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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah proses yang mempengaruhi peserta didik 

agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan memiliki 

proses yang diarahkan oleh pendidik agar sasaran dari perubahan itu dapat 

tercapai sesuai harapan (Hamalik, 2013:3). Pendidikan sangat penting dilakukan 

oleh seorang anak, guna mengalami sebuah proses yang akan membawa 

perubahan dalam dirinya. Pendidikan berfungsi membantu peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan diri yang mencangkup pengembangan semua 

potensi diri, kecakapan, dan karakteristik pribadi ke arah yang positif, baik bagi 

diri sendiri maupun lingkungannya (Sukmadinata & Syaodih, 2012:2). 

Proses belajar mengajar merupakan sebuah inti dari kegiatan pendidikan 

di sekolah, karena dalam proses tersebut peserta didik diharapkan akan mengalami 

perubahan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan 

pendidikan akan tercapai apabila kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan 

baik. Menurut Brow (dalam Suryosubroto, 2009:2) bahwa tugas dan peran guru 

antara lain menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan 

mempersiapkan pelajaran sehari-hari serta mengontrol dan memberikan evaluasi 

terhadap kegiatan siswa. Proses belajar mengajar merupakan kecakapan guru 

dalam menciptakan komunikasi edukatif dengan peserta didik yang mencangkup 

segi kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai upaya mempelajari sesuatu 
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berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut agar 

tercapai tujuan pendidikan. 

Peserta didik membutuhkan fasititas dan media pembelajaran agar 

pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Peserta didik cenderung 

pasif saat mengikuti proses belajar mengajar, karena kurangnya pengembangan 

guru untuk merencanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kondisi peserta 

didik. Guru harus memiliki kemampuan mengelola interaksi pembelajaran, 

mendesain program, terampil memanfaatkan media dan memilih sumber 

pembelajaraan serta metode yang sesuai dengan kondisi peserta didik 

(Suprihatiningrum, 2013:60). 

Kurikulum merupakan inti dalam proses pendidikan, karena kurikulum 

berada di bidang pendidikan yang berpengaruh terhadap hasil pendidikan 

(Sukmadinata & Syaodih, 2012:3). Kurikulum di Indonesia sudah mengalami 

perkembangan sejak tahun 1945 sampai Kurikulum 2013. Perkembangan 

kurikulum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta rancangan pembelajaran yang 

ada di sekolah. Kurikulum menjadi bagian dari keberhasilan tercapainya tujuan 

pendidikan dan perkembangan kurikulum dianggap sebagai penentu masa depan 

anak bangsa. Oleh karena itu, kurikulum yang baik sangat diharapkan dapat 

diimplementasikan di sekolah, agar menghasilkan masa depan anak bangsa yang 

akan berpengaruh pada kemajuan bangsa dan negara (Kusuma, 2013:2). 

Model pembelajaran yang digunakan di sekolah yaitu pembelajaran 

tematik. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang  

memadukan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema. Peserta didik 
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tidak mempelajari materi mata pelajaran secara terpisah. Mata pelajaran yang ada 

di sekolah dasar sudah melebur menjadi satu kegiatan pembelajaran dalam sebuah 

tema. Kegiatan pembelajaran tetap dikembangkan dari kompetensi dasar setiap 

mata pelajaran. Kompetensi yang dicapai terdiri atas tiga aspek, yaitu sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan (Kemendikbud, 2013:9).  

Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat 

menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi kesulitan peserta didik dalam 

memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Media pembelajaran yang 

menarik dan edukatif, akan mempermudah proses pembelajaran. Penggunaan 

media akan membuat pembelajaran menjadi menarik karena tidak terpacu dengan 

buku teks dan buku catatan (Sadiman dkk, 2010:14). Media pembelajaran menjadi 

salah satu upaya mempertinggi proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi 

siswa dengan lingkungan belajarnya (Sudjana & Rivai 2013:7).  

Pembelajaran tematik pada Kurikulum 2013 mengakibatkan minimnya 

media pembelajaran yang dapat digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran. 

Menurut hasil wawancara di SDN Pandan landung II, Kecamatan Wagir, 

Kabupaten Malang dan di SDN Sumber Sekar II, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang, media pembelajaran yang digunakan guru di sekolah kebanyakan hanya 

untuk satu mata pelajaran dan belum memperlihatkan keterpaduan antar mata 

pelajaran. Guru juga banyak menggunakan media gambar dan belum 

mengembangkan media pembelajaran yang bertujuan untuk keberhasilan 

pembelajaran yang melibatkan siswa aktif. Peserta didik cenderung hanya terpacu 

pada media gambar, buku teks maupun lembar kerja peserta didik dan buku 

catatan. Keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah juga menjadi kendala dalam 
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pembelajaran tematik. Guru belum bisa memaksimalkan media sebagai penunjang 

keberhasilan pembelajaran karena hanya menulis dipapan tulis. Metode ceramah 

merupakan metode yang sering digunakan, hal ini mengakibatkan peserta didik 

bosan dengan kegiatan pembelajaran. Hal tersebut membuat pembelajaran tematik 

kurang maksimal serta kurang menarik sehingga berdampak pada kurangnya 

semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tematik. 

Menurut hasil wawancara di SDN Pandan Landung II, Kecamatan Wagir, 

Kabupaten Malang dan di SDN Sumber Sekar II, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang, guru banyak menggunakan metode ceramah yang artinya pada 

pembelajaran tematik yang saat ini diterapkan peserta didik cenderung hanya 

diajak berkomunikasi secara langsung dan menggunakan media gambar. Guru 

cenderung menggunakan media yang dapat digunakan untuk satu mata pelajaran 

dan belum menggunakan media yang digunakan untuk lebih dari satu mata 

pelajaran. Hal ini mengakibatkan peserta didik kurang bersemangat mengikuti 

pembelajaran, karena guru hanya menggunakan media gambar dan belum bisa 

mengembangkan media pembelajaran. Guru belum bisa memanfaatkan media 

pembelajaran untuk menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran. Media gambar 

merupakan media yang sering digunakan guru dan peserta didik membutuhkan 

alternatif media untuk menunjang pembelajara. Guru cenderung menggunakan 

metode ceramah dan belum menggunakan metode pembelajaran lain untuk 

memaksimalkan proses pembelajaran. Berangkat dari hal tersebut, maka media 

boneka jari yang biasanya hanya digunakan untuk bercerita pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia akan diubah menjadi media yang digunakan pada pembelajaran 

tematik tema kegemaranku.  
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Media boneka jari selama ini memang sudah ada, tetapi media bojar 

merupakan media boneka jari yang dimodifikasi dengan model baru tentang 

berbagai macam bentuk alat musik yang disertai dengan huruf. Bentuk media 

bojar menarik perhatian anak untuk menggunakan pada saat proses pembelajaran. 

Huruf yang terdapat di media bojar dapat disusun, sehingga membentuk sebuah 

kata nama alat musik. Media bojar akan mengenalkan berbagai macam alat musik 

yang dikemas berupa boneka jari yang di pasang dijari peserta didik serta dapat 

digunakan untuk belajar berhitung. Hal ini akan menjadi menarik karena bisa 

digunakan langsung dijari peserta didik untuk digunakan belajar yang dikemas 

dalam bentuk alat musik. 

Berdasarkan permasalahan tentang minimnya media pembelajaran pada 

kurikulum 2013 karena kurangnya kreatifitas guru untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan media pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan juga 

kurang bervariasi, sehingga akan berdampak pada kurangnya ketersediaan media 

pembelajaran di sekolah dasar yang mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam 

proses pembelajaran, maka peneliti ingin melakukan penelitian pengembangan 

media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran tematik 

dengan memadukan lebih dari satu mata pelajaran dalam sebuah media 

pembelajaran. Penelitian ini sangat penting untuk mengurangi keterbatasan 

penggunaan media pada pembelajaran tematik pada kurikulum 2013, maka 

peneliti melakukan penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan 

Boneka Jari (BOJAR) dalam Pembelajaran Tematik Tema Kegemaranku Kelas 1 

Sekolah Dasar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan media bojar pada pembelajaran tematik tema 

kegemaranku untuk kelas I SD? 

2. Bagaimana hasil pengembangan media bojar pada pembelajaran tematik 

tema kegemaranku untuk kelas I SD? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk mengembangkan 

media pembelajaran dan menghasilkan produk  berupa media Boneka Jari 

(BOJAR) yang digunakan pada pembelajaran tematik tema kegemaranku kelas I 

SD, dengan harapan media pembelajaran dapat digunakan secara efektif.  

 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan guru dituntut untuk 

merencanakan dan melaksanakan proses pendidikan yang lebih kreatif, agar 

dalam proses pembelajaran peserta didik dapat memperoleh hasil yang 

diharapkan. Media pembelajaran yang menarik sangat dibutuhkan bagi seorang 

guru untuk menarik minat peserta didik dalam melakukan pembelajaran yang 

menyenangkan dan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi 

yang disampaikan guru. Media pembelajaran tematik bojar merupakan media 

alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran tematik. Mata pelajaran 



7 
 

 
 

Bahasa Indonesia dan Matematika dapat diajarkan secara terpadu dengan media 

pembelajaran ini. 

Modifikasi dari media boneka tersebut dituangkan dalam boneka jari 

yang dikembangkan menjadi bentuk berbagai jenis alat musik sesuai dengan tema 

kegemaranku bernyanyi yang bisa diiringi oleh alat musik. Peserta didik akan 

mengenal berbagai macam alat musik dalam bentuk boneka jari yang lucu dan 

menarik. Media bojar mengajak anak untuk belajar menyusun nama alat musik 

dan menghitung, sehingga media ini diharapkan dapat membantu guru dan peserta 

didik saat proses pembelajaran. 

Media bojar dibuat dari bahan dasar kain flanel yang mudah untuk 

dibawa untuk digunakan belajar, dipindahkan, ringan dan tentunya aman sehingga 

guru maupun peserta didik tidak kesulitan saat menggunakan media tersebut. 

Media ini secara langsung akan membuat peserta didik dapat belajar sambil 

bermain dengan boneka jari sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. 

 

E. Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pentingnya melakukan penelitian pengembangan dan menggembangkan 

media bojar pada pembelajaran tematik dapat dilihat secara teoritis dan praktis. 

Secara teoritis media yang dikembangkan dapat digunakan sebagai salah satu 

upaya dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi peserta didik kelas 

I SD. Sedangkan secara praktis mengembangkan media bojar pada pembelajaran 

tematik untuk kelas I SD dapat dirasakan secara langsung oleh:  

 

 



8 
 

 
 

1. Peserta didik 

Bagi peserta didik adalah untuk memudahkan peserta didik kelas I SD 

dalam mempelajari materi Bahasa Indonesia dan Matematika dalam 

pembelajaran tematik, serta meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk 

mempelajari mata pelajaran matematika dan bahasa indonesia dalam sebuah 

tema. 

2. Guru  

Bagi guru adalah untuk mempermudah penyampaikan materi Bahasa 

Indonesia dan Matematika dengan menggunakan sebuah media yang telah 

dikembangkan, serta menambah pengetahuan dan kreativitas guru dalam 

mengembangkan dan menyediakan media pembelajaran tematik di SD.  

3. Sekolah  

Bagi sekolah adalah pengembangan media bojar sebagai media yang  

memperlancar pelaksanaan pembelajaran tematik serta menambah jenis 

media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. 

4. Pengembang lain 

Bagi pengembang lain adalah untuk menambah pengetahuan, keterampilan 

dan pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran tematik yang 

dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Bojar merupakan media pembelajaran tematik dalam bentuk boneka jari 

yang terbuat dari kain flanel dengan bentuk alat musik yang dilengkapi huruf 

penyusun kata sebuah nama alat musik sekaligus menghitung jumlah boneka jari. 
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Media berikut dapat dipasangkan di jari siswa, sehingga siswa dapat belajar 

sambil bermain dan dapat menggunakan media pembelajaran secara langsung. 

Pengembangan media ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya: 

1. Media ini dirancang untuk pembelajaran tematik kelas I SD tema 

kegemaranku dengan perpaduan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 

Matematika 

2. Pengembangan media pembelajaran tematik ini melakukan seluruh langkah 

penelitian pengembangan, tetapi pada langkah ke 10 yaitu produksi masal 

tidak menyebarluaskan produk pada perusahaan atau wilayah yang luas, 

tetapi media dapat diberikan kepada sekolah yang menjadi tempat penelitan 

untuk digunakan dan dimanfaatkan. 

3. Media ini terbatas pada materi menyusun kata sebuah nama alat musik, 

menghitung, menjumlahkan, dan mengurangi boneka jari. 

4. Media ini dapat digunakan di seluruh SD selama memenuhi kriteria 

penggunaan media yang dikembangkan, seperti kebutuhan akan media 

tematik, materi, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

G. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan, maka perlu dibuat definisi yang dipakai dalam pengembangan media 

pembelajaran yaitu:  

a. Penelitian dan pengembangan (Research and Development ) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk (Sugiyono, 2012:407). 
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b. Media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi 

dari pengirim kepada penerima pesan (Trianto, 2011:215). 

c. Media bojar adalah media boneka jari yang terbuat dari kain flanel dengan 

berbagai macam bentuk alat musik yang disajikan dalam bentuk boneka jari 

dilengkapi dengan berbagai macam huruf yang dapat disusun menjadi nama 

alat musik. Media tersebut juga dapat digunakan untuk berhitung. 

d. Boneka Jari adalah sebuah media permainan edukatif yang sangat cocok 

dimainkan oleh orang tua dengan anak, guru dengan peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kedekatan orang tua dengan anaknya atau guru dengan siswanya dalam 

kegiatan belajar mengajar, serta dapat mengembangkan kemampuan otak 

anak atau peserta didik (Sukerti, 2013:4). 

e. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran 

yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik antara mata pelajaran, 

sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan ketrampilan secara 

utuh dan pembelajaran menjadi bermakna (Majid, 2014:85). 

f. Tema kegemaranku merupakan tema ke-2 untuk pembelajaran kelas I 

semester 1 Sekolah Dasar (Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Tentang 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI). Kegemaran adalah 

aktivitas atau kegiatan yang disukai, berkaitan dengan kegiatan yang disukai 

salah satunya adalah kegiatan menyanyi. Ketika bernyanyi pasti 

membutuhkan alat musik yang mengiringi agar terdengar indah. 

 


