sehingga siswa banyak mengalami kesulitan untuk memahami materi yang telah 

disampaikan oleh guru, hal ini bisa di lihat dengan tidak aktifnya siswa selama 

proses pembelajaran dan hanya mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh 

guru bahkan sesekali siswa bermain dengan teman sebangku tanpa ada kaitannya 

dengan pelajaran.  

Proses pembelajaran di SDN Pisangcandi 4 Malang ditemui bahwa guru 

jarang melibatkan siswa secara langsung dan aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, dimana siswa hanya diberi materi yang dibacakan dari buku paket 

yang sudah ada di kelas, dijelaskan kemudian diberi tugas untuk dikerjakan.  Proses 

pembelajaran tematik, guru tidak menggunakan media yang tepat dalam 

membelajarkan siswa. Seharusnya pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

media yang sesuai dengan tingkat usia siswa. pada saat pembelajaran tematik kelas 

III SD Pisangcandi 4 Malang. Guru tidak menggunakan media, oleh karena itu 

siswa kurang tertarik untuk belajar, untuk itu diperlukan media yang dapat menarik 

perhatian siswa dan membuat siswa penasaran akan media tersebut. Dengan itu 

timbulah rasa ingin tahu siswa dan berkeinginan untuk belajar. Berdasarkan data 

pengamatan media pembelajaran yang masih terbatas pada sekolah SD Pisangcandi 

4 Malang maka peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran 

tematik untuk siswa kelas III SD.  
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut , perlu adanya media pembelajaran 

yang dapat mendukung siswa dalam belajar menggunakan pendekatan tematik. 

Media tersebut hendaknya dapat membantu guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran dengan menggunakan media Tridi 

Book Dolanan  karena media ini dapat mengatasi batas ruang, waktu dan dapat di 

bawa ke dalam kelas, selain itu media tersebut dapat menarik perhatian siswa dan 

dapat menjadi sumber belajar bagi siswa serta berbentuk tiga dimensi sehingga 

buku ini lebih menarik untuk di baca. Pengembangan media ini dilengkapi dengan 

gambar yang menarik berdasarkan materi yang sesuai dengan standar kopetensi dan 

kompetensi dasar. Media yang akan dibuat dengan warna warna yang menarik, 

gambar dan bentuknya praktis mudah dibawa, tampilan berbentuk dua dan tiga 

dimensi sehingga lebih menarik dan dapat menambah semangat belajar siswa 

karena dapat digunakan secara mandiri maupun kelompok. Hal tersebut  

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengembangan media 

Tridi Book Dolanan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi 

tema 5 Permainan Tradisional subtema 2 permainan tradisional kelas 3 SDN 

Pisangcandi 4 Malang.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan secara 

rinci sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media Tridi Book Dolanan pada materi tema 5 

Permainan Tradisional subtema 2 permainan tradisional untuk siswa kelas III 

SDN Pisangcandi 4 Malang ?  
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

          Mengembangkan media pembelajaran berupa Tridi Book Dolanan pada 

materi 5 Permainan Tradisional subtema 2 permainan tradisional kelas III SDN 

Pisangcandi 4 Malang. 

D. Spesifikasi Produk yang akan Dikembangkan 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk media pembelajaran 

tridi book dolanan tema 5 subtema 2 permainan tradisional di kelas III SD yang 

layak digunakan dengan spesifikasi produk sebagai berikut: 

1. Tampilan :  

a. Wujud fisik atau dimensi produk pengembangan yang dibuat adalah 

sampul buku dibuat dengan komposisi warna yang harmonis dan 

gambar sesuai dengan tema benda disekitarku dengan menggunakan 

warna yang menarik. 

b. Ukuran yang digunakan dalam pembuatan media Tridi Book Dolanan 

berukuran 36x24 cm. 

c. Sampul buku bertuliskan judul “Tridi Book Dolanan” 

d. Pada sampul terdapat gambar ilustrasi anak yang bermain tarik 

tambang. 

e. Kertas yang digunakan adalah kertas jenis ivory 260 yang dibuat glossy 

dengan tujuan agar kertas tidak mudah sobek saat terkena air. 

f. Halaman Sampul 

g. Kata pengantar 

h. Petunjuk penggunaan Tridi Book Dolanan 
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2. Isi : 

a. Materi dalam media Tridi Book Dolanan menggunakan materi tema 5 

permainan tradisional subtema 2 permainan tradisional dengan didesain 

semenarik mungkin, agar perserta didik dapat memahami materi. 

b. Tema yang dikembangkan dalam media pembelajaran ini adalah tema 

5 permainan tradisional subtema 2 permainan tradisional, Kompetensi 

Dasar yang ada pada media Tridi Book Dolanan adalah sebagai berikut  

        Tabel 1.1 Muatan Kompetensi dasar pada media Tridi Book Dolanan 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator Tujuan 

Bahasa 
Indonesia 

3.5 Menggali informasi dari 
teks permainan/ 
dolanan daerah tentang 
kehidupan hewan dan 
tumbuhan dengan 
bantuan guru atau 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman 

3.5.1 Mengidentifikasi 
informasi 
berdasarkan teks 
mengenai 
permainan 
tradisional. 

3.5.2 Menjawab 
pertanyaan-
pertanyaan terkait 
informasi tentang 
permainan 
tradisional. 

1. Dengan 
membaca teks 
permainan 
tradisional 
yang tersedia  
pada media 
tridi book 
dolanan siswa 
mampu 
mengidentifika
si informasi 
yang terdapat 
di dalam teks. 

2.  Dengan 
membaca teks 
permainan 
tradisional yang 
tersedia  pada 
media tridi 
book dolanan 
siswa mampu 
menjawab 
pertanyaan 
terkait 
informasi yang 
terdapat di 
dalam teks. 
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Tabel 1.1  Lanjutan Muatan Kompetensi dasar pada media Tridi Book Dolanan 

Mata 
Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator Tujuan 

PJOK 3.2 Mengetahui konsep 
gerak kombinasi pola 
gerak dasar non 
lokomotor dalam 
berbagai bentuk 
permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

3.2.1 Mengidentifikasi 
konsep gerak 
kombinasi pola 
gerak dasar non 
lokomotor dalam 
berbagai bentuk 
permainan 
tradisional. 

3.2.2 Menyebutkkan 
konsep gerak 
kombinasi 
pola gerak dasar 
non-lokomotor 
dalam 
berbagai bentuk 
permainan 
sederhana. 

1. Dengan 
membaca cara 
bermain 
permainan 
tradisional  
mampu 
mengidentifika
si konsep gerak 
kombinasi pola 
gerak dasar 
non-lokomotor 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
tradisional. 

2.  Dengan 
membaca cara 
bermain 
permainan 
tradisional  
mampu 
menyebutkan 
konsep gerak 
kombinasi pola 
gerak dasar 
non-lokomotor 
dalam berbagai 
bentuk 
permainan 
tradisional. 

Matematika 3.8 Menemukan sifat - sifat 
bangun datar 
sederhana berdasarkan 
pengamatan. 

3.8.1 Mengetahui sifat - 
sifat yang ada 
pada 
bangun datar 
yang 
diamatinya. 

3.8.2  Menyebutkan  
sifat- sifat bangun 
datar dari teks 
yang disajikan 

1. Dengan 
membaca teks 
sifat-sifat 
bangun datar 
siswa dapat 
mengetahui 
sifat-sifat  yang 
ada pada 
bangun datar 
yang 
diamatinya. 

2.  Dengan 
memahami 
teks bangun 
datar yang 
siswa mampu 
menyebutkan 
sifat-sifat  
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Tabel 1.1  Lanjutan Muatan Kompetensi dasar pada media Tridi Book Dolanan 
Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Tujuan 

Pkn 3.4 Mengetahui arti bersatu 
dalam keberagaman di 
rumah, sekolah dan 
masyaraka 

3.4.1  Mengidentifikasi 
berbagai kegiatan 
yang 
menunjukkan 
sikap bersatu 
dalam 
keberagaman di 
masyarakat 

3.4.2 Menjelaskan 
manfaat bersatu 
dalam 
keberagaman di 
masyarakat. 

1. Dengan 
membaca te 
siswa mampu 
mengidentifika
si berbagai 
kegiatan yang 
menunjukkan 
sikap bersatu 
dalam 
keberagaman 
dalam 
permainan 
tradisional. 

2.  Dengan 
membaca cara 
bermain 
permainan 
tradisional  
siswa mampu 
mengidentifik
asi berbagai 
kegiatan yang 
menunjukkan 
sikap bersatu 
dalam 
keberagaman 
dalam 
permainan 
tradisional. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan ini dilakukan dalam rangka membuat media Tridi Book 

Dolanan yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran agar 

mempermudah siswa memahami materi tentang permainan tradisional. Dalam 

proses pembelajaran siswa SD pada umumnya lebih tertarik pada media 

pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Pada penelitian pengembangan, peneliti memberikan beberapa dugaan, 

diantaranya adalah : 

a. Belum ada media pembelajaran berbasis tridi book, terutama pada 

pembelajaran tematik. 

b. Media tridi book, dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada 

materi permainan tradisional 

2. Keterbatasan Pengembangan 

 Pengembangan media pembelajaran ini terdapat beberapa keterbatasan, 

antara lain: 

a. Materi yang ada dalam media ini menggunakan 2 permainan tradisional.  

b. Media digunakan pada proses pembelajaran tema 5 subtema 2 permainan 

tradisional kelas III SD 
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G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pemahaman isi karya tulis ini, maka didefinisikan 

istilah-istilah yang penting yang menjadi pokok pembahasan utama dalam karya 

tulis ini, yaitu:  

1. Pengembangan  

Pengembangan adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan sebuah produk tertentu yang telah disusun secara sistematis dan yang 

berguna dalam peningkatan produktifitas pembelajaran. 

2. Media Pembelajaran  

Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi atau pesan. Media memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan dunia pembelajaran. Media biasanya digunakan sebagai sarana untuk 

mempermudah dan mempercepat aktivitas pembelajaran baik di sekolah, maupun 

di tempat – tempat lainnya. 

3. Media Pembelajaran Tridi Book Dolanan 

Pengertian media tridi book dolanan adalah media berbentuk buku yang 

mempunyai unsur tiga dimensi dan gerak. Materi pada media ini  disampaikan 

dalam bentuk gambar yang menarik karena terdapat bagian yang apabila dibuka 

dapat bergerak atau berubah bentuk. Media ini menggunakan teknik pop-up dan lift 

the flap. 
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4. Pembelajaran tematik

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga diharapkan dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Proses pembelajaran tematik, lebih 

menekankan pada keaktifan siswa sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung dan menemukan pengetahuan secara mandiri. 




