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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan seseorang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu 

kegiatan pembelajaran yang sudah diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan no 67 tahun 2013. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 

67 tahun 2013 menegaskan bahwa Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar didesain 

dengan menggunakan pembelajaran tematik terpadu. 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam pembelajaran 

terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem yang 

memungkinkan siswa baik secara individual maupun secara kelompok, aktif 

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna dan autentik. Pembelajaran terpadu berorientasi pada praktik 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa (Rusman, 

2012:254). Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.  

Kehadiran media pembelajaran mempunyai arti yang cukup penting, 

karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan materi yang disampaikan dapat 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Media adalah alat bantu 

apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pembelajaran (Syaiful Bahri dan Aswan, 2006:121). Ketepatan dalam pemilihan 
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dan penggunaan media berkaitan dengan proses pengajaran dan penyaluran 

informasi pengajaran yang dilakukan guru dan siswa secara optimal dengan 

memperhitungkan resiko biaya dan tenaga seefisien mungkin. Ada media yang 

dipandang sangat efektif untuk mencapai suatu tujuan, namun proses 

pencapaiaanya tidak efisien baik dalam pengadaan maupun dengan 

penggunaannya atau sebaliknya. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan 

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memadatkan informasi (Arsyad, 2011:16). Menurut Gerlach dan Ely (dalam 

Asyhar, 2012:7) media dapat diartikan sebagai manusia, materi atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan atau sikap.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 

tanggal 11 September 2014 terhadap guru kelas IV SDN Tambaksari 1, 

pelaksanaan pembelajaran belum berjalan secara maksimal, guru mengajar hanya 

menggunakan metode ceramah, seperti pembelajaran pada tema indahnya 

negeriku sub tema keindahan alam negeriku guru kesulitan dalam memilih media 

yang cocok untuk pembelajaran tersebut, guru hanya menggunakan lembar kerja 

siswa (LKS), papan tulis serta buku penunjang pembelajaran sebagai media 

sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung.  
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Pada saat pembelajaran guru menggunakan media pembelajaran yang 

belum mencerminkan pembelajaran tematik. Pada pokok bahasan bercerita, siswa 

menggunakan buku teks sebagai sumber belajarnya, sedangkan pada bahasan 

keindahan alam negeriku media yang digunakan oleh guru adalah gambar 

pegunungan dan pantai. Media yang digunakan guru tersebut kurang efektif 

karena media tersebut masih menggunakan media permata pelajaran. 

Pada dasarnya anak-anak usia Sekolah Dasar memiliki karakteristik seperti 

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

merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung (Supriadi, 2010:80). 

Kurangnya media yang digunakan dalam proses pembelajaran membuat siswa 

kurang antusias dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukan 

inovasi pengembangan media yang sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah 

Dasar (SD) kelas 4 dan sesuai dengan materi dan lingkungan siswa. 

Pengembangan media pembelajaran tematik sangat penting dilakukan saat 

media yang digunakan kurang dapat menyampaikan informasi dengan baik 

kepada siswa. Salah satu media yang ditawarkan peneliti pada tema indahnya 

negeriku sub tema keindahan alam negeriku adalah pengembangan media kartu 

Uno Plus. Melalui pengembangn media kartu Uno Plus diharapkan siswa dapat 

mengingat, berfikir cepat, cerdas dan melatih kejujuran siswa dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Media kartu Uno Plus juga dapat membantu guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga tercipatanya pembelajaran yang 

menyenangkan. 

Media kartu Uno Plus digunakan untuk pembelajaran tematik tema 

indahnya negeriku sub tema keindahan alam negeriku yang memadukan mata 
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pelajaran IPS tentang keindahan daya alam dan sumber daya alam yang 

terkandung didalamnya, Bahasa Indonesia tentang teks cerita, IPA tentang 

hubungan sumber daya alam dengan lingkungan masyarakat sekitar, SBdP tentang 

menggambar berdasarkan tema, dan Matematika tentang bilangan desimal.  

Penggunaan media kartu Uno Plus yang menyenangkan serta melatih siswa untuk 

mengingat, berfikir cepat, cerdas dan melatih kejujuran siswa. Media kartu Uno 

Plus juga dapat memudahkan siswa untuk mengetahui kenidahan-keindahan alam 

yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke serta siswa dapat 

menyebutkan karakteristik keindahan alam tersebut sesuai dengan gambar yang 

ada pada kartu Uno Plus.  

Pengembangan media kartu Uno Plus diharapkan dapat membantu siswa 

kelas IV untuk berfikir cepat dan cerdas dalam memahami materi keindahan alam 

Indonesia. Selain itu, guru dan siswa dapat lebih mudah menerima dan 

menyalurkan informasi pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Kartu Uno Plus dalam 

Pembelajaran Tematik Tema Indahnya Negeriku Sub Tema Keindahan Alam 

Negeriku untuk Kelas 4 Sekolah Dasar”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana pengembangan media kartu Uno Plus dalam pembelajaran tematik 

pada tema indahnya negeriku sub tema keindahan alam negeriku untuk siswa 

kelas 4 Sekolah Dasar? 
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2) Bagaimana respon siswa terhadap pengembangan media kartu Uno Plus dalam 

pembelajaran tematik pada tema indahnya negeriku sub tema keindahan alam 

negeriku untuk siswa kelas 4 Sekolah Dasar? 

 

1.3    Tujuan Penelitian Pengembangan 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah. 

1) Menjelaskan pengembangan media kartu Uno Plus dalam pembelajaran 

tematik pada tema indahnya negeriku sib tema keindahan alam negeriku untuk 

siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

2) Menjelaskan respon siswa terhadap pengembangan media kartu Uno Plus 

dalam pembelajaran tematik tema indahnya negeriku sub tema keindahan alam 

negeriku untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

 

1.4     Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media kartu Uno Plus yang baik dan menarik dalam 

pembelajaran, maka perancang media kartu Uno Plus yang akan dikembangkan 

memiliki kriteria khusus sebagai berikut. 

1) Media kartu Uno Plus yang akan dikembang merupakan media tematik yang 

diintegrasikan beberapa mata pelajaran yang ada pada tema indahnya negeriku 

subtema keindahan alam negeriku. 

2) Media kartu Uno Plus yang akan dikembangkan merupakan modifikasi 

background kartu Uno Plus sesuai dengan materi pada tema indahnya 

negeriku sub tema keindahan alam negeriku. 
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3) Media kartu Uno Plus yang akan dikembangkan terbuat dari bahan khusus 

playing card dengan ukuran 6 x 8,5 cm. 

 

1.5     Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran kartu Uno Plus dilakukan sebagai salah 

satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa kelas IV 

SDN Tambaksari 1 Pasuruan pada tema indahnya negeriku sub tema keindahan 

alam negeriku. Adapun pentingnya pengembangan media kartu Uno Plus adalah 

sebagai berikut. 

1) Bagi siswa 

Pengembangan media kartu Uno Plus dimaksudkan untuk memudahkan siswa 

dalam memahami materi tema indahnya negeriku sub tema keindahan alam 

negeriku dengan baik serta menumbuhkan semangat belajar siswa melalui 

pengembangan media kartu Uno Plus. 

2) Bagi Sekolah/Guru 

Pengembangan media kartu Uno Plus dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah pengetahuan guru tentang berbagai alternatif pemilihan media 

pembelajaran yang efektif. 

3) Bagi Peneliti  

Pengembangan media kartu Uno Plus dimaksudkan untuk menambah 

keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media kartu Uno Plus 
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sebagai perantara siswa dengan guru berkomunikasi dan bermanfaat sebagai calon 

guru nantinya. 

 

1.6     Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa 

keterbatasan, diantaranya yaitu: 

1) Media kartu Uno Plus dalam pembelajaran tematik kelas IV Sekolah Dasar 

memuat perpaduan mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, PPKn, IPA, SBdP 

dan Matematika. 

2) Pengembangan media dilakukan sampai tahap kesembilan yaitu revisi produk. 

 

1.7     Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, berikut ini adalah 

definisi istilah: 

1) Pengembangan media adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu prodak baru atau menyempurnakan prodak yang telah 

ada, yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2009:164). 

2) Media kartu Uno Plus merupakan sebuah media kartu yang terbuat dari kertas 

khusus playing card dengan mendesain background kartu sesuai materi pada 

tema indahnya negeriku sub tema keindahan alam negeriku dan 

penggunaannya membuat siswa mengingat, berfikir cepat, cerdas dan melatih 

kejujuran siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Peraturan permainan 

dalam kartu Uno Plus adalah pemain yang paling cepat menghabiskan kartu 

ditangannya maka keluar sebagai pemenang. Satu pack kartu Uno berjulah 
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108 kartu yang terdiri dari kartu biasa dan kartu aksi, kartu biasa berjumlah 76 

kartu dengan 4 warna bernomor 0 sampai 9. Tiap angka terdiri dari dua kartu 

kecuali 0, maka total ada 19 kartu merah, 19 kartu hijau, 19 kartu biaru dan 19 

kartu kuning, sedangkan kartu aksi terdiri dari 8 kartu draw two (+2), 8 kartu 

reverse, 8 kartu skip, 4 kartu wild draw four (+4) dan 4 kartu wild. 

3) Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan 

pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberi 

pengalan kepada siswa (Rusman, 2012:254). 


