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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa 

mengenal batas usia dan berlangsung seumur hidup. Setiap manusia dapat belajar 

secara mandiri dengan berbagai sumber belajar dan media belajar yang selalu 

berkembang mengikuti perkembangan zaman. Belajar juga merupakan satu usaha 

yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungan untuk mengubah 

prilakunya. Kegiatan belajar bisa terjadi di manapun dan kapanpun dengan syarat 

adanya sumber belajar dan media pembelajaran, walaupun tidak ada kegiatan 

mengajar. Kegiatan pembelajaran tidak selalu berada di dalam kelas dan tidak 

akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada siswanya. Kegiatan 

belajar tersebut hanya bisa berhasil jika siswa aktif mengalami sendiri proses 

belajar.  

Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkunganya, 

sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Keberhasilan dalam 

proses belajar, adalah adanya media pendidikan yang dapat menunjang siswa 

dalam mempelajari dan menelaah suatu materi secara mandiri, baik dalam 

kegiatan pembelajaran di dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan. 

Peran guru atau tenaga pendidik yang kreatif dalam mengembangkan media yang 

dapat memberikan sumber belajar dan media pembelajaran yang relevan kepada 

siswa.
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Pembelajaran tematik merupakan kegiatan mengajar dengan memadukan 

materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema (Sutirjo & Mamik, 2005:3). 

Penerapan kurikulum tematik pada dasarnya adalah penerapan konsep 

pembelajaran yang mengunakan tema dalam kontekstualisasi beberapa materi 

pelajaran. Hajar (2013:20) berpendapat cara ini akan membuat peserta didik 

menemukan pengalaman nyata yang sangat bermakna, khususnya mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan materi pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik di 

sekolah dasar menuntut peran aktif dan konstruksi dari para guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta dapat diterima oleh siswa. 

Salah satu cara yaitu dengan penggunaan media. 

Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang 

siswa sehingga terjadi proses belajar (Haryono, 2014:47). Sanjaya (dalam 

Haryono, 2014:47) menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat 

keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung 

pesan. Hal ini, media belajar yang dimaksud adalah berbagai alat dan bahan yang 

bisa digunakan untuk membantu dalam penyampaian materi pembelajaran. 

Hasil analisis kebutuhan berdasarkan observasi dan wawancara di SD 

Muhammadiyah 1 Malang diketahui bahwa pada pembelajaran tematik guru 

mempunyai beberapa kendala. Kendala tersebut pada perangkat pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran yang dimaksud adalah media pembelajaran. Guru masih 

merasa kesulitan dalam membuat media tematik. Guru hanya menggunakan papan 

tulis sebagai sumber belajar tanpa adanya media lainya. Penyebab lainya guru 

terbiasa menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai aktifitas belajar siswa. 

Oleh karena itu, pembelajaran masih kurang efektif khususnya dalam tema bumi 
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dan alam semesta terlihat dari kurang tersedianya media pembelajaran dan hanya 

penjesalan materi dengan rumus yang sudah ada di buku setelah itu mengerjakan 

lembar kerja siswa yang tersedia di sekolah tersebut. Pemanfaatan media dua 

dimensi yang terdapat di dalam kelas yaitu globe, peta dan LCD tanpa adanya 

media tambahan serta media yang ada masih berdiri sendiri-sendiri dan belum 

mencerminkan pembelajaran tematik. Kondisi kelas sudah menarik seperti 

terdapat karya-karya siswa yang ditempel di dinding kelas. Akan tetapi, karya-

karya tersebut tidak dijaga dan dirawat menggakibatkan keindahan kelas 

berkurang. Dinding ruang kelas tersebut bisa dimanfaatkan menjadi media 

pembelajaran.  

Pengembangan media tempelan dinding ruang kelas dikarenakan kurang 

tersedianya media di suatu pembelajaran dan terkesan hanya pemaparan materi 

dan siswa menirukan apa yang ditulis guru dipapan tulis. Melalui kegiatan 

menirukan ini, akan menjadi persoalan tanpa guru sadari siswa akan merasa 

kesulitan menyelesaikan suatu persoalan yang belum dicontohkan sebelumnya di 

papan tulis oleh guru, kebiasaan siswa tersebut disebabkan karena terbiasa 

menirukan konsep secara langsung dari guru tanpa ikut memahami suatu materi 

dengan mandiri dalam proses belajar. Pembelajaran tema 8 bumi dan alam 

semesta terdapat gabungan beberapa mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

Matematika dan SBdP. Mata pelajaran tersebut difokuskan pada materi membuat 

teks laporan, membuat karya dekoratif dan bangun datar. Pada tema tersebut 

kesulitan siswa adalah pada materi bangun datar siswa masih belum memahami 

dan membedakan antara sisi panjang, sisi lebar, luas dan keliling bangun datar. 
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Media tempelan dinding ruang kelas adalah media dua dimensi berbentuk 

persegi panjang di dalamnya terdapat garis yang membentuk suatu bangun datar. 

Garis-garis tersebut dapat dilepas dan dipasang kembali agar siswa dengan mudah 

mengetahui mana sisi panjang dan sisi lebar, memperjelas siswa tentang 

menemukan rumus keliling bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga. 

Media ini terbuat dari kayu yang dibentuk sedemikian rupa untuk mempermudah 

penyampaian suatu materi. Setelah itu siswa membuat suatu karya dekoratif 

dengan bentuk dasar bangun datar melalui kegiatan melipat dan mengunting. 

Karya tersebut siswa membuat laporan singkat dan mempresentasikan hasil 

karyanya. 

Pengembangan media tempelan dinding ruang kelas (TDRK) diharapkan 

memberi kemudahan agar siswa menjadi aktif, mudah dalam memahami suatu 

materi dikarenakan siswa dapat berfikir secara kongkrit. Media tempelan dinding 

ruang kelas juga dapat memudahkan siswa dalam menghitung keliling suatu 

bangun datar, menambah atau mengantikan peran dinding ruang kelas yang 

sebelumnya sebagai pemajangan hasil karya siswa menjadi media pembelajaran 

tematik. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian “Pengembangan 

Media Tempelan Dinding Ruang Kelas (TRDK) Pada Pembelajaran Tematik 

Tema Bumi dan Alam Semesta Kelas 3 Sekolah Dasar”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media tempelan dinding 

ruang kelas (TDRK) pada pembelajaran tematik tema bumi dan alam semesta 

kelas 3 sekolah dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan 

produk tempelan dinding ruang kelas (TDRK) pada pembelajaran tematik tema 

bumi dan alam semesta kelas 3 sekolah dasar.  

1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Hasil akhir dari media tempelan dinding ruang kelas (TDRK) yang 

menarik dalam pembelajaran, maka perancangan media tempelan dinding ruang 

kelas yang akan dikembangkan memiliki kriteria khusus sebagai berikut : 

1) Media tempelan dinding ruang kelas ini dapat mempermudah siswa dalam 

memahami materi bangun datar untuk mata pelarajaran matematika, mata 

pelajaran SBdP membuat karya dekoratif dan membuat laporan informatif 

tentang kegiatan belajar serta mempresentasikan dari hasil karyanya untuk 

mata pelajaran bahasa indonesia. 

2) Media tempelan dinding ruang kelas ini didesain semenarik mungkin dengan 

bahan dasar kayu ditempelkan didinding ruang kelas berbentuk persegi 

panjang dan dibawahnya terdapat delapan lingkaran menyerupai bentuk 

planet. Media tersebut pada bagian bangun datar sisinya dapat dilepas dan 
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dipasang kembali. Bagian lingkaran tampak depan media ini berupa gambar 

planet dan bagian tampak belakang lingkaran berisi informasi tentang planet 

tersebut.   

3) Media tempelan dinding ruang kelas yang akan dikembangkan merupakan 

media tematik yang dapat digunakan kedalam beberapa mata pelajaran. Tidak 

hanya konsep matematika saja, tetapi dapat digunakan kedalam mata pelajaran 

SBdP dan Bahasa Indonesia yaitu dalam tema delapan bumi dan alam semesta 

subtema satu bumi bagian alam semesta pembelajaran satu kelas 3 sekolah 

dasar.   

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan media tempelan dinding ruang kelas ini dilakukan sebagai 

salah satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajan bagi siswa kelas 

3 sekolah dasar dalam pembelajaran tematik pada tema bumi dan alam semesta. 

Adapun pentingya pengembangan media tempelan dinding ruang kelas ini adalah: 

1) Bagi Siswa 

Pengembangan media tempelan dinding ruang kelas dimaksudkan agar siswa 

dengan mudah menerima, memahami suatu materi yang disampaikan guru. 

Mempermudah siswa membuat karya dengan bentuk dasar dari bangun datar 

dan melatih keberanian siswa untuk mempresentasikan hasil karyanya didepan 

kelas. 
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2) Bagi guru 

Pengembangan media ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam 

menyampaikan suatu materi pelajaran. Media tempelan dinding ruang kelas 

diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan guru tentang berbagai 

alternatif media yang efektif untuk pembelajaran tematik pada tema bumi dan 

alam semesta. 

3) Bagi sekolah 

Pengembangan media tempelan dinding ruang kelas (TDRK) dimaksudkan 

sebagai bahan pertimbangan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran 

dengan memanfaatkan media pembelajaran.  

4) Bagi peneliti 

Pengembangan media tempelan dinding ruang kelas atau media yang berupa 

dua dimensi ini dimaksudkan untuk menambah keterampilan dan pengalaman 

peneliti dalam mengembangkan media yang efektif. 

1.6 Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa ketebatasan, 

diantaranya adalah : 

1) Media tempelan dinding ruang kelas digunakan pada pembelajaran tematik 

kelas 3 sekolah dasar memuat beberapa mata pelajaran yaitu Matematika, 

Bahasa Indonesia dan SBdP. 

2) Media tempelan dinding ruang kelas dapat digunakan pada tema bumi dan 

alam semesta subtema bumi bagian alam semesta pada pembelajaran satu.  
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3) Pengembangan media dilakukan sampai tahap kesembilan yaitu revisi produk 

tahap akhir. 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian, berikut ini definisi 

istilah yang akan dibahas dalam penelitian: 

1) Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2013:407). Penelitian pengembangan adalah motode yang 

mempunyai tahapan khusus yang harus dilakukan peneliti untuk menguji 

keefektifan produk yang dikembangkan. 

2) Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa 

sehingga terjadi proses belajar (Haryono, 2014:47). Media pembelajaran 

adalah sarana atau perangkat yang dimanfaatkan guru sebagai alat untuk 

mempermudah, memperjelas penyampaian suatu materi pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar bertujuan 

agar peserta didik menjadi aktif mudah memahami suatu materi secara 

mandiri. 

3) Media Tempelan Dinding Ruang Kelas (TDRK) adalah media berbentuk 

persegi panjang yang didalamnya terdapat garis yang membentuk suatu 

bangun datar dan dibawahnya terdapat susunan planet. Garis-garis tersebut 

dapat dilepas dan dipasang kembali agar siswa dengan mudah mengetahui sisi 

panjang dan sisi lebar serta memperjelas siswa menemukan rumus keliling 
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persegi dan persegi panjang. Media ini terbuat dari kayu yang dibentuk 

sedemikian rupa untuk mempermudah penyampaian materi. 

4) Pembelajaran tematik merupakan kegiatan mengajar dengan memadukan 

materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema (Sutirjo & Mamik, 2005:6). 

Pembelajaran tematik adalah suatu cara belajar mengajar yang memadukan 

beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Memadukan beberapa mata 

pelajaran tersebut bertujuan agar peserta didik bisa belajar banyak materi 

dalam satu kali pertemuan. 

5) Subtema 1 bumi bagian dari alam semesta berisi tentang materi yang berkaitan 

dengan alam semesta. Selain itu terdapat materi tentang bangun datar, 

membuat karya dekoratif dan membuat serta menyampaikan laporan kegiatan. 

Materi-materi tersebut berasal dari mata pelajaran yang diintegrasikan pada 

satu pembelajaran. 


