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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bab I diuraikan mengeai latar belakang masalah, penelitian dan 

pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya penelitian dan 

pengembangan, asusi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan, serta 

definisi operasional.  

A. Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang melibatkan beberapa 

mata pelajaran, atau pembelajaran terpadu melalui tema (Pitadjeng, 2009:88).  

Menurut (Trianto, 2010:79) menyatakan bahwa pembelajaran termatik adalah 

dimana para siswa dapat mengeksplorasi pengetahuan mereka pada 

pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran yang berkaitan dengan aspek-

aspek tertentu, mereka melihat dan memahami tentang pertautan antara 

kemanusiaan, seni komunikasi, ilmu pengetahuan alam, matematika, dll, 

keterampilan-keterampilan pengetahuan yang di kembangan dan diterapkan 

dari lebih satu mata pelajaran. Prastowo (2013:223) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai materi pelajaran dari berbagai mata pelajaran ke 

dalam berbagai tema. Menurut Mulyasa (2013:170) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran 

tingkat pendidikan dasar yang menyuguhkan proses belajar berdasarkan tema 

yang telah dikombinasikan dari beberapa mata pelajaran.    
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Berdasarkan empat pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

dari pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang telah 

dikemas menjadi beberapa tema yang didalamnya terdapat beberapa mata 

pelajaran menjadi satu sehingga siswa anakn lebih mudah memahami sebuah 

materi karena hanya berdasarkan dari satu tema. Pembelajaran tematik 

sekarang sudah digunakan diberbagai sekolah di Indonesia, termasuk di 

sekolah tempat peniliti yang melakukan penelitan yaitu SD Riyadul Arkham 

yang baru saja menerapkan pembelajaran tematik pada tahun 2017, 

pembelajaran tematik sendiri banyak bermanfaat bagi siswa. Dengan peneliti 

melakukan wawancara dengan wali kelas 5 di SD Riyadul Arkham dapat 

diketahui tematik memberikan banyak manfaat bagi siswa yang memudahkan 

siswa untuk memahami konsep dari bebrapa mata pelajaran sekaligus yang 

telah digabungkan menjadi satu, yang telah membuat pembelajaran menjadi 

efektif.  

Berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh oleh peneliti saat 

melakukan wawancara dan observasi di SD Riyadul Arkham dengan wali 

kelas yaitu Bapak Sujono pada tanggal 20 November 2018, telah didapatkan 

masalah yang ada di kelas 5 untuk pembelajaran tematik, bahwa pembelajaran 

pada kelas 5 membutuhkan media tematik untuk memudahkan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, media yang secara keseluruhan yang berunsur 

tematik belum tersedia di sekolah, namun hanya ada media yang terfokus pada 

mata pelajaran saja. Guru juga membutuhkan media untuk mengajar materi 

pelajarannya serta siswa juga mebutuhkan media pembelajaran untu 

memahami mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, dengan tidak adanya 
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media pembelajaran tematik yang ada di sekolah hal ini yang menjadikan 

permasalahan karena ketika guru memberi pelajaran tentang pembelajaran 

tematik guru sulit untuk memberi pemahaman kepada siswa.  

Guru memberi pelajaran tematik kepada siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran yang sesuai dengan pelajarannya, karena model 

pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar siswa dengan gaya 

mengajar guru. Melalui model pembelajaran, guru dapat membantu siswa 

untuk mendapatkan informasi, keterampilan, cara berfikir, dan 

mengekspresikan. Menurut Trianto (2007:1) mengemukakan bahwa : “Model 

pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial”. Guru juga 

mendapatkan bantuan dengan buku siswa, buku guru, dan LKS. Selain itu, 

pembelajaran juga membutuhkan media untuk menghindari guru menjelaskan 

materi tidak melalui ceramah saja tetapi guru juga dapat melakukan praktek 

langsung yang menggunakan media.   

Berdasarkan permasalahan tersebut maka proses pembelajaran 

biasanya kurang efektif untuk materi-materi yang terntentu. Dengan adanya 

media pembelajaran merupakan salah satu cara efektif untuk membantu 

penyampaian isi pembelajaran dengan baik, Menurut Azhar Arsyad 2011:4. 

Media pembelajaran juga dapat merangsang belajar siswa serta untuk 

memahami materi yang dipelajari oleh siswa. Kegunaan media pembelajaran 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa. terlebih lagi dengan cara yang 

menyenangkan, misalnya permainan. Hal tersebut dapat membangkitkan 

keinginan dan minat baru untuk siswa, serta membangkitkan motivasi belajar 
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yang menarik dan menyenangkan untuk siswa saat belajar (Azhar Arsyad 

2011:15).  

Permasalahan yang terjadi di SD Riyadul Arkam dapat disimpulkan 

bahwa terbatasnya media pembelajaran yang digunakan sehingga perlu untuk 

mengembangkan media pembelejaran tematik, hal ini disebabkan karena guru 

kesulitan untuk memberikan pelajaran kepada siswa serta kesulitannya guru 

memberi pemahaman materi kepada siswa, juga pemahaman guru tentang 

pembelajaran tematik masih kurang karena guru lebih mudah untuk memberi 

pemahaman kepada siswa menggunakan kurikulum KTSP dibandingkan 

kurikulum 2013 karena guru hanya bisa fokus meberi pemahaman 1 mata 

pelajaran tidak dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Selain itu siswa juga 

sulit untuk mengkaitkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain 

sehingga siswa kebingungan dengan materinya tanpa adanya media 

pembelajaran, maka dari itu peneliti ingin mengembangkan media 

pembelajaran tematik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.  

Penelitian ini dilakukan untuk keharusan guru melaksanakan 

pembelajaran tematik yang benar berdasarkan kurikulum 2013. Berdasarkan 

fakta-fakta, dapat diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran yang 

menarik sangat dibutuhkan untuk menambah minat belajar siswa. Media 

tersebut juga harus sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan 

sehingga tidak mengurangi fungsi sebagai media pembelajaran khususnya. 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan media RESPOR (Respiratory 

Organs) yang sesuai dengan materi “Tema 2 Udara Bersih Bagi Kesehatan 

Subtema 1 Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih” di SD Riyadul Arkham kelas 
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5 dengan tujuan membantu siswa untuk memahami materi tersebut. Peneliti 

tertarik mengembangkan media pembelajaran dari bentuk media 3 dimensi 

yang sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar yang siswanya 

senang bermain, senang bergerak, senang bekerja, dalam kelompok, dan 

senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung, serta sesuai 

dengan karakteristik pembelajaran yang dirancang oleh kurikulum 2013 yang 

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan.  

Keunggulan media ini merupakan media yang sudah menerapkan 

pembelajaran tematik. Selain itu, ukuran media ini lebih besar, mudah di 

aplikasikan dan dapat di pindah-pindah tempatnya. Media yang digunakan 

peneliti yaitu media RESPOR (Respiratory Organs) tiga dimensi (3D), yaitu 

media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan 

mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi/tebal. Media ini juga tidak 

menggunakan media proyeksi dalam pemakaiannya. Kebanyakan media tiga 

dimensi ini merupakan objek sesungguhnya (real object) atau miniature suatu 

objek, dan bukan foto, gambar atau lukisan. Dengan ini peneliti ingin 

menerapkan media tersebut di SD Riyadul Arkham dengan tujuan sekolah 

membutuhkan media pembelajaran tematik yang dapat memberi semangat 

siswa dan menumbuhkan keterampilan siswa dalam belajarnya, karena kurang 

adanya media pembelajaran tematik yang ada di sekolah.   

Berbicara tentang media pembelajaran, ada penelitian yang relevan 

dengan penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hanim, 

Fitriyah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Media 

Kartu Pintar untuk Mengenalkan Huruf Hijaiyah di Taman Kanak-Kanak” 
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dengan hasil penelitian: (1) penilaian siswa 96% yaitu sesuai dengan kriteria 

yang diharapkan, (2) ahli materi 98,43% yaitu sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan, (3) ahli bahasa yaitu 87.5% yaitu layak digunakan tanpa revisi, (4) 

uji kelompok kecil: aspek kemudahan 93,75%, aspek kemenarikan 90,62%, 

aspek ketepatan media 90% dan (5) uji lapangan: aspek kemudahan 95,39%, 

aspek kemenarikan 92,70%, aspek ketepatan media 92,10%. Berdasarkan data 

yang diperoleh peniliti-peneliti terdahulu dapat diketahui bahwa media 

RESPOR (Respiratory Organs) untuk menarik minat siswa dalam memahami 

pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dikatakan efektif dan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. Serta kemampuan sumber daya 

pengetahuan peserta didik sekolah dasar salah satunya tergantung pada media 

pembelajaran yang digunakan untuk membantu pemahaman peserta didik 

yang berdampak pada pembelajaran. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana Pengembangan Media RESPOR (Respiratory Organs) dalam 

Pembelajaran Tema 2 Subtema 1 Siswa Kelas 5 SD ? 

2. Bagaimana Keefektifan Pengembangan Media RESPOR (Respiratory 

Organs) dalam Pembelajaran Tema 2 Subtema 1 Siswa Kelas 5 SD ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan  
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, 

tujuan penelitian dan pengembangan ini yaitu :  

1. Mengembangkan Media RESPOR (Respiratory Organs) dalam 

Pembelajaran Tema 2 Subtema 1 Siswa Kelas 5 SD.  

2.  Keefektifan Media RESPOR (Respiratory Organs) dalam Pembelajaran 

Tema 2 Subtema 1 Siswa Kelas 5 SD ? 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

 

Produk yang dikembangkan dalam rangka mempermudah pemahaman 

siswa terhadap pembelajaran tematik, khususnya tema 2, Udara Bersih Bagi 

Kesehatan subtema 1, Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih, spesifikasi produk 

yang diharapkan dipaparkan yaitu sebagai berikut.  

1. Konten (bagian isi produk) media RESPOR (Respiratory Organs) 

a. Media ini di dalamnya juga mengajarkan tentang bagaimana 

mempelajari cara mengklarifikasi informasi dalam aspek apa, di mana, 

kapam, siapa, mengapa dan bagaimana.  

b. Materi dalam media pembelajaran berisi materi tentang cara kerja 

sistem pernapasan. 

c. Menjelaskan tentang nada diatonis yang di bagi menjadi dua ada 

tangga nada mayor dan minor. 

Berikut ini merupakan Kompetensi Dasar yang terdapat pada materi yang 

akan diangkat pada media RESPOR (Respiratory Organs) ini diantaranya 

sebagai berikut : 

Bahasa Indonesia  
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3.2 Mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek : 

apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.  

4.2 Menyajikan hasil klarifikasi informasi yang didapat dari buku yang 

dikelompokkan dalam aspek : apa, di mana, kapan, siapa, mengapa 

dan bagaimana.  

IPA  

3.2 Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan 

manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 

4.2 Membuat model sederhana organ pernapasan manusia.  

SBdP 

3.2 Memahami tangga nada.  

4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan 

musik.   

2. Konstruk (tampilan produk atau bentuk fisik dari media) media 

pembelajaran RESPOR (Respiratory Organs)  

a. Pengembangan media ini yaitu sebuah media pembelajaran 3D yang di 

buat nyata seperti cara sistem kerja pernapasan pada manusia. 

d. Media ini sangat mudah diaplikasikan karena di belakang media 

tersebut sudah dijelaskan cara penggunaannya.  

e. Media ini juga dapat dipindah-pindah karena tidak terlalu besar untuk 

ukurannya. 
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E. Pentingnya Pengembangan dan Penelitian  

 

Pentingnya penelitian dan pengembangan media RESPOR 

(Respiratory Organs) pembelajaran tematik ini dipaparkan oleh peneliti yakni 

sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

Melalui penelitian dan pengembangan media RESPOR (Respiratory Organs) 

ini dapat dijadikan sebagai referensi guru untuk penggunaan media penunjang 

dalam melakukan proses pembelajaran tematik, khususnya Tema 2,Udara 

Bersih bagi Kesehatan Subtema 1 Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih.  

2. Bagi Sekolah  

Penelitian dan pengembangan media RESPOR (Respiratory Organs) ini dapat 

menjadi salah satu bahan referensi dalam pembinaan atau pelatihan guru pada 

satuan pendidikannya. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran RESPOR (Respiratory 

Organs) pembelajaran tematik ini dapat menjadi referensi dalam menemukan 

problematika maupun ide untuk penelitian pengembangan atau penelitian 

lanjutan. 

F. Asumsi Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan  
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a. Media Pembelajaran RESPOR (Respiratory Organs) dapat memudahkan 

siswa dalam memahami isi pembelajaran dengan menggunakan metode 

analysis dan permainan yang menyenangkan . 

b. Media pembelajaran RESPOR (Respiratory Organs) dapat membantu 

guru untuk mencapai tujuan pembelajaran pada tema 2, Udara Bersih bagi 

Kesehatan subtema 1, Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih.  

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

a. Media pembelajaran RESPOR (Respiratory Organs) pembeleajaran 

tematik terbatasa untuk pembelajaran tema 2, Udara Bersih bagi 

Kesehatan subtema 1, Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih di kelas 5 

jenjang SD/MI.  

b. Uji coba dalam penelitian pengembangan ini terbatas pada 1 ahli media, 1 

ahli materi, 1 ahli pengguna, dan siswa kelas 5 di satu sekolah saja yaitu 

SD RIYADUL ARKHAM.  

G. Definisi Operasional  

 

 Definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian dan 

pengembangan ini dipaparkan oleh peniliti yaitu sebagai berikut ini. 

1. Media RESPOR (Respiratory Organs) merupakan suatu alat penunjang 

pembelajaran berisi tentang materi cara kerja organ pernapasan pada 

manusia, bagian-bagian organ pernapasan pada manusia dan materi 

tentang nada diatonic yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu nada major dan 

nada minor.  

2. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

(iintergritade instruction) yang siswa aktif menggali dan menemukan 



11 

 

 

konsep sendiri, bermakna dan otentik baik secara individual maupun 

kelompok dengan rangkaian satu tema yang aktual, misalnya tema tentang 

udara bersih bagi kesehatan degan subtema cara tubuh mengolah udara 

bersih  

3. Pengembangan merupakan proses, cara dan perbuatan mengembangkan, 

lebih jelasnya pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah 

atau berubah sempurna dalam (pikiran, pengetahuan dan sebagainya) dari 

uraian diatas suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

menvalidasi suatu produk pengembangan dapat berupa proses, produk dan 

racangan  

4. Subtema merupakan salah satu bagian dari tema yang telah dibagi-bagi 

menjadi beberapa bagian. Subtema dalam pembelajaran tematik yaitu 

bagian isi pembelajaran yang dikelompokkan dan dilaksanakan selama 

satu minggu yaitu 6 kali pembelajaran dengan berpuandangan pada tema.  

  


