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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran sehingga bisa memberikan 

pengalaman yang bermakna Trianto (dalam Yuda, 2014:3).  Selain itu 

pembelajaran tematik menurut T. Raka Joni (dalam Kadir &  Asrohah, 2015:6) 

Pembelajaran terpadu yang dapat membuat siswa secara individual atau kelompok 

aktif dalam mencari, menggali, serta menemukan konsep , prinsip pengetahuan 

secara holistic, bermakna dan autentik. Pada pembelajaran tematik harus 

mendorong tercapainya  PAKEM (Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan).  

Pembelajaran yang bisa membuat siswa menjadi aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan salah satunya dengan adanya media. Menurut Sumanto, (dalam 

Haryono, 2015: 48) Media adalah alat yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan serta dapat menstimulus pikiran, perasaan , perhatian dan 

kemauan siswa dalam belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

pembelajaran yang disengaja, bertujuan dan terkendali.  Menurut Sutikno (dalam 

Haryono, 2015 :48) Media juga dapat di artikan sebagai alat untuk memberikan 

informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik 

dengan siswa. Peneliti melakukan observasi dan wawancara di SDN Pujon Kidul 

dan SD Muhammadiyah 4 Batu. Peneliti melakukan observasi didua sekolah 

untuk mengetahui persamaan analisis kebutuhan yang ada di SDN Pujon Kidul 
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dan SD Muhammadiyah 4 Batu. Pada proses implementasi media juga dilakukan 

didua sekolah, untuk pembuktian media dapat digunakan tidak hanya satu 

sekolah. Media dapat digunakan pada sekolah lain dengan analisis kebutuhan 

yang sama.  

Peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan observasi dan wawancara di 

SDN Pujon Kidul dilaksanakan pada tanggal 5 November. Hasil observasi yang 

diperoleh adalah sarana dan prasarana yang ada di SDN 
 
Pujon Kidul khususnya 

kelas V  belum terpenuhi, seperti sarana media pembelajaran masih sangat kurang, 

karena di SDN  Pujon Kidul  guru mengajar tanpa menggunakan media, hanya 

menggunakan LKS dan buku paket. Tetapi di SDN Pujon Kidul sudah memiliki 

prasarana yang dapat  menunjang kegiatan pembelajaran yaitu ruang kelas 

sedangkan hasil wawancara  dengan guru kelas V bahwa pada proses 

pembelajaran tidak menggunakan media hanya menggunakan buku paket dan 

LKS, sehingga pembelajaran tidak bisa memenuhi pembelajaran yang aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan. LKS dan buku paket di SDN Pujon Kidul 

berjumlah 17, jadi setiap 2 anak mendapatkan 1 buku paket dan LKS, karena 

siswa di SDN Pujon Kidul ini adalah gabungan dari SDN 1 Pujon Kidul dan SDN 

2 Pujon Kidul, sehingga siswanya banyak. Seharusnya ideal 1 kelas itu 20 sampai 

25 siswa, tetapi pada SDN Pujon Kidul ini berjumlah 35 siswa. Guru juga hanya 

menggunakan metode ceramah dan penugasan sehingga siswa menjadi bosan 

dalam belajar. SDN  Pujon Kidul ini belum full day, tetapi sudah menerapkan 

Kurikulum 2013.  

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SD Muhammadiyah 4 

Batu pada tanggal 15 Maret 2019 bahwa di SD Muhammadiyah 4 Batu sudah 
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menggunakan kurikulum 2013, sarana dan prasarana yang ada di SD 

Muhammadiyah 4 Batu kurang terpenuhi, seperti sarana media pembelajaran 

masih kurang, karena guru kelas V masih menggunakan media gambar  yang 

ditampilkan di layar proyektor, akan tetapi di SD Muhammadiyah 4 Batu hanya 

memiliki 2 LCD  dan 2 layar proyektor sehingga penggunaan dilakukan secara 

bergantian, selain itu juga menggunakan buku siswa dan buku guru sebagai 

sumber belajar, seperti pada materi IPA yang terdapat di Tema 2 Udara bersih 

bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih Pembelajaran 2 guru 

hanya menggunakan gambar sistem pernafasan manusia sebagai media yang 

digunakan untuk menjelaskan tentang materi tersebut dalam proses pembelajaran. 

Tetapi di SD Muhammadiyah 4 Batu sudah memiliki prasarana yang dapat  

menunjang kegiatan pembelajaran yaitu ruang kelas. Metode yang digunakan di 

SD Muhammadiyah 4 Batu adalah ceramah, penugasan dan tanya jawab.  

   Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SDN Pujon 

kidul bahwa pembelajaran  pada Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 

Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2 kurang diminati oleh siswa 

karena pembelajaran di kelas membosankan karena guru hanya ceramah dalam 

pembelajaran dan tidak ada media yang membuat pelajaran menjadi menarik, 

Sedangkan di SD Muhammadiyah 4 Batu bahwa pembelajaran pada Tema 2  

Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih 

pembelajaran 2 hanya menggunakan media gambar sehingga pembelajaran kurang 

menarik. Maka dari itu di SDN Pujon Kidul dan SD Muhammadiyah 4 Batu 

sangat membutuhkan media untuk pembelajaran. Sehingga peneliti perlu 
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melakukan pengembangan media yang dapat membantu sekolah tersebut dalam 

pembelajaran. Peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran box sipensia.  

Media pembelajaran box sipensia termasuk jenis media audio visual diam 

yaitu media yang dapat menampilkan suara dan gambar diam (Haryono, 2015 : 

52). Pada media box sipensia  terdapat gambar yang dilengkapi dengan nama alat 

pernapasan serta lampu pada setiap alat pernapasan, lampu tersebut digunakan 

untuk memudahkan guru dalam menjelaskan setiap bagian – bagian alat 

pernapasan. Bagian bawah gambar sebelah kanan terdapat tempat yang digunakan 

untuk meletakkan penjelasan dan fungsi masing – masing alat pernapasan 

manusia, sedangkan di sebelah kiri terdapat speaker bluetooth yang digunakan 

untuk materi bernyanyi dan bagian paling bawah terdapat laci yang digunakan 

untuk meletakan cerita tentang pernapasan. Materi pada media box sipensia 

terdapat dalam Tema 2 Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh 

mengolah udara bersih pembelajaran 2, yaitu materi IPA mengenai sistem 

pernapasan manusia, Bahasa Indonesia tentang aspek apa, dimana, kapan, siapa, 

mengapa dan bagaimana, dan SBDP tentang tangga nada diatonis.  

Pengembangan media pembelajaran box sipensia  yang dilakukan oleh 

penulis relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lainnya 

yaitu, Ismi Fatimatu Zahro dkk ( 2015) yang berjudul “ pengembangan media 

pembelajaran berbasis komik dalam materi sistem pernapasan manusia pada siswa 

kelas VIII Mts Muhammadiyah 1 Malang “penelitian selanjutnya dilakukan oleh  

Taufik Nuril Akbar ( 2016 ) yang berjudul “ Pengembangan multimedia interaktif 

IPA berorientasi guided inquiri pada materi sistem pernapasan manusia kelas V 

SDN Kebonsari 3 Malang “. Kesamaan yang dilakukan oleh Fatimatu Zahro dkk 
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dan Taufik Nuril Akbar adalah menggunakan materi sistem pernapasan manusia. 

Hal yang membedakan adalah pengembangan medianya pada penelitian terdahulu 

menggunakan media komik dan media  interaktif sedangkan pada penelitian 

sekarang berfokus pada media box sipensia.  

 Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut peneliti sekarang akan 

mengembangkan media box sipensia  pada  Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan 

Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2  kelas V Sekolah 

Dasar. Pada penelitian tersebut diharapkan dapat membantu proses pembelajaran 

di Sekolah Dasar. Media yang dikembangkan dapat mempermudah pemahaman 

siswa , dapat menambah semangat belajar siswa, dapat meningkatkan kualitas 

belajar siswa, dan dapat membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Bagaimana pengembangan media box sipensia Tema 2  Udara bersih bagi 

kesehatan Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2  kelas V 

Sekolah Dasar dengan menggunakan model ADDIE? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk : 

Mendiskripsikan pengembangan media box sipensia Tema 2  Udara bersih bagi 

kesehatan Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2  kelas V 

Sekolah Dasar dengan menggunakan model ADDIE. 
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D.  Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media pembelajaran yang menarik, peneliti harus 

membuat rancangan media pembelajaran sipensia Tema 2  Udara bersih bagi 

kesehatan Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2   

didasarkan pada tiga  kategoti yaitu :  

1. Konten pengembangan media box sipensia  

Box Sipensia menggunakan materi pada Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan 

Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2 kelas V 

SD.Mencantumkan Kompetensi Dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) yaitu : 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. Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan KD yaitu : 3.2  Mengklasifikasi informasi yang didapat dari 

buku ke dalam  aspek: apa, di mana,kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.4.2 

Menyajikan hasil Klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang 

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

bagaimana  menggunakan  kosakata baku. Dan mata pelajaran SBdP dengan KD 

yaitu : 3.2 Memahami tangga nada 4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai 

tangga nada dengan iringan musik.  
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2. Konstruk  atau tampilan pengembangan media box sipensia 

Media box sipensia berbentuk box yang terbuat dari kayu, dengan ukuran 

panjang : 32 cm dan lebar 53 cm. Pada media box sipensia  terdapat gambar yang 

dilengkapi dengan  nama alat pernapasan yang dapat di bongkar pasang serta 

lampu pada setiap alat pernapasan, lampu tersebut digunakan untuk memudahkan 

guru dalam menjelaskan setiap bagian – bagian alat pernapasan. Bagian bawah 

gambar sebelah kanan terdapat tempat yang digunakan untuk meletakkan 

penjelasan dan fungsi masing – masing alat pernapasan manusia, sedangkan di 

sebelah kiri terdapat speaker bluetooth. Bagian kiri speaker bluetooth terdapat 

sakelar yang digunkana untuk menyalakan lampu, sakelar satu digunakan untuk 

menyalakan bagian rongga hidung, sakelar dua bagian faring, sakelar tiga bagian 

laring, sakelar empat bagian trakea, sakelar lima bagian bronkus, sekelar enam 

bagian bronkiolus, sakelar bagian tujuh alveolus, sakelar delapan bagian paru – 

paru, sakelar sembilan bagian diafragma dan sakelar sepuluh digunakan untuk 

menyalakaan bagian proses pernapasan manusia. Pada bagian paling bawah 

terdapat laci yang digunakan untuk meletakan cerita tentang pernapasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tampilan Media Box Sipensia 

 



8 
 

 
 

E.  Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

     Upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu 

mengembangkan media pembelajaran sipensia Tema 2  Udara bersih bagi 

kesehatan Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2   kelas V 

SD.  Manfaat dari pengembangan media sipensia ini adalah sebagai beriku: 

1. Bagi Sekolah  

 Manfaat media pembelajaran sipensia Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan 

Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2   kelas V SD ini 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, dengan menggunakan media 

pembelajaran dapat membantu guru mencapai tujuan pembelajaran dengan 

mudah. Selain itu dengan media pembelajaran box sipensia ini bisa menambah 

ketersediaan media dalam sekolah dan bisa menjadi inovasi untuk guru – guru 

yang ada di sekolah dasar dalam membuat media dalam setiap mata pelajaran agar 

penyampaian materi bisa lebih mudah di terima oleh siswa.  

2.   Bagi Guru  

Media box sipensia ini dikembangkan untuk membantu guru dalam proses 

pembelajaran dan penyampaian materi pada Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan 

Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2 kelas V. Untuk 

menjadikan siswa lebih aktif di kelas dan pembelajaran menjadi menyenangkan.  

3. Bagi  Siswa  

        Media pembelajaran box sipensia ini dapat membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran pada Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 

Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2   agar  mencapai hasil belajar 
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yang maksimal dan memotivasi siswa agar siswa lebih semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti yang lain  

Pengembangan media box siepnsia ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan media yang bermanfaat serta 

sesuai dengan permasalahan yang ada pada sekolah tertentu. Selain itu, peneliti 

lain juga dapat mengetahui tentang bagaimana mengembangkan media box 

sipensia. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

1. Asumsi  

  Melalui penggunaan media pembelajaran box sipensia pada  Tema 2  Udara 

bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 

2   kelas V Sekolah Dasar penulis berasumsi bahwa :  

a. Media box sipensia dapat membantu guru dalam proses pembelajaran  

b. Media box sipensia dapat membantu siswa dalam memahami materi pada 

Tema 2  Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh mengolah 

udara bersih pembelajaran 2  dengan  mudah sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik.  

c.  Media box sipensia dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, 

bermanfaat dan menyenangkan bagi siswa.  

2.   Keterbatasan Peneliti dan Pengembangan 

a.  Pengembangan media box sipensia ini hanya pada Tema 2  Udara  bersih 

bagi kesehatan Subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih   

pembelajaran 2.    
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b.  Penelitian dan pengembangan media box sipensia ini diujicobakan   

di dua sekolah  yaitu SDN Pujon Kidul dan SD Muhammadiyah 4 Batu. 

G.  Definisi Operasional 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa, sehingga terjadi proses 

pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat membantu guru dalam 

menyampaiakan pembelajaran dengan mudah, selain itu media juga dapat 

membuat pembelajaran dikelas menjadi lebih efektif, menarik dan 

menyennagkan  

2. Box Sipensia  

Media box sipensia  adalah media yang dapat membantu proses 

pembelajaran pada  Tema 2  udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 cara 

tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 2. Media box sipensia ini 

berbentuk box yang terbuat dari kayu, pada box sipensia terdapat gambar 

yang dilengkapi dengan nama, penjelasan,  fungsi  alat pernapasan dan 

terdapat laci untuk meletakan cerita dan speaker bluetooth yang bisa di 

hubungkan dengan HP  jadi  bisa lebih memudahkan guru dalam 

menggunakannya. 

3.  Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik yaitu dapat membantu siswa untuk mendapatakan 

pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri 

berbagai pengetahuan yang dipelajari. Mata pelajaran yang digunakan 

pada pembelajaran tematik ini adalah IPA yaitu dengan materi sistem 
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pernapsan manusia, Bahasa Indonesia yaitu aspek apa, diamna, kapan, 

siapa, mengapa dan bagaimana serta SBDP tentang tangga nada diatonis. 


