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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta batasan istilah. 

1.1. Latar Belakang 

Belajar merupakan kegiatan pembelajaran yang harus dicapai dalam dunia 

pendidikan. Berhasil tidaknya pembelajaran bergantung pada diri masing-masing. 

Untuk menciptakan keberhasilan pembelajaran diperlukan pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Untuk melaksanakan pembelajaran 

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan maka pemerintah membentuk 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dibentuk untuk menghasilkan insan indonesia 

yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui sikap, ketrampilan, dan 

pengetahuan. Kurikulum sekolah dasar 2013 lebih ditekankan pada pendidikan 

karakter yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya, dengan penilaian 

nontes dan portofolio. Kurikulum 2013 menggunakan pembalajaran tematik 

dalam implementasinya. 

Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan 

tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk 

salah satu jenis daripada model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran 

tematik pada dasarya adalah model pembelajaran terpadu yang mengunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa (Trianto, 2010 :78).  Pembelajaran tematik 

memiliki keunggulan tersendiri dilihat dalam proses belajar mengajar. Siswa lebih 

aktif dalam kegiatan pembelajaran,selain itu dalam kegiatan belajar mengajar 
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siswa dapat mempelajari berbagai mata pelajaran karena dalam pembelajaran 

terkait dengan pelajaran matematika,bahasa Indonesia, IPA, IPS dan PPKN. 

Dalam pembelajaran tematik guru hanya sebagai fasilitator mengawasi jalanya 

pembelajaran sedangkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, dalam 

pembelajaran tematik berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dibandingkan 

pembalajaran sebelumnya seperti KTSP dalam proses pembelajaran di dalam 

kelas guru lebih aktif dalam menyampaikan materi pembelajaran siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru sehingga proses belajar mengajar kurang menarik 

bagi siswa.  

Pembelajaran tematik dapat terlaksana salah satunya dengan menggunakan 

media.  Salah satu media yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran tematik 

adalah media kartu pasangan. Media kapas (kartu pasangan) merupakan media 

yang terdiri dari kartu bergambar makanan sehat dan bergizi sehingga dapat 

dipasang dengan kartu lain. Media kapas ini muncul dan terinspirasi dari 

penggunaan kartu gambar sebagai media pembelajaran yang efektif. Kartu 

tersebut berbentuk kartu-kartu yang berisi gambar, yang meliputi gambar 

makanan sehat dan bergizi. 

Penggunaan media atau alat bantu sangat membantu aktivitas proses 

pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, terutama membantu peningkatan 

prestasi belajar siswa. Dalam implementasinya tidak banyak guru yang 

memanfaatkannya, penggunaan metode ceramah (lecture method) monoton masih 

populer di kalangan guru dalam proses pembelajarannya. Media pembelajaran 

dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga pencipta lingkungan 
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belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efisien dan efektif (Munadi, 2010:7). 

Media-media pembelajaran dapat memberikan informasi yang akuran dan 

terbaru serta menyajikan sesuatu yang sulit diadakan, dikunjungi atau dilihat oleh 

peserta didik. Media pembelajaran diharapkan dapat menambah ketertarikan 

tampilan materi, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat serta 

mengambil perhatian peserta didik untuk fokus mengikuti materi yang 

disampaikan, dan diharapkan efektivitas belajar dapat meningkat. Media 

pembelajaran dapat merangsang peserta didik untuk berfikir kritis, menggunakan 

kemampuan imajinasinya, bersikap dan berkembang lebih lanjut, dan dapat 

melahirkan kreativitas dan karya-karya inovatif. Penggunaan media dapat 

meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, karena dengan menggunakan media 

dapat menjangkau peserta didik di tempat yang berbeda-beda dan dalam ruang 

lingkup yang tak terbatas pada suatu waktu tertentu. Media pembelajaran dapat 

memecahkan masalah pendidikan atau pengajaran baik dalam lingkup makro 

maupun mikro (Ashyar, 2012: 40-41). 

Salah satu media pembelajaran adalah media kapas (kartu pasangan). 

Penggunaan media kapas mudah digunakan oleh guru, sehingga mempermudah 

guru dalam menyampaikan materi dan siswa lebih mudah memahami materi. 

Salah satu Sekolah Dasar yang menggunakan Media Kapas adalah SDN Durung 

Bedug Candi Sidoarjo. Hasil observasi awal yang dilakukan di SDN Durung 

bedug Candi Sidoarjo menunjukkan bahwa penggunaan media kapas (kartu 

pasangan) belum maksimal dalam penggunaannya, hal ini ditunjukkan dengan 

peserta didik tidak memperhatikan materi, berbuat gaduh dan tidak kondusif 
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ketika guru menjelaskan materi makananaku sehat bergizi dengan mengunakan 

media kapas (kartu pasangan). Untuk mengantisipasi hal tersebut guru 

memberikan tugas sesuai materi yang diajarkan pada waktu itu. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis 

penggunaan media kapas (kartu pasangan) dengan mengajukan judul “Analisis 

Penggunaan Media Kapas (kartu pasangan) pada materi makananku sehat dan 

bergizi dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas IV SDN Durung Bedug Candi 

Sidoarjo. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana penggunaan media kapas (kartu pasangan) pada materi             

makananku sehat dan bergizi tematik terpadu kelas IV SDN Durung 

Bedug Candi Sidoarjo? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam penggunaan media kapas 

(kartu pasangan) materi makananku sehat dan bergizi? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala pada 

penggunaan media kapas (kartu pasangan) materi makananku sehat dan 

bergizi? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan penggunaan media kapas (kartu pasangan) pada materi 

makananku sehat dan bergizi tematik terpadu kelas IV SDN Durung 

Bedug Candi Sidoarjo. 

2. Mendeskipsikan kendala guru dalam  penggunaan media kapas (kartu 

pasangan) materi makananku sehat dan bergizi tematik terpadu kelas IV 

di SDN Durung Bedug Candi Sidoarjo. 

3. Mendeskripsikan upaya guru dalam menghadapi kendala pada 

penggunaan media kapas (kartu pasangan) materi makananku sehat dan 

bergizi tematik terpadu kelas IV di SDN Durung Bedug Candi Sidoarjo. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Memberikan kontribusi dalam penggunaan media kapas (kartu pasangan) 

dalam pembelajaran tematik terpadu yang ada di SDN Durung Bedug Candi 

Sidoarjo. Selain itu hasil penelitian bisa dijadikan bahan kajian untuk peneliti 

selanjutnya, khususnya penggunaan media kapas (kartu pasangan) dalam 

pembelajaran tematik terpadu.  

2. Manfaat Secara Praktis 

Penggunaan media kapas (kartu pasangan) materi makananku sehat dan 

bergizidalam pembelajaran tematik terpadu kelas IV SDN Durung Bedug Candi 

Sidoarjo, lebih sungguh-sungguh dalam menciptakan proses pembelajaran yang 

efektif, inovatif dan menarik bagi siswa SDN Durung Bedug Candi Sidoarjo.  
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a. Bagi peneliti   

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan kemampuan 

tentang penggunaan media kapas (kartu pasangan) dalam pembelajaran 

tematik terpadu. 

b. Bagi guru  

Melalui kegiatan penelitian ini para guru akan semakin mengetahui 

penggunaan media kapas (kartu pasangan) pada materi makananku sehat 

dan bergizi pembelajaran tematik terpadu kelas IV SDN Durung Bedug 

Candi Sidoarjo. 

c. Bagi sekolah  

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan 

dalam penggunaan media kapas (kartu pasangan) pada materi makananku 

sehat dan bergizi pembelajaran tematik terpadu kelas IV SDN Durung 

Bedug Candi Sidoarjo.  

 
1.5. Batasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai 

berikut:  

1. Media adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan 

atau ketrampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar (Munadi,2010:57). 

2. Media kapas merupakan media yang terdiri dari kartu-kartu bergambar 

makanan sehat dan bergizi sehingga dapat dipasang dengan kartu lain. Media 
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kapas ini muncul dan terinspirasi dari penggunaan kartu gambar sebagai 

media pembelajaran yang efektif. Kartu tersebut berbentuk kartu-kartu yang 

berisi gambar, yang meliputi gambar makanan sehat dan bergizi. 

3. Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Istilah model pembelajaran 

terpadu sebagai konsep sering dipermasalahkan dengan integrated teaching 

and learning, integrated curriculum approach, a coherent curriculum 

approach. Jadi berdasarkan istilah tersebut, maka pembelajaran terpadu pada 

dasarnya lahir salah satunya dari pola pendekatan kurikulum yang terpadu 

(integrated curriculum approach) (Trianto: 2010:78).  


