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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang     

Pendidikan sekolah dasar memiliki peran sangat penting bagi 

perkembangan siswa, karena pada usia ini siswa sudah siap untuk belajar 

keterampilan untuk membaca ataupun menulis. Pada tahap ini pula siswa  

sudah dapat mengembangkan berbagai macam konsep-konsep yang ada di 

kehidupan siswa sehari-hari, oleh karena itu pentingnya penanaman konsep 

untuk siswa sangat diperlukan sejak siswa duduk di bangku sekolah dasar. 

Konsep-konsep dalam pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan 

siswa. Siswa tidak hanya menghafal dari buku tapi memahami makna 

pembelajaran dari aktivitas pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa, oleh karena itu perlunya pembelajaran yang menekankan 

aktivitas pada siswa. Dengan bantuan media pembelajaran sehingga dapat 

menjadi proses belajar yang tidak hanya menambah kemampuan kognitif 

siswa tapi juga dapat merubah sikap dan prilaku sosial siswa ke arah yang 

lebih baik. 

Setiap sekolah wajib menerapkan Kurikulum 2013  yang mana dalam 

pembelajaran tersebut menerapkan pembelajaran tematik. Siswa belajar 

beberapa mata pelajaran yang dikaitkan dalam satu tema, hal tersebut sesuai 

dengan rentang usia siswa SD yang hanya memahami hubungan antara 

konsep secara lebih sederhana dan memandang segala sesuatu secara utuh 

(Karli dalam Chamisijatin, 2013:1). Pembelajaran dalam kurikulum 
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2013 berdasarkan aktivitas siswa (student center) yaitu siswa lebih banyak 

aktif dibandingkan guru. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan 

aktivitas belajar yang menarik serta sarana dan prasarana yang mendukung, 

contoh seperti Liquid Crystal Display (LCD) untuk menayangkan siswa film 

tentang pembelajaran, komputer untuk belajar teknologi atau mencari 

informasi lebih banyak tentang materi yang dipelajari, atau alat-alat praktik 

yang lain yang menarik. 

Kondisi faktual yang ditemukan adalah tidak semua sekolah memiliki 

fasilitas atau sarana prasarana yang lengkap untuk belajar, sedangkan untuk 

melakukan pembelajaran di luar kelas membutuhkan waktu yang lama dan 

lebih sulit untuk mengkondisikan siswa karena kondisi lingkungan di luar 

sekolah kurang aman bagi siswa yaitu berbeda dengan kondisi belajar di 

dalam kelas, oleh karena itu pentingnya mengembangkan media pembelajaran 

yang menarik. Pengembangan media pembelajaran adalah solusi untuk 

menggantikan media belajar yang belum tersedia di sekolah serta 

menggantikan aktivitas siswa menjadi lebih aman. Media tersebut adalah 

media maket, yaitu media sederhana yang dapat memberikan informasi bagi 

siswa, serta dapat dipadukan dengan aktivitas yang menarik sehingga siswa 

dapat belajar aktif di kelas.  

Pada pembelajaran tematik materi-materi yang dipelajari lebih mudah 

dipahami siswa jika pembelajaran tersebut benar-benar ada dalam lingkungan 

sekitar siswa (kontekstual), seperti materi tentang gejala alam, sosial, dan 

yang lainnya, namun ada jenis gejala alam yang sulit diamati langsung oleh 

siswa yaitu gejala alam yang sulit dijangkau, baik karena objek yang terlalu 
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besar, waktu proses ilmiah gejala alam tersebut yang terlalu lama, dan lebih 

sulitnya mengkondisikan siswa jika belajar di luar kelas, terutama dalam 

waktu pembelajaran yang singkat, oleh karena itu pembelajaran tematik 

sangat memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung sebagai sumber 

informasi dan sumber belajar bagi siswa, seperti pada tema 3 Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup sub tema 2 Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku, 

siswa membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara kepada seorang 

tokoh, alternatif kegiatannya adalah membaca teks tentang daur hidup kupu-

kupu  dari buku. Dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk memahami 

pentingnya sumber daya alam bagi kelangsungan hidup manusia. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di sekolah Mi Mambaul Ulum 

pada bulan Januari 2019, pembelajaran dilakukan secara klasikal yaitu buku 

sebagai sumber belajar bagi siswa. Belum adanya tokoh yang diundang 

sebagai narasumber atau kegiatan belajar di luar kelas, serta belum 

tersedianya media pembelajaran tematik, terutama kenampakan alam seperti 

daur hidup hewan, sehingga pembelajaran masih berupa hafalan dari buku. 

Diperlukan pengembangan media yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam 

pembelajaran tersebut. Seperti media pembelajaran yang bisa memberikan 

pengalaman bagi siswa dengan adanya aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran. Media pembelajaran yang bisa dijadikan objek untuk menggali 

informasi dan menjadi alternatif sumber belajar bagi siswa. 

Dengan adanya pengembangan media pembelajaran maka siswa 

mendapatkan pengalaman yang lebih nyata (konkret) dan menyenangkan, 

yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, maka 
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diharapkan siswa dapat mencintai dan ikut serta menjaga lingkungan sekitar, 

serta menjaga kelestarian lingkungan, namun alat peraga daur hidup hewan 

masih sulit ditemukan seperti alat peraga yang lainnya yang sudah diciptakan 

dan diperjualbelikan. 

Alternatif media pembelajaran yang bisa digunakan adalah dalam bentuk 

gambar. Siswa dapat mengamati gambar tersebut namun belum  adanya 

aktivitas fisik atau kegiatan yang membuat pembelajaran menjadi lebih 

menarik, oleh karena itu, pentingnya ada  pengembangan media Media 

Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN (Ragam Makhluk Hidup Di 

Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI yang menggabungkan antara 

informasi ilmu pengetahuan melalui maket alam yang dapat diamati oleh 

siswa dengan aktivitas atau kegiatan yang menarik tanpa harus keluar kelas, 

untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, serta memudahkan siswa 

dalam memahami konsep, sehingga siswa mampu untuk berfikir kritis.  

Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk melakukan “Pengembangan 

Media Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN (Ragam Makhluk 

Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI”. Media dalam 

bentuk tiga dimensi yang dapat diamati dan dipegang oleh siswa, yaitu dalam 

bentuk miniatur daur hidup hewan yang dapat disusun sendiri oleh siswa, 

dipadukan dengan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup sehingga 

konsep dapat dipahami secara utuh (holistik).  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengembangan Media 

Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN (Ragam Makhluk Hidup Di 

Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI?  

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam melakukan penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin 

dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menghasilkan 

Media Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN (Ragam Makhluk 

Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI. 

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Media Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN (Ragam Makhluk 

Hidup di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI adalah media yang 

dikembangkan untuk pembelajaran tematik pada kelas IV SD/MI semester 1 

Tema 3 sub tema 2 sebagi berikut. 

1. IPA 

Kompetensi Dasar: 

1.8 Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 

daya alam di lingkungannya. 

4.8 Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama 

orang-orang di lingkungannya. 

Indikator:    

3.8.1 Mengidentifikasi pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam hewan di lingkungannya. 
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3.8.2 Mendiskusikan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam hewan di lingkungannya. 

4.8.1 Menuliskan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam hewan, 

bersama orang-orang di lingkungannya. 

4.8.2 Mengemukakan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam 

hewan, bersama orang-orang di lingkungannya. 

2. Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar:  

1.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. 

1.4 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. 

Indikator: 

3.3.1 Menyusun daftar pertanyaan untuk menggali informasi tentang 

pelestarian sumber daya hewan dari kelompok.  

3.3.2 Menanyakan informasi tentang pelestarian sumber daya hewan dari 

kelompok melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 

4.3.1 Menuliskan informasi tentang pelestarian sumber daya hewan dari 

kelompok melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 

4.3.2 Mengemukakan informasi tentang pelestarian sumber daya hewan 

dari kelompok melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 
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3. IPS 

Kompetensi Dasar: 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota/ kabupaten sampai tingkat provinsi. 

Indikator: 

3.1.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam hewan, untukkesejahteraan masyarakat tingkat kota. 

3.1.2 Mendiskusikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam hewan, untuk kesejahteraan masyarakat tingkat kota. 

4.1.1 Mengemukakan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam hewan, untuk kesejahteraan masyarakat tingkat kota.  

4.1.2 Menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam hewan, untuk kesejahteraan masyarakat tingkat kota. 

Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran berupa alat 

peraga yang dilengkapi dengan maket lingkungan alam sekitar untuk 

memudahkan siswa mengetahui alam sekitar tanpa memerlukan waktu yang 

lama untuk mengamati alam sekitar ke luar lingkungan sekolah. Cakupan 

materi yang disajikan adalah sumber daya alam hayati, alat peraga daur hidup 

hewan dan pentingnya keseimbangan sumber daya alam hayati hewan untuk 

kelangsungan hidup. Dalam pembelajaran tematik, media tersebut berbentuk 
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tiga dimensi yaitu miniatur daur hidup hewan yang menyerupai bentuk 

aslinya. Media tersebut dapat disusun oleh siswa.   

Media tersebut dibuat dari bahan kayu berbentuk seperti ukiran yang 

menyerupai bentuk hewan serta cat sesuai warna hewan aslinya. Ukuran dari 

keseluruhan media setelah disusun sesuai urutan daur hidup hewan adalah 

50cm x 35cm dengan kerangka seperti kincir serta tanda panah sebagai arah 

urutan daur hidup hewan serta bentuk metamorfosis hewan yang dirangkai. 

Pada bagian bawah dari media tersebut terdapat miniatur rumput, bunga, 

pohon, air dan manusia. Media dibuat untuk aktivitas kelompok. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan ini yaitu diharapkan bisa 

menjadi pemikiran yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran tematik. Sarana dan prasarana pendukung sebagai sumber 

informasi dan sumber belajar bagi siswa, seperti pada tema 3 Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup sub tema 2 Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku 

Pembelajaran 1 yaitu pada materi daur hidup hewan serta manfaatnya bagi 

kehidupan, diharapkan siswa dapat mencintai dan ikut serta menjaga 

lingkungan sekitar, serta menjaga kelestarian lingkungan. 

Alat peraga daur hidup hewan masih sulit ditemukan seperti alat peraga 

yang lainnya yang sudah diciptakan dan diperjualbelikan, maka perlu untuk 

melakukan “Pengembangan Media Pembelajaran Maket RAMAH 

LINGKUNGAN (Ragam Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa 

Kelas IV SD/MI”. Secara praktis diharapkan media ini dapat menjadi 

pertimbangan untuk lebih memerhatikan pembelajaran khususnya penerapan 
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penggunaan media, dengan adanya pengembangan media pembelajaran maka 

siswa mendapatkan pengalaman yang lebih nyata, yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif,  serta menjadi alternatif yang dapat 

memunculkan ide-ide lain untuk guru membuat media pembelajaran yang 

dapat menarik minat siswa dalam belajar sehingga belajar di kelas tidak 

hanya terfokus hanya pada buku.  

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa asumsi dan 

keterbatasan-keterbatasan dari produk yang dikembangkan.  

1. Asumsi Pengembangan  

Penggunaan Media pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN 

(Ragam Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV 

SD/MI, memiliki asumsi sebagai beriku: 

a. Siswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang hewan-hewan 

yang ada di lingkungan sekitarnya. 

b. Siswa memiliki gambaran awal tentang hewan-hewan yang 

didapatkan dari pengalaman sebelumnya misalkan pada saat siswa 

melakukan karyawisata ke kebun binatang bersama keluarga. 

c. Siswa membaca buku pengetahuan terkait hewan-hewan sebelum 

melakukan kegiatan kelompok dan presentasi. 

d. Siswa membaca buku cara penggunaan media pembelajaran.  

Dengan menggunakan media pembelajaran dan dipadukan dengan 

pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya maka membantu 

memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. 
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2. Keterbatasan Pengembangan 

Batasan pengembangan media pembelajaran berupa alat peraga  

Media Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN (Ragam 

Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI, ini 

dibuat untuk menghindari permasalahan yang muncul. Rancangan dari 

media didesain terbatas hanya untuk siswa kelas IV SD/MI yang sudah 

menerapkan kurikulum 2013. Media pembelajaran tematik ini khusus 

untuk Tema 3 sub tema 2. Daur hidup hewan yang digunakan dalam 

penelitian dan pengembangan ini terbatas pada contoh daur hidup 

hewan, terutama yang berkaitan dengan keseimbangan sumber daya 

alam hayati untuk kelangsungan hidup. Media ini dapat berfungsi 

sebagai alat bantu untuk menjadi sumber belajar bagi siswa selain dari 

buku yaitu dengan melakukan aktivitas kelompok.  

G. Definisi Operasional  

Penelitian ini memiliki definisi operasional atau istilah-istilah terkait 

dengan penelitian pendidikan yang akan diteliti, definisi operasional dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

1. Kurikulum 2013 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatankegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 
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2. Belajar

Belajar adalah suatu proses di mana siswa bisa berubah perilakunya

sebagai akibat dari pengalaman (Gagne: 1984 dalam Sagala: 2009).

3. Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik terpadu adalah suatu pembelajaran yang

didasarkan pada tema-tema tertentu, di SD/MI/SDLB/Paket A

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, capaian pembelajaran

dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif, affektif dan

psikomotor” (Permendikbud, No.22 Tahun 2016).

4. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai prantara

atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan (Ari Dwi H,

2015:47).

5. Penelitian Pengembangan

Menurut Brog and Gall 1988 (dalam Sugiyono, 2017:9) penelitian

pengembangan (Reseach and Development/R&D), merupakan metode

penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi

produk-produk yang digunakan dalam pendidikn dan pembelajaran.




