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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan sebuah proses atau cara yang membuat 

seseorang belajar, dari tidak tahu menjadi tahu. Pembelajaran itu sendiri dapat 

tercapai jika minimal telah terdiri dari guru dan siswa, namun saat ini guru dan 

siswa saja tidak cukup untuk melakukan proses pembelajaran, melainkan 

memerlukan cara yang baru untuk melangsungkan pembelajaran yang menarik 

dan berkesan. Menurut Suyono (2016:207) pembelajaran merupakan suatu proses 

yang mampu mendorong siswa untuk kreatif, aktif, mencapai tujuan pembelajaran 

secara keseluruhan dan berlangsung secara menyenangkan. 

Orientasi Kurikulum 2013 suatu pembelajaran harus mencakup 

keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan 

pengetahuan (knowledge),oleh karena itu berkembanglah pembelajaran tematik 

pada saat ini. Pembelajaran tematik itu sendiri merupakan pembelajaran terpadu 

menggunakan tema untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran agar 

menimbulkan pengalaman yang bermakna kepada siswa (Majid, 2014:80).  

Pembelajaran tematik dikemas dalam bentuk tema-tema (tematik) yang meliputi 

beberapa mata pelajaran. Menurut Rusman (2013:249) tema merupakan wadah 

atau wahana untuk mengenalkan berbagai konsep materi pada siswa secara 

menyeluruh, dengan demikian tematik diberikan untuk menyatukan beberapa 

materi menjadi satu-kesatuan yang utuh dan membuat pembelajaran terpadu, 

bermakna serta mudah dipahami siswa. Oleh karena itu pembelajaran tematik erat
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hubungannya dengan pembelajaran konstektual yang mendorong siswa 

menghubungkan pengetahuan dengan dunia nyata di dalam suatu tema.  

Sejalan dengan pendapat Komalasari (2010:6) pembelajaran kontekstual 

merupakan proses belajar dan mengajar dengan mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan situasi di dunia nyata serta mendorong siswa menghubungkan 

pengetahuan dengan penerapannya di kehidupan nyata. Melalui pembelajaran 

konstekstual, suatu pembelajaran tidak berupa transformasi pengetahuan dari guru 

kepada siswa saja, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya untuk memfasilitasi 

dalam mencari pengetahuan dari apa yang dipelajarinya. Selain itu melalui 

pembelajaran konstekstual dapat memperkuat pengalaman belajar siswa untuk 

melakukan, mencoba dan mengalami sendiri semua proses pembelajaran yang 

telah dilalui, sehingga materi yang diserap akan mudah diingat serta konsep yang 

tertanam akan tersimpan lebih lama. Jadi pada penerapan pembelajaran 

kontekstual memerlukan suatu perantara berupa media pembelajaran, sebab usia 

anak sekolah dasar masih memerlukan bentuk kongkret untuk menghubungkan 

materi dengan dunia nyata. 

Berdasarkan teori perkembangan dari Piaget yang menyatakan bahwa 

proses suatu pembelajaran harus sesuai dengan usianya. Anak usia sekolah dasar 

berada pada tahap operasional konkret (usia 7 atau 8-11 tahun atau 12 tahun) yang 

ditandai dengan mulai memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya 

dengan benda-benda yang bersifat nyata(Syah 2014:66). Siswa sekolah dasar akan 

lebih mudah aktif dan kreatif dalam melakukan pembelajaran jika menggunakan 

sesuatu yang nyata, contohnya dengan adanya media pembelajaran.  
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Menurut Mc Luahan dalam Mudlofir (2017:122) media pembelajaran 

merupakan suatu perantara atau alat yang dapat memperluas dan memperpanjang 

kemampuan manusia (siswa) untuk merasakan, mendengar dan melihat dalam 

batas-batas jarak, ruang dan waktu tertentu. Artinya suatu media pembelajaran 

dijadikan pengantar saat pembelajaran untuk menghapus batasan-batasan jarak, 

ruang dan waktu, sehingga siswa dapat merasakan langsung pengalaman saat 

pembelajaran. Adanya suatu media pembelajaran akan membuat siswa lebih 

mudah memahami suatu materi. Selain itu media pembelajaran juga dapat 

membuat suatu pembelajaran menjadi menyenangkan. 

Briggs dalam Arsyad(2007:4), berpendapat bahwa media pembelajaran 

adalah sesuatu alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa buku, tape recorder, kaset video, 

film, slide, foto, gambar, televisi, dan komputer.Kesimpulannya bahwa media 

pembelajaran adalah suatu alat yang dapat dilihat, didengar, dan diraba oleh panca 

indera manusia. Alat tersebut digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.  

Sesuai dengan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulan bahwa suatu 

media pembelajaran menjadi perantara yang penting dalam suatu pembelajaran. 

Adanya media pembelajaran dapat menyampaikan pesan maupun informasi dari 

materi yang di dapatkan. Media pembelajaran yang berbentuk fisik dapat 

membangkitkan siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri dan 

menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan kehidupan nyata melalui 

sebuah tema. Oleh karena itu dalam pembelajaran tematik yang berbasis tema 
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diperlukan suatu media untuk mengantarkan siswa mencari, mencoba dan 

melakukan sendiri aktivitas dalam belajar.  

Berdasarkanobservasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 November 

2018 di kelas III SDN Tulusrejo 3 Malang diperoleh hasil bahwa siswa kelas III 

SDN Tulusrejo 3 Malang mengikuti pembelajaran dengan aktif dan berani 

melakukan tanya jawab, namun ketika diberikan pertanyaan jawabannya kurang 

tepat. Masalah demikian diperolah karena tingkat pemahaman mereka terhadap 

materi kurang. Kurangnya pemahaman materi tersebut salah satunya dikarenakan 

guru kurang memaksimalkan media yang tersedia.  

Selain kurangnya pemanfaatan media, guru yang mengampu kelas III SDN 

Tulusrejo 3 Malang berusia rentang 50 tahun ke atas, dengan usia tersebut guru 

hanya mengajar berdasarkan pengalaman. Guru melakukan pembelajaran dengan 

dibantu alat peraga secara langsung, misalnya bangun tabung dengan alat peraga 

tempat sampah. Upaya tersebut dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan 

belajar serta agar siswa dapat merasakan pengalaman langsung ketika 

pembelajaran. 

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas III SDN 

Tulusrejo 3 Malang pada tanggal 30 Oktober 2018 untuk menanyakan tentang 

keaktifan siswa dan pentingnya media pembelajaran, dengan hasil sebagai berikut: 

“Ada anak yang selalu angkat tangan, aktifnya aktif tapi jawabnya salah. Nah, itu 
perlu diarahkan, jadi kalau akan jawab dipikir dulu, kalau diterangkan 
didengarkan kemudian dicatat apa yang penting. Kadang-kadang memang ada 

anak yang seperti itu. Saya masih barusan pindah, baru tahun ini. Jadi aku dewe 
yo karo belajar. Permasalahan di kelas III kalau saya loh yo, buku pegangan 

kurang, nakalnya masih bisa diarahkan, males, ada yang bolosan. Anak-anak sulit 
dalam mata pelajaran matematika. Ada di Tema 8 materi bangun ruang tapi tidak 
semua, karena masih kelas III. Kalau itu nanti pakai media bangun ruang yang ada 

di kelas, jaring-jaringnya menggunakan sedotan. Kalau hak dan kewajiban anak-
anak pinter tapi kalau dikhususkan sila agak sulit. Media itu penting sekali mbak, 
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kalau media 3 dimensi ada hanya bentuk bangun-bangun ruang, tapi tidak bisa 

dibongkar jadi jaring-jaring. Jaring-jaringnya nanti buat sendiri bisa dari sedotan 
atau gambar” (R.1/W.1/10/2018) 

Berdasarkan observasi dan wawancara ditemukan permasalahan bahwa 

siswa kelas III SDN Tulusrejo 3 Malang mengikuti pembelajaran dengan aktif dan 

berani melakukan tanya jawab, namun ketika diberikan pertanyaan jawabannya 

kurang tepat. Selain itu guru kelas III SDN Tulusrejo 3 Malang kurang 

memaksimalkan pemanfaat media pembelajaran yang tersedia, bahkan tidak 

berminat membuat media pembelajaran pada materi yang diajar. Analisis 

kebutuhan yang diperoleh berdasarkan permasalahan di atas  diperlukannya media 

pembelajaran pada siswa kelas III SDN Tulusrejo 3 Malang dalam mendukung 

pembelajaran tematik Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta. Oleh karena itu 

peneliti ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dimaksud dengan 

judul “Pengembangan Media Diorama Denah Tematik Subtema Bumi Bagian 

Dari Alam Semesta Kelas III Sekolah Dasar”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan analisis kebutuhan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kelayakanMedia Diorama Denah Tematik Subtema Bumi 

Bagian dari Alam Semesta di kelas III sekolah dasar? 

2. Bagaimana kepraktisanMedia Diorama Denah TematikSubtema Bumi 

Bagian dari Alam Semesta di kelas III sekolah dasar? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kelayakan Media Diorama Denah TematikSubtema Bumi 

Bagian dari Alam Semesta di kelas III sekolah dasar.  

2. MenganalisiskepraktisanMedia Diorama Denah TematikSubtema Bumi 

Bagian dari Alam Semesta di kelas III sekolah dasar.  

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Spesifikasi produk berdasarkan konten (isi produk), yaitu: 

a. Media Diorama Denah Tematikdisusun untuk mencakup  materi pada 

pembelajaran tematik Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta, 

Pembelajaran 5, yang berisi mata pelajaran Bahasa Indonesia teks 

laporan informatif tentang bentuk bumi, Matematika hubungan bangun 

ruang dan bangun datar serta PPKn contoh hak dan kewajiban 

berdasarkan Sila Pancasila. 

b. PenggunaanMedia Diorama Denah Tematikuntuk menyampaikan 

materi melalui bercerita dan demonstrasi dengan buku panduan 

penggunaan yang berisi 3 cerita dan dialog untuk menjalankan 

miniatur manusia yang ada dalam Media Diorama Denah 

Tematiktersebut. 

c. Media Diorama Denah Tematikdapat digunakan secara kelompok 

maupun klasikal. 
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2. Spesifikasi produk berdasarkan konstruk (tampilan produk), yaitu: 

a. Media Diorama Denah Tematikdidesain dengan bentuk 3 dimensi 

berupa papan berukuran ± 70cm x 60 cm dari kayu yang berbentuk 

kotak dan dapat dilipat seperti papan catur atau koper. 

b. Media Diorama Denah Tematikberupa gambar jalandengan lebar 10cm 

dan panjang sesuai ukuran papan. 

c. Media Diorama Denah Tematik juga berisi miniatur-miniatur sebagai 

berikut: 

1) Manusia, terdapat 5 buah miniatur dengan tinggi ± 4cm. 

2) Rumah Ardi (biru) dengan dinding kubus berukuran berukuran 

11cm x 11cm x 11 cm dan atap prisma segitiga berukuran 6cm x 

12cm x 12cm. 

3) Rumah Sisil (abu-abu) dengan dinding balok berukuran berukuran 

20cm x 12cm x 13 cm dan atap prisma segitiga berukuran 5cm x 

20cm x 13cm. 

4) Klinik Mitra Harapan dengan dinding kubus berukuran 12cm 

x12cm x 12 cm dan atap prisma segitiga berukuran 5cm x 12,5cm 

x 12,5cm. 

5) Balai pertemuan tanpa dinding berukuran 13cm x 13cm x 13 cm 

dan atap limas segiempat berukuran 7cm x 15cm x 15cm. 

6) Pohon bunga (ungu dan orange) di samping-samping 

sawah,dengan tinggi 17cm dan 14cm. 

7) Pohon besar sebelah kiri balai dengan tinggi ± 19cm. 

8) Pohon antara rumah Ardi (biru) dengan klinik tinggi ± 19cm. 



8 
 

    
 

9) Pohon bunga ungu putih samping kanan monumen dengan tinggi ± 

17cm. 

10) Mushollah dengan lebar 12 cm dan tinggi 20 cm. 

11) Sawah, berbentuk leter L (sudut siku-siku) berukuran 15cm x 10 

cm. 

12) Monumen batu besar, berbentuk bola tidak beraturan dengan 

diameter ± 10cm serta pagar  yang mengelilinginya dengan ukuran 

± 13 cm 

13) Tameng bergambar kepala banteng dengan tinggi 10cm. 

d. Miniatur-miniatur pada Media Diorama Denah Tematiktidak ditempel 

pada papan, melainkan dapat dibongkar pasang menggunakan 

kretekan. Miniatur berbentuk manusia dapat digerakkan sesuai cerita 

dalam buku panduan penggunaan. 

e. Buku panduan berukuran ±A5 dengan jilid seperti majalah dan desain 

menarik yang berisi hal-hal penting dalam pengguanan Media Diorama 

Denah Tematik 

f. Terdapat 3 buku cerita berukuran ±A5 dengan jilid seperti majalah dan 

desain menarik. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan Media Diorama Denah Tematik, 

antara lain: 

1. Media Diorama Denah Tematikdisusun untuk mencakup materi pada 

Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta, Pembelajaran 5.  
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2. Media Diorama Denah Tematikuntuk meningkatkan partisipasi belajar 

sehingga mendorong siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik 

lagi 

3. Media Diorama Denah Tematik disusun untuk membantu siswa dalam 

memahami konsep materi Bahasa Indonesia teks laporan informatif 

tentang bentuk bumi, Matematika hubungan bangun ruang dan bangun 

datar serta PPKn contoh hak dan kewajiban berdasarkan sila Pancasila.  

4. Media Diorama Denah Tematik dapat menjadi alternatif temuan media 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa dan guru.  

5. Media Diorama Denah Tematik dapat memberikan motivasi pada guru 

untuk membuat media pembelajaran.  

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Asumsi pengembangan yang digunakan dalam Media Diorama Denah 

Tematik antara lain: 

a. Siswa kelas III SDN Tulusrejo 3 Malangmerupakan kelas rendah yang 

memerlukan wujud nyata dalam melakukan pembelajaran, contohnya 

dengan penggunaan Media Diorama Denah Tematik. 

b. Siswa kelas III SDN Tulusrejo 3 Malang lebih tertarik pada 

pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa, misalnya bercerita 

dan demonstrasi. 
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c. Siswa kelas III SDN Tulusrejo 3 Malang memiliki karakteristik yang 

aktif, berani dan interaktif, baik dengan sesama siswa maupun dengan 

guru. 

d. Sebagian besar siswa kelas III SDN Tulusrejo 3 Malang merespon baik 

jika mendapatkan pembelajaran dengan media pembelajaran. 

e. Siswa kelas III SDN Tulusrejo 3 Malang menyukai pembelajaran 

dalam kelompok daripada pembelajaran klasikal.  

 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan Media Diorama Denah 

Tematik yang diterapkan pada kelas III sekolah dasar, antara lain: 

a. Pengembangan Media Diorama Denah Tematik difokuskan pada 

pembelajaran tematik SubtemaBumi dan Alam Semesta, Subtema 

Bumi Bagian dari Alam Semesta, Pembelajaran 5 yang meliputi materi 

teks laporan informatif bentuk bumi, hubungan bangun ruang dan 

bangun datar serta hak dan kewajiban berdasarkan sila Pancasila.  

b. Penelitian pengembangan media hanya dilakukan sampai pada uji 

kelayakan dan uji kepraktisan sebagaimana dikatakan Hudha (2018) 

untuk uji kelayakan atau validitas dilakukan oleh para validator yaitu 

validator ahli dan praktisi, sedangkan uji kepraktisan dilakukan oleh 

guru dan siswa. 

c. Subjek validitas dilakukan oleh praktisi dan tenaga ahli di bidang 

media yang dikenal peneliti.  
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d. Penggunaan Media Diorama Denah Tematik hanya digunakan pada 

kelas ujicoba yaitu siswa kelas III SDN Tulusrejo 3 Malang.  

 

F. Definisi Operasional 

1. Definisi media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan suatu alat atau perantara untuk 

menyampaikan pesan dan informasi dalam pembelajaran yang dapat 

mengahpus keterbatasan ruang dan waktu.  

2. Definisi Media Diorama Tematik 

Media Diorama Denah Tematikmerupakan media visual yang berbentuk 3 

dimensi berupa denah dan miniatur-miniatur yang dapat digerakkan untuk 

membantu pembelajaran tematik pada Subtema Bumi Bagian dari Alam 

Semesta, khususnya di Pembelajaran 5.  

3. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu menggunakan 

tema dalam mengaitkan beberapa mata pembelajaran dan dikemas dengan 

dihubungkan kondisi yang dialami siswa.  


