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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

                       Sebuah tolak ukur dalam mencapai keberhasilan mendidik anak sangatlah 

berbeda-berbeda dalam setiap sekolah manapun. Para pendidik pastinya mempunyai 

ciri khas tersendiri dalam mengajar dari guru sebagai pembelajar dan peserta didik 

sebagai pelaku belajar dapat ditemukan adanya perbedaan dan kesamaan pelaku 

pendidik dan mendidik yang dimana hubungan guru dengan siswa adalah hubungan 

fungsional. 

                Para pendidik sekarang mulai mengenalkan hal-hal baru atau berinovasi dalam 

mencari dan melakukan pembelajaran yang sesuai pada perkembangan peserta didik 

saat ini. Pembelajaran sendiri adalah proses interaksi antara peserta didik dan 

pendidik, Hamdani (2010:72). Dalam pembelajaran bertukar informasi antara guru 

dan siswa sangatlah penting karena dapat membantu  peserta didik dan pendidik 

dalam mengembangkan dirinya seperti potensi, karakteristik pribadinya, kearah 

yang positif, kecakapan, dan bak bagi dirinya maupun lingkungannya. 

                        Dalam riwayat Pendidikan di Indonesia dalam kurun waktu antara delapan 

sampai sepuluh tahun selalu ada perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang 

terakhir adalah perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi 

Kurikulum 2013 (K-13). 
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Pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 merupakan salah satu model 

atau bentuk pembelajaran terpadu, yang intinya menekankan pada pola 

pengorganisasian materi yang terintegrasi dipadukan oleh suatu tema dan strategi 

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan mata 

pelajaran serta pengalaman langsung kepada peserta didik, Kurniawan (2014:95). 

Sejalan dengan topik-topik (standar isi), kompetensi dasar dari matapelajaran, dan 

tema dapat dikembangkan dan diambil dari luar mata pelajaran. Tema sendiri adalah 

pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Di dalam 

sebuah tema terdapat 4 subtema. Setiap subtema masing-masing memuat 6 

pembelajaran. Dalam tema sendiri dapat ditinjau dari bidang studi  matematika, IPA, 

bahasa Indonesia, SBDP, dan PJOK.  

                       Berpikir dan belajar, pembelajaran tematik lebih berpusat pada peserta didik 

dan lain dengan KTSP lebih terpusat pada guru, karena dalam pembelajaran tematik 

lebih berpusat pada peserta didik maka pembelajaran tematik tampak lebih 

menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga 

peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran tematik 

ini sumber belajar disarankan dengan menggunakan sumber belajar yang 

konstektual baik itu dalam segi media yang konkret yang sebagaimana peserta didik 

dapat lebih mengerti serta faham dalam belajar dan meningkatkan kepekaan siswa 

terhadap lingkungan.  

                       Media merupakan alat “pengantar” atau “perantara” yang dalam bahasa latin 

bentuk jamak dari kata “medium” karena itu media dipahami sebagai alat pengantar 
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atau perantara sumber pesan dengan penerima pesan dan juga sebagai perantara 

materi pembelajaran, Haryono (2014:47). Media pembelajaran berfungsi sebagi alat 

bantu bagi guru dalam mengajar, Dalam abad ke-20 alat bantu atau media 

digunakan baru sebatas visual. Sekarang penggunaan media pembelajaran sudah 

menjadi semakin interaktif dan semakin luas. Karena sekarang sudah adanya 

komputer, TV, dan radio. Adapun media lain yang dapat dijadikan sumber belajar 

misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. 

                      Berdasarkan study lapang dan hasil wawancara dengan guru kelas I bapak 

Kasman S. Pd di SDN Kwaron II Jombang, dapat diuraikan bahwa SD ini baru 

pertama kali menerapkan kurikulum 13 dan masih banyak Sekolah Dasar Negeri 

yang belum memenuhi kriteria sarana dan prasarana yang baik, contohnya media 

pembelajaran yang terbatas atau sarana-prasarana yang belum ada serta media yang 

sering digunakan dalam proses pembelajaran hanya gambar, buku, dan objek-objek 

lain yang ada di lingkungan sekitar, sehingga terbatasnya media menjadi kendala 

bagi Guru dalam menyampaikan materi. Dalam proses pembelajaran di kelas I SDN 

Kwaron II Jombang siswa dapat meningkatkan pemahaman apabila Guru 

mengajarkan materi pembelajaran dengan metode tanya jawab, media visual / 

gambar terlebih dahulu,  

                      Hasil belajar siswa rata-rata cukup baik tetapi masih ada siswa lain yang hasil 

belajarnya masih di bawah rata-rata. Dalam proses pembelajaran ada sebagian siswa 

yang hiper aktif, masih asik bermain bersama teman. Penyampaian materi yang 

sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di SDN Kwaron II Jombang 
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adalah metode ceramah, dan tanya jawab. Jadi dari apa yang penulis analisis 

tersebut, menjelaskan bahwa dengan adanya sebuah media pembelajaran Tematik 

diharap mampu memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, 

efesien, menjadi efektif,  dan pastinya menumbuhkan semangat dalam belajar. Maka 

itu peneliti ingin mengembangkan sebuah media yang sudah ada tapi dikembangkan 

lagi dalam media yang berbasis tematik yang dimana media ini juga dimodifikasi 

dalam bentuk 3 dimensi, tampilan,dan fungsinya. Media ini diangkat dari Tema 7 

Benda, Hewan, dan Tanaman di sekitarku. Dalam tema ini penulis lebih merujuk 

pada subtema 2 Hewan disekitarku pembelajaran 4 kelas 1 sekolah dasar. Dalam 

pembelajaran 4 ini memuat 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, PJOK, dan 

SBDP. 

                      Sehingga penggunaan media MEKOBIN (Memutar Kotak Binatang) 

diinginkan untuk membuat peserta didik lebih mudah dalam memahami materi dan 

memberikan nilai positif dalam proses kegiatan pemebelajaran di kelas, serta guru 

bersama siswa dapat memanfaatkan media pembelajaran, dapat memberikan efek, 

kreatif, dan inovatif serta dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi 

peserta didik dan guru sehingga dapat diselesaikan. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengambil judul Media Pembelajaran MEKOBIN (Memutar Kotak Binatang) pada 

Pembelajaran Tematik kelas I SD. 
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1.2.Rumusan Masalah 

  1.  Bagaimana pengembangan media MEKOBIN pada pembelajaran tematik tema 7 

Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku subtema 2 Hewan di Sekitarku 

Pembelajaran 4 di kelas 1 SDN Kwaron II Jombang? 

2.  Bagaimana kelayakan penggunaan media MEKOBIN pada pembelajaran tematik 

tema 7 Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku subtema 2 Hewan di Sekitarku 

Pembelajaran 4 di kelas 1 SDN Kwaron II Jombang? 

1.3.Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk Mengembangkan Media MEKOBIN (Memutar Kotak Binatang) pada 

Tema 7 Benda, Hewan, Tanaman di sekitarku Pembelajaran 4 di kelas 1 SDN 

Kwaron II Jombang”. 

2. Mengetahui kelayakan media MEKOBIN pada pembelajaran tematik tema 7 

Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku subtema 2 Hewan di Sekitarku 

Pembelajaran 4 di kelas 1 SDN Kwaron II Jombang. 

1.4.Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

                Berkembangnya dunia Pendidikan, guru dituntut kreatif dan inovatif dalam 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran. Media tersebut merupakan perantara 

atau alat bantu dalam proses penyampaian materi. Spesifikasi produk yang peneliti 

kembangkan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pembelajaran yang nantinya di kembangkan oleh peneliti berupa media 

pembelajaran tematik. Media ini dinamakan MEKOBIN (Memutar Kotak 
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Binatang) khususnya media ini merujuk pada Subtema 2 Hewan di sekitarku, pada 

pembelajaran 4 di kelas I. Pembelajaran 4 memuat 3 mata pelajaran yaitu Bahasa 

Indonesia, PJOK, dan SBDP. 

2. MEKOBIN (Memutar Kotak Binatang) merupakan media yang terbuat dari papan 

kayu yang bibentuk seperti Box yang dapat di buka dari berbagai sisi yang 

nantinya dalam Box ini terdapat Papan Lingkaran yang dapat diputar searah jarum 

jam. Terlebih dahulu sebelum melihat masih ada beberapa bagian seperti pada 

papan lingkaran yang diputar di desain dengan penempatan karya 3 dimensi 

misalkan patung hewan Katak, Kelinci, dan Burung. Tak hanya itu dibawah papan 

lingkaran nantinya akan dibuat loker yang berisikan kartu ucapan seperti ucapan 

kalimat perintah. 

3. Media ini merupakan media yang tidak berbahaya. 

4. Media ini merujuk pada Subtema Hewan di Sekitarku yang memuat materi: 

a. Gerak dasar lokomotor (PJOK) 

b. Mengenal gerak anggota tubuh melalui tari (SBDP) 

c. Ungkapan penyampaian perintah (Bahasa Indonesia). 

5. Standar kompetensi, kompetensi dasar yang dipakai oleh peneliti yaitu: 

a. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
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3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahun tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatan dijumpai di rumah dan di sekolah 

4. Menyajikan pengetahuan faktual daalam Bahasa yang jelas dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia  

3.8 Merinci uangkapan penyampaian  terimakasih permintaan maaf, tolong, dan 

pemeberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang 

lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat 

dibantu dengan kosa kata Bahasa daerah. 

4.8 Mempratikkan ungkapan terimakasih, permintaan maaf, permintan maaf, 

permintan tolong, pemberian pujian, dengan menggunakan Bahasa yang santun 

kepada orang lain secara lisan dan tulisan. 

PJOK 

3.6 Memahami gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai dngan irama 

(ketukan) tanpa/dengan musik dalam aktifitas geraka dan berirama. 

4.6 Mempraktikkan gerak dasar  lokomotor dan non-lokomotor sesuai dengan irama 

(ketukan) tanpa/ dengan musik dalam aktifitas gerak berirama. 

SBDP 

3.3 Mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. 

4.3 Meragakan gerak anggota tubuh melalui tari sebuah lagu. 
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6. Media ini dikembangkan berdasarkan media sebelumnya yaitu berupa papan 

gambar hewan yang dapat berputar. Tujuan pengembangan media ini adalah untuk 

menyampaikan materi dan mempermudah siswa dalam memahami materi. 

7. Papan lingkaran yang ada di dalam box dan patung hewan 3 dimensi digunakan 

untuk menarik siswa dalam proses pembelajaran berlangsung, sehingga 

diharapkan media ini secara langsung dapat menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan, menarik, inovatif.  

        Karena media MEKOBIN (Memutar Kotak Binatang) ini memiliki 

karakteristik sesuai dengan kebutuhan guru dan peserta didik antara lain praktis, 

menarik, menyenangkan, mudah dibawah dan pastinya tidak berbahaya.   

1.5.Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

          Penelitian dan pengembangan media MEKOBIN ini sangat penting, jika 

dijabarkan secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1.5.1 Secara teoritis  

        Pengembangan dan penelitian sangatlah berbeda tujuanya. Tujuan 

Pengembangan sendiri yaitu sudah dilakukannya suatu uji coba dalam menghasilkan 

suatu produk, sedangkan Penelitian yaitu suatu permasalahan dilapangan yang 

dimana peneliti menemukan suatu pengetahuan yang baru. 
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1.5.2 Secara praktis 

a. Bagi peneliti 

        Dapat menambah atau meningkatkan ketrampilan dan kratifitas sebagai calon 

guru nantinya serta menambah pengalaman dalam mengembangkan media 

pembelajaran. 

b. Bagi guru 

        Pengembangan media MEKOBIN (Memutar Kotak Binatang) dalam 

pembelajaran dapat memfasilitasi siswa dalam belajar, dapat membantu dan 

mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. 

c. Bagi siswa 

        Dapat memotivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan berfikir siswa dan 

siswa juga dapat terlibat aktif dalam kegiatan pemebelajaran. 

d. Bagi sekolah  

        Hasil dari penelitian ini memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Serta sekolah 

dapat mendukung guru untuk menciptakan media atau sarana-prasarana yang lebih 

baik dan bervariasi lagi. 

1.6.Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

             Penelitian Pengembangan media MEKOBIN (Memutar Kotak Binatang) dapat 

menjadi sarana-prasana yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, adapun beberapa asumsi dan keterbatasan pengembangan yaitu: 
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1.6.1 Asumsi 

Berdasarkan penelitian pengembangan media MEKOBIN ada beberapa 

asumsi yaitu: 

a. Siswa dapat menggunakan media MEKOBIN pada pembelajaran tematik untuk 

mengembangkan motorik halus serta dapat membangun atau meningkatkan 

kecerdasan kinestetik, intrapersonal, dan natural sehingga memudahkan siswa 

untuk memahami materi pembelajaran dengan mudah. 

b. Guru dapat menggunakan media ini untuk menyampaikan materi kepada siswa 

serta memberikan kemudahan dan pemahaman kepada siswa dalam kegiatan 

pembelajaran tematik. 

c. Media ini dibuat dan dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan 

sekitar siswa serta diharapkan media ini dapat bermanfaat sebagai media yang 

menumbuhkan semangat siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan  

Berdasarkan penelitian pengembangan media MEKOBIN ada beberapa 

keterbatasan dalam pengembangan yaitu: 

a. Proses uji coba penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas I SD Negeri 

Kwaron II Jombang. 

b. Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan media ini. 

c. Media MEKOBIN ini dilakukan penelitian di SDN Kwaron II Kota Jombang yang 

di implementasikan pada subtema 2 Hewan di Sekitarku yang mencakup tiga mata 
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pelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, dan SBDP yang dilakukan di semester genap 

siswa kelas I. 

1.7.Definisi Operasional 

1. Pengembangan adalah cara merubah atau menjadikan bertambah, berubah 

sempurna yang meliputi berbagai tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

yang lebih baik. 

2.   Media pembelajaran adalah alat pengantar atau perantara sumber pesan dengan 

penerima pesan dan juga sebagai perantara materi pembelajaran. 

3.  Media MEKOBIN (Memutar Kotak Binatang) adalah sebuah alat bantu dalam 

penyampain pesan atau penyampain materi pembelajaran berbentuk Box yang di 

dalamnya ada papan lingkaran yang dapat diputar searah jarum jam dan 

penempatan miniatur Hewan 3 dimensi serta bagian bawah papan lingkaran 

dibuat loker yang berisikan kartu ucapan seperti ucapan kalimat perintah.  

4.  Pembelajaran tematik  merupakan salah satu model atau bentuk pembelajaran 

terpadu, yang intinya menekankan pada pola pengorganisasian materi yang 

terintegrasi dipadukan oleh suatu tema dan suatu strategi pembelajaran yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan mata pelajaran untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik sejalan dengan 

topik-topik (standar isi), kompetensi dasar dari mata pelajaran, dan tema dapat 

dikembangkan dan diambil dari luar mata pelajaran. 

 


