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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana sebagai perwujudkan 

kondisi pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi yang 

dimiliki dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini berdasarkan 

pengertian menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  Bab 1 pasal 1 (1). Pedoman dari pendidikan merupakan 

kurikulum. Romine (dalam Hamalik 2016: 4)  merumuskan kurikulum sebagai 

program keseluruhan  yang diselenggarakan, pengalaman dan kegiatan yang  

dimiliki peserta didik dengan arahan sekolah, baik di kelas atau diluar kelas. 

Pada saat ini, kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah adalah Kurikulum 

2013 dan KTSP. Hampir semua sekolah sudah menggunakan Kurikulum 2013 

dan sebagian  menggunakan KTSP. 

Pembelajaran Kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan 

pembelajaran tematik merupakan penggabungan dari beberapa pokok materi 

yang dikaitkan menjadi satu pembelajaran. Hal ini berdasarkan pengertian yang 

disampaikan oleh Soedjadi (dalam Trianto 2007: 35), kurikulum merupakan  

kumpulan pokok-pokok materi  yang dirancang untuk memberi pengalaman 

kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 

pembelajaran tematik mata pelajaran yang  yang di sajikan yaitu Bahasa 
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Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, SBdP, 

PJOK dan Matematika. Pada pembelajaran tematik revisi 2018 Mata pelajaran 

Matematika berdiri sendiri kecuali untuk  kelas 1,2 dan 3 tidak ada perubahan.  

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru harus mengerti karakteristik 

peserta didik. Dalam meningkatkan pembelajaran menjadi baik guru 

meggunakan metode, model dan media yang menarik minat peserta didik untuk 

belajar. Dalam proses kegiatan belajar dan megajar guru menggunakan media 

untuk membangkitkan keinginan dan minat peserta didik dalam belajar. Sejalan 

dari uraian diatas menurut Hamalik (dalam Arsyad 2014: 19) mengatakan 

bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat, motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan mempengaruhi psikologis peserta didik. Penjelasan tersebut 

disimpulkan bahwa media pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah dasar. 

Media pembelajaran merupakan  alat penyampai pesan dari berbagai 

sumber ke penerima pesan (Trianto, 2007: 75).)  Media pembelajaran 

dimanfaatkan sebagai perantara penyampai pesan (Sadiman, 2010:6). Dalam 

pembelajaran media sangat membantu terselanggaranya proses belajar 

mengajar di kelas. Menurut Sanjaya (dalam Haryono 2014: 47) media 

pembelajaran mempunyai fungsi menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran 

yang memotivasi dan menarik minat peserta didik untuk belajar. Taksonomi 

Leshin, dkk (dalam Arsyad, 2014: 79-98) terdapat 5 jenis media pembelajaran 

yaitu berbasis visual, media berbasis cetakan, media berbasis manusia, berbasis 
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komputer dan berbasis audiovisual. Untuk menggunakan jenis media yang 

digunakan, harus memperhatikan tujuan dalam pembelajaran. 

Media Replusir “Replika Siklus Air” adalah media tiga dimensi yang 

mengintegrasikan mata pelajaran siklus air dengan mata pelajaran lainnya yang 

berkesinambungan. Media ini terbuat dari kaca yang berukuran (P: 60 cm, L: 

30 cm dan T: 30 cm) yang didalamnya terdapat objek tentang siklus air seperti 

darat, laut, matahari, awan dan lain-lain. Cara kerja media ini menggambarkan 

terjadi siklus hidrologi air atau hujan yang terjadi di bumi. 

Dari hasil pengamatan yang dilaksanakan di SD Negeri Junrejo 01 Kota 

Batu pada tanggal 27 Agustus-27 September dan hasil observasi awal di SD 

Negeri Junrejo 01 Kota Batu pada tanggal 12 November 2018. Proses 

pembelajaran di kelas V-A  berjalan sangat baik. Guru dalam proses 

pembelajaran menggunakan metode ceramah dan diskusi. Dalam proses belajar 

mengajar guru hanya menggunakan media  gambar untuk mempermudah 

peserta didik memahami pembelajaran dan dibantu dengan buku siswa yang 

dimiliki oleh siswa.  

Dari hasil wawancara kepada wali kelas V-A pada tanggal 12 November 

2018 di SD Negeri Junrejo 01 Kota Batu. Peneliti bertanya tentang kesulitan 

belajar yang dihadapi oleh peserta didik ketika proses pembelajaran, guru 

menjelaskan kesulitan belajar di kelas V-A hanya sekitar 20% dari jumlah 

siswa. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah metode 

diskusi agar lebih efektif dalam pembelajaran dan juga terkadang guru 

menggunakan metode ceramah jika peserta didik kurang mengerti materi 

pembelajaran.  
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Pada tema 8 subtema  2 pembelajaran 1 terdapat mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan SBdP. Adapun kompetensi dasar 

Bahasa Indonesia yaitu 3.8 Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang 

terdapat pada teks  nonfiksi dan 4.8 Menyajikan kembali peristiwa atau 

tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. 

Selain itu terdapat kompetensi dasar Ilmu Pengetahuan Alam yaitu 3.8 

Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta 

kelangsungan makhluk hidup dan 4.8 Membuat karya tentang skema siklus air 

berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Kompetensi dasar SBdP yaitu 3.2 

memahami tangga nada dan 4.2 menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga 

nada dengan iringan musik. Terdapat permasalah dalam proses pembelajaran 

yaitu kurangnya media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran di 

kelas. Guru hanya menggunakan media gambar untuk menjelaskan materi 

kepada peserta didik. Akibatnya peserta didik kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Hasil observasi dan wawancara di SD Negeri 01 Junrejo Kota Batu, guru 

hanya menggunakan media gambar dan buku siswa saja dalam proses belajar 

mengajar. Sehingga peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran atau terlihat 

pasif di kelas. Idealnya peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

menyenangkan agar peserta didik tidak bosan di dalam kelas. Oleh karena itu 

guru harus memilih metode dan  model pembelajaran yang menujang materi. 

Selain itu, perlu adanya media pembelajaran yang menarik.  

Perlunya pengembangan media yang digunakan di SD Negeri Junrejo 01 

Kota Batu yang hanya mengunakan media gambar dan buku siswa dalam 
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pembelajaran. Seharusnya media pembelajaran diharapkan dapat memberikan 

manfaat, anatara lain: (1) Bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya 

dan  bersifat verbalistik; (2) Lebih bervariasi; (3) Lebih aktif dalam berbagai 

aktivitas; (4) Pembelajaran lebih menarik dan; (5) Mengatasi keterbataan ruang 

(Trianto: 2007: 75). Berdasarkan  permasalahan yang ditemukan di SD Negeri 

Junrejo 01 Kota Batu peneliti mengambil judul tentang  Pengembangan Media 

REPLUSIR “Replika Siklus Air” pada materi siklus air tema 8 subtema 2 

pembelajaran 1 kelas V di SD Negeri Junrejo 01 Kota Batu. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengembangan media REPLUSIR “Replika Siklus Air” pada 

materi siklus air tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 kelas V di SD Negeri 

Junrejo 01 Kota Batu? 

2. Bagaimana keefektifan media pembelajaran REPLUSIR “Replika Siklus 

Air’ pada materi siklus air tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 kelas V di SD 

Negeri Junrejo 01 Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan  

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran REPLUSIR “Replika Siklus 

Air” pada materi siklus air tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 kelas V di SD 

Negeri Junrejo 01 Kota Batu 

2. Untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran REPLUSIR “Replika 

Siklus Air” pada materi siklus air tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 kelas V 

di SD Negeri Junrejo 01 Kota Batu 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Produk media Replusir ini merupakan jenis media pembelajaran visual 

tiga dimensi. Produk ini akan melibatkan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan. Spesifikasi ini mencakup konten (isi) dan 

konstruk (tampilan). 

1. Konten (Isi) 

Media replusir ini dikembangkan untuk pembelajaran tematik Tema 8 

(Lingkungan Sahabat Kita) Subtema 2 (Perubahan Lingkungan) 

Pembelajaran 1 Kelas V SD.  

Kompeteni dasar yang penulis gunakan untuk penggunaan media Replusir 

adalah Tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 1, adapaun kompetensi dasar 

sebagai berikut (Kusumawati, 2017: 54) 

Bahasa Indonesia 

3.8 Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks 

nonfiksi 

1.8 Menyajikan kembali peritiwa atau tindakan dengan memperhatikan 

latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta 

kelangsungan makhluk hidup 

4.8 Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari 

berbagai sumber 
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SBdP 

3.2 Memahami tangga nada 

1.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan 

musik 

 Media ini dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman peserta 

didik pada materi siklus air. Media ini juga dapat di integrasikan dengan 

mata pelajaran lainnya. Media ini juga mempunyai beberapa tujuan anatara 

lain: 

a. Membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran siklus air. 

b. Meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar 

c. Pembelajaran yang menyenangkan.  

2. Konstruk (Tampilan) 

a. Bahan dasar dari pembuatan media ini adalah kaca.  

b. Kaca akan dibetuk menjadi balok  dengan ukuran (P:60 cm, L:30cm 

dan T: 30cm).  

c. Pada bagian atas balok tidak di rekatkan secara permanen terlebih 

dahulu.  

d. Pada bagian dalam balok untuk membuat objek  akan memanfaatkan 

bahan-bahan yang mudah di dapat seperti steroform, dinamo, selang, 

air, plastik, kapas, pewarna dan lain-lain.  

e. Bahan-bahan yang terkumpul akan dibentuk sesuai objek dengan lem. 

Setelah objek terpasang dan diberi warna pemasangan dinamo dan 

selang untuk mengalirkan air agar terjadi siklus air yang sempurna.  
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f. Setelah bahan terpasang penutup bagian atas balok dengan kaca.  

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Dengan hanya menggunakan media gambar dan buku siswa dalam proses 

pembelajaran, hal tersebut menyebabkan peserta didik mudah jenuh dan dalam 

pembelajaran hanya bisa membayangkan materi saja. Jadi dengan adanya 

media Replusir ini akan membuat peserta didik berpikir secara  real atau asli 

dan memberikan  inovasi yang lebih menyenangkan sehingga peserta didik 

akan lebih tertarik untuk belajar, karena memiliki tampilan yang menyerupai 

aslinya dan mudah dimengerti dan sangat menyenangkan  dan peserta didik 

akan mudah memahami materi pembelajaran siklus air. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembanngan 

1. Asumsi 

Beberapa asumsi yang mendasari tentang pengembangan media Replusir 

antara lain: 

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

V-A di SD Negeri Junrejo 01 Kota Batu 

b. Guru yang hanya menggunakan media gambar dan buku siswa dalam 

pembelajaran 

c. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dan peserta didik kurang aktif 

dalam pembelajaran 

2. Keterbatasan pengembangan 

Beberapa keterbatasan pengembangan media Replusir antara lain: 

a. Produk pengembangan media Replusir hanya terbatas pada materi 

siklus air saja 
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b. Pengembangan media Replusir hanya diterapkan di SD Negeri Junrejo 

01 Kota Batu 

c. Media Replusir mudah pecah karena terbuat dari kaca 

G. Definisi Operasional 

1. Media pembelajaran adalah komponen penyampai informasi kepada 

peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau 

sikap. 

2. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggabungkan 

atau mengaitkan beberapa mata pelajaran supaya tercapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Media Replusir “Replika Siklus Air” adalah media tiga dimensi yang 

menyerupai proses siklus air yang terjadi di bumi untuk memudahkan 

peserta didik memahami materi pembelajaran. 

 


