
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan kegiatan suatu individu melakukan proses belajar 

yang membantu individu tersebut berkembang dalam segi kognitif maupun 

psikomotorik agar individu tersebut mampu berkembang secara baik dan maksimal 

dalam pertumbuhannya. Dalam pembelajaran terdapat komponen - komponen yang 

terlibat dalam kegiatan tersebut seperti guru, siswa, kurikulum, materi, dan media 

pembelajaran. Komponen–komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain karena saling ketergantungan. Dalam suatu pembelajaran jika salah satu 

komponen tersebut tidak ada akan mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang 

maksimal. Contohnya media pembelajaran merupakan komponen yang sangat 

penting sehingga dalam proses pembelajaran siswa dapat dengan mudah memahami 

materi.  

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta 

didik.  Rayandra 2011:7). Menurut Suprapto (dalam Rayandra, 2011:6) tugas guru 

dalam proses pembelajaran, di samping menyampaikan informasi, guru juga 

bertugas mendiagnosis kesulitan belajar siswa, menyeleksi materi ajar, 

mensupervisi kegiatan belajar, menstimulisasi kegiatan belajar siswa, memberikan 

bimbingan belajar, mengembangkan, serta menggunakan strategi dan metode.  

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses belajar 

yang telah disusun dan direncanakan dengan baik oleh guru untuk proses belajar
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yang maksimal. Dalam proses pembelajaran tersebut guru membuat rancangan atau 

rencana untuk mengatur dan mengkondisikan siswa pada saat proses pembelajaran 

di kelas. Saat proses pembelajaran guru membantu siswa dalam mengembangkan 

sistem motorik atau proses berfikir siswa menjadi logis dalam kehidupan sehari-

hari. Jika siswa mendapat kendala atau masalah yang dihadapi saat proses belajar 

guru hanya membantu untuk membimbing atau disebut juga sebagai fasilitator. 

Adanya proses pembelajaran siswa di kelas dibuktikan dengan adanya proses siswa 

membaca, menulis dan menghitung di lingkungan sekolah. 

Guru memerlukan media atau perangkat lainnya untuk menunjang sebuah 

pembelajaran dan membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan dan 

sebagai alat perantara untuk menyampaikan materi. Media merupakan alat yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim kepada penerima. 

Menurut Suparman (dalam Rayandra, 2011:4), media merupakan alat perantara 

atau jembatan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan 

kepada siswa dan siswa dapat memahami dengan baik tentang materi yang telah 

diajarkan oleh guru. Jika tanpa media pembelajaran, maka pembelajaran akan 

kurang efektif karena siswa hanya dapat membayangkan atau berfikir abstrak tanpa 

memahami konsep yang diberikan oleh guru. Melalui media diharapkan 

pembelajaran menjadi aktif, inovatif dan efektif serta menyenangkan bagi siswa. 

Hasil wawancara tanggal 25 Oktober 2018, guru saat melakukan 

pembelajaran menggunakan media yang ada, mengakibatkan pembelajaran kurang 

efektif. Media tersebut seperti papan tulis dan kertas yang disobek - sobek untuk 

mewakili angka dari perkalian dan pembagian serta buku tematik. Media  yang 



3 
 

 
 

digunakan bertujuan untuk membantu siswa dalam menerima dan memahami 

materi. 

Hasil observasi tanggal 25 Oktober 2018 di SD Muhammadiyah 5 Malang, 

media dan metode yang digunakan guru pada saat pembelajaran sudah baik, seperti 

menggunakan papan tulis untuk menggambarkan materi yang akan diajarkan serta 

metode ceramah untuk menjelaskan, akan tetapi masih ada kendala yang dialami 

seperti media yang digunakan kurang menarik yang mengakibatkan siswa menjadi 

gaduh di kelas. Siswa juga merasa bosan karena pembelajaran terpusat pada guru. 

Guru kurang berinovasi saat menggunakan media yang mengakibatkan 

siswa manjadi cepat bosan saat pembelajaran. Media yang digunakan guru hanya 

media yang terdapat dikelas seperti papan tulis dan buku tema. Selain itu, guru 

terkendala siswa yang gaduh di kelas dan belum dapat memahami materi pelajaran 

yang diajarkan. 

Adanya permasalahan tersebut guru memerlukan sebuah inovasi untuk 

membantu siswa yaitu menggunakan media yang konkret. Adanya media guru 

dapat dengan mudah untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan pada siswa. 

Media yang bersifat konkret dapat menjadikan pengalaman belajar yang bermakna. 

Pengalaman yang bermakna membuat siswa selalu ingat tentang pembelajaran yang 

sudah dilakukan. 

Adanya media membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik 

rasa ingin tahu siswa dalam belajar. Media tersebut memiliki ciri-ciri dapat 

membantu siswa dalam memahami materi perkalian, contoh gerak hewan, dan 

memuat beberapa mata pelajaran matematika, seni dan bahasa indonesia. 
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Media tersebut media yang konkrit yang bisa dimainkan oleh siswa dan 

menarik perhatian siswa, seperti media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan 

Baca) untuk membantu siswa mengkontruksi pengetahuannya sendiri dan 

membantu guru menyampaikan materi tentang perkalian. Siswa juga dapat 

menggunakan media tersebut pada saat pembelajaran. Media TAKACA (Tangga 

Perkalian, Gerak dan Baca) dapat diimplikasikan pada tema 2 sub tema 2 dengan 

materi matematika, bahasa indonesia dan seni budaya serta kekurangannya 

memakan waktu cukup lama karena cara penggunaannya berkali-kali. 

Penelitian didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Devy Yuliastri 

dan Gregoria Ariyanti dengan judul “Pengembangan Komik Matematika Sebagai 

Media Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Pada Materi Perkalian 

Bilangan Bulat Sekolah Dasar” pada tahun 2015 di Madiun. Media ini membantu 

siswa dalam melaksanakan pembelajaran Matematika dengan baik, sehingga 

menunjukan aktivitas siswa dalam memahami konsep perkalian bilangan bulat serta 

menyisipkan pendidikan karakter dalam media tersebut. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah sebuah komik matematika yang dikembangkan sebagai media 

pembelajaran matematika yang menarik dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi seperti seluruh siswa memberi tangapan bahwa cara pengoperasian bilangan 

bulat dapat dengan mudah dipahami dalam komik yang dibuat pengembang. 

Persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaanya yaitu sama membahas 

tentang mata pelajaran matematika materi perkalian bilangan bulat. Perbedaannya 

media yang dikembangkan ada penambahan materi pembagian bilangan bulat dan 

seni budaya, dalam media komik matematika menambahkan pendidikan karakter. 
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Berdasarkan analisis kebutuhan dan penelitian terdahulu maka penelitian 

yang berjudul “Pengembangan Media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan 

Baca) Pada Tema Menyayangi Hewan dan Tumbuhan Subtema 2 Pembelajaran 1 

Untuk Kelas III” baru dan penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena media 

tersebut dapat membantu siswa mencapi tujuan pembelajaran. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah, 

yaitu : 

1. Bagaimana pengembangan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan 

Baca) untuk kelas III yang valid ? 

2. Bagaimana pengembanagan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak 

dan Baca) untuk kelas III yang praktis ? 

3. Bagaimana pengembangan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan 

Baca) untuk kelas III yang efektif ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Untuk mendeskripsikan pengembangan media TAKACA (Tangga 

Perkalian, Gerak dan Baca) untuk kelas III yang valid 

2. Untuk mendeskripsikan pengembangan media TAKACA (Tangga 

Perkalian, Gerak dan Baca) untuk kelas III yang praktis 

3. Untuk mendeskripsikan pengembanagan media TAKACA (Tangga 

Perkalian, Gerak dan Baca) untuk kelas III yang efektif. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Konten 

a) Kompetensi Inti 

1) Menerima dan menjalanka ajaan agama yang dianutnya. 

2) Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggunga jawab, santun, peduli dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3) Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdsarkan rasa ingin tahutentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatan dijumpai di rumah dan 

di sekolah. 

4) Menyaji pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam katyanya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

makhluk mulia. 

b) Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.8 Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, 

tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. 

1.8 Memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri 

menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif. 

Matematika 

3.1 Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 

4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat 

operasi hitung pada bilangan cacah. 
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SBdP 

3.3 Mengetahui dinamika gerak tari. 

4.3 Memeragakan dinamika gerak tari. 

c) Indikator 

Bahasa Indonesia 

3.8.1 Membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 

4.8.1  Mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar. 

Matematika 

3.1.1 Mengenal sifat operasi bilangan komutatif (pertukaran). 

1.1.2 Menemukan sifat pertukaran pada perkalian. 

4.4.1 Menyelesaikan soal perkalian. 

4.4.2 Menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk 

menyelesaikan masalah. 

SBdP 

3.3.1 Mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari. 

4.3.1 Memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari. 

d) Tujuan Pembelajaran 

1) Dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng 

dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 

2) Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi 

isi dongeng yang didengar dengan benar. 

3) Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat  mengenal sifat 

operasi bilangan komutatif (pertukaran) dengan benar. 
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4) Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat 

pertukaran pada perkalian dengan benar. 

5) Dengan mendengar penjelsan guru, siswa dapat menyelesaikan soal 

perkalian dengan benar. 

6) Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat 

pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan 

tepat. 

7) Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi 

gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. 

8) Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan gerak cepat 

tangan dalam suatu tari dengan tepat. 

2. Konstruk 

a) Media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) terbuat dari kayu 

yang sudah dihaluskan pemukaannya. 

b) Berbentuk seperti tangga yaitu meningkat dan terdapat 10 anak tangga. 

c) Setiap tangga dapat dibuka tutup untuk tempat kubus kayu yang sudah 

dipotong 3 x 3 cm yang jumlahnya 10 buah setiap anak tangganya. 

d) Pada sisi kanan dan kiri ditempel gambar cara gerak hewan (ayam dan 

kupu-kupu) 

e) Media akan diwarna dengan cat warna (merah dan hijau) 

f) Menggunakan tulisan arial dengan ukuran font 20 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Berawal dari kurangnya inovasi media pembelajaran di sekolah serta 

beragam karakteristik siswa yang bebeda yang suka bermain dan belajar, media 

TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) mengarahkan kegiatan bermain 

sambil belajar dengan mengkontruksi pengetahuannya sendiri. Selain itu dengan 

berubahnya kurikulum saat ini perlunya dikembangkan media belajar siswa yang 

mencakup lebih dari satu mata pelajaran saja. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaraan pada Tema Menyayangi 

Hewan dan Tumbuhan yang terintegrasi dari beberapa mata pelajaran sebagai 

media pembelajaran tergolong kurang memadai serta kurangnya minat dan 

ketertarikan siswa sehingga menjadikan siswa aktif dan pasif. Dampak positif dari 

pengembangan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) diharapkan 

dapat meningkatkan minat belajar siswa dan menjdaikan siswa lebih aktif. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian Pengembangan 

Pada penelitian ini, Media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan 

Baca) dikembangkan mamulai dari beberapa asumsi, diaantaranya yaitu : 

a. Siswa sudah menguasai penjumlahan dan pengurangan. 

b. Siswa sudah mengerti tentang gerak hewan (ayam dan kupu-kupu) 

2. Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Pada pengembangan ini Media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak 

dan Baca) terdapat keterbatasan pengembangan, antara lain yaitu : 
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a. Pengembangan media ini untuk KD Menyelesaikan massalah yang 

melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan 

cacah. 

b. Pengembangan ini diperuntukan untuk siswa yang mempelajari 

tentang perkalian dan pembagian 1-100. 

c. Tematik materi matematika dan seni budaya 

d. Pengembangan hanya di implementasikan pada siswa kelas III di 

SD Muhammadiyah 5 Malang 

G. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan. Guru sebagai 

fasilitator untuk membantu siswa mengembangkan intelegensi, lokomotor, 

dan psikomotor. 

2. Media 

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari guru kepada siswa, agar siswa dapat menerima dan memahami 

dengan tepat yang diajarkan oleh guru.  

3. TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) 

Media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) merupakan 

media yang terbuat dari bahan kayu yang di desain untuk membatu siswa 

SD belajar mata pelajaran matematika khuhusnya materi perkalian dan 

pembagian. Media perkalian dan pembagian hanya sampai angka 1-100 

dalam materi yang diajarkan. 


