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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan aktivitas penting dalam kehidupan manusia. Tingkah 

laku seseorang dapat berubah dengan belajar. Perubahan tersebut terjadi pada 

tingkat pengetahuan, keterampilan ataupun sikapnya. Setiap orang mengalami 

belajar. Suprihatiningrum (2013:13) berpendapat bahwa belajar merupakan suatu 

proses perubahan kegiatan dan reaksi terhadap lingkungan. Proses Belajar terjadi 

karena adanya interaksi antara seseorang dan lingkungan sekitarnya. Belajar dapat 

terjadi kapan saja dan dimana saja.  

Pembelajaran di jenjang Sekolah Dasar (SD) dibagi menjadi dua tingkatan, 

yaitu tingkatan kelas rendah yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas III dan 

tingkatan kelas tinggi yang terdiri dari kelas IV sampai kelas VI. Proses 

pembelajaran di kelas rendah menggunakan pembelajaran tematik. Pembelajaran 

tematik merupakan gabungan beberapa mata pelajaran yang diberikan di jenjang 

Sekolah Dasar (SD) untuk kelas I sampai kelas III. Pembelajaran tematik/ terpadu 

merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan beberapa materi 

pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dari satu 

atau beberapa mata pelajaran (Trianto, 2013:154). Akan tetapi, dalam kurikulum 

2013 ditekankan pembelajaran tematik yang berbasis scientific dan 

penyederhanaan tematik-integratif yang dikhususkan untuk kelas I dan kelas IV 

Sekolah Dasar. 
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Siswa dapat mengonsep dan menggabungkan pengetahuan-pengetahuan 

yang telah diterimanya melalui pembelajaran tematik. Mengkaitkan mata 

pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya yang saling berhubungan. Siswa 

juga dapat berpikir lebih aktif, inovatif dan kreatif dalam pembelajaran karena 

tidak terpaku dalam satu bidang ilmu saja. Siswa dapat mengemukakan ide-idenya 

tentang pembelajaran yang sedang dilakukan. Dalam pembelajaran berbasis tema 

ini, guru menyajikan materi secara kontekstual dari lingkungan alam sehingga 

pembelajaran menjadi cukup bermakna (Mulyoto, 2013:110). Pembelajaran yang 

diterapkan dalam kurikulum 2013 bersifat kontekstual yaitu mengaitkan pelajaran 

dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model 

pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan siswa untuk mencari, 

mengelolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret 

(terkait dengan kehidupan nyata) melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam 

mencoba, melakukan dan mengalami sendiri (Rusman, 2011:190). 

Pelaksanaan pembelajaran tematik di Sekolah Dasar (SD) menuntut peran 

aktif dan konstruksi dari para guru dalam melaksanakan pembelajaran yang 

menyenangkan serta dapat diterima oleh siswa. Salah satu cara yaitu dengan 

penggunaan media. Media diartikan sebagai alat dan bahan yang membawa 

informasi atau bahan pelajaran yang bertujuan mempermudah mencapai tujuan 

pembelajaran (Suprihatiningrum, 2013:319).  

Keterbatasan media pembelajaran menyebabkan para guru untuk 

menggunakan pendekatan yang bersifat teacher center, yaitu pembelajaran 

berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses 

pembelajaran, baik organisasi, materi, maupun waktu (Suprihatiningrum, 
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2013:145). Proses penyampaian informasinya masih berasal dari guru ke siswa 

tanpa melibatkan siswa untuk mengkonstruk pemahamannya sendiri tentang 

konsep pelajaran yang diterimanya. Siswa masih menerima konsep-konsep dari 

guru. Dalam pembelajarannya, siswa memperhatikan guru pada waktu 

menjelaskan materi di papan tulis kemudian menirukan sesuai dengan apa yang 

dituliskan oleh gurunya. Melalui kebiasaan meniru ini, akan menjadi masalah 

yang besar jika siswa dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang belum pernah 

dicontohkan sebelumnya dipapan tulis oleh guru. Kebiasaan siswa tersebut 

disebabkan karena terbiasa menerima konsep secara langsung dari guru tanpa ikut 

serta dalam proses pengkonstrukannya. 

Penggunaan media pembelajaran mampu  membangkitkan semangat siswa 

dalam belajar. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi dan siswa sebagai penerima materi. Dengan adanya media, 

suasana dalam proses pembelajaran lebih menarik dan menantang minat siswa 

terhadap materi yang diajarkan. Ketepatan dalam penggunaan media berkaitan 

dengan proses dan hasil yang dicapai. Pemilihan media pembelajaran harus 

disesuaikan dengan karakteristik siswa, lingkungan belajar siswa serta 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang diajarkan.  

Hasil analisis kebutuhan berdasarkan observasi dan wawancara terhadap 

guru kelas 1 SDN Kauman 2 Kota Malang yang dilakukan oleh peneliti, guru 

masih merasa kebingungan dalam membuat media tematik. Dalam pembelajaran 

tema 7 yaitu benda, hewan dan tanaman di sekitarku, guru merasa kesulitan dalam 

membuat media pembelajarannya. Hal ini disebabkan karena guru terbiasa 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS), buku pengantar pembelajaran dan 
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papan tulis sebagai media dan sumber belajar. Pada tema tersebut berisi tentang 

gabungan beberapa mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Matematika, PKn, 

PJOK, dan SBDK.  Hal tersebut juga berdampak terhadap minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga banyak siswa mengalami kesulitan, terutama 

dalam konsep penjumlahan dan pengurangan. Selain itu, siswa juga masih merasa 

kesulitan dalam bercerita. Pada pokok bahasan bercerita, siswa menggunakan 

buku teks sebagai sumber belajarnya, sedangkan untuk pokok bahasan 

penjumlahan dan pengurangan media yang digunakan oleh guru yaitu lidi. Akan 

tetapi, media yang digunakan guru tersebut kurang efektif karena media tersebut 

masih berdiri sendiri-sendiri dan belum mencerminkan pembelajaran tematiknya. 

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 hal itu, diperlukan 

inovasi pengembangan media yang sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah 

Dasar (SD) kelas 1 dan sesuai dengan materi dan lingkungan siswa. 

Media yang sesuai dengan pengembangan ini adalah media papan fabel. 

Melalui pengembangan media papan fabel, siswa dapat berfikir secara konkrit. 

Siswa dapat mengotak-atik media tersebut sesuai dengan perintah soalnya. Siswa 

dapat memahami konsep dan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan 

dengan cepat, cerdas dan kritis. Media papan fabel juga dapat memudahkan siswa 

dalam mengelompokkan hewan berdasarkan tempat hidupnya serta bercerita 

karena dalam media tersebut terdapat gambar-gambar yang sesuai dengan tema 
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yang diajarkan. Siswa juga dapat menyebutkan ciri-ciri hewan yang sesuai dengan 

gambarnya. Papan fabel ini digunakan dalam pembelajaran tematik. Media ini 

juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep penjumlahan, pengurangan, 

bercerita, pengelompokan hewan dan menyebutkan ciri-ciri binatang karena 

media papan fabel ini menggunakan gambar hewan-hewan.  

Pengembangan media papan fabel ini diharapkan dapat memberi 

kemudahan bagi siswa kelas 1 Sekolah Dasar dalam melatih kemampuan 

bercerita, operasi penjumlahan maupun pengurangan.  Siswa dan guru juga dapat 

memanfaatkan media ini dengan kreatif. Selain itu, guru dan siswa dapat lebih 

mudah menyampaikan dan menerima pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti 

ingin melakukan penelitian “Pengembangan Media Papan Fabel dalam 

Pembelajaran Tematik untuk  Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian pengembangan ini adalah bagaimana pengembangan media 

papan fabel dalam pembelajaran tematik pada tema benda, hewan dan tanaman di 

sekitarku untuk siswa kelas I Sekolah Dasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian Pengembangan 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan 

produk berupa media papan fabel dalam pembelajaran tematik pada tema benda, 

hewan dan tanaman di sekitarku untuk siswa kelas I Sekolah Dasar. 
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1.4  Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Untuk menghasilkan media papan fabel yang baik dan menarik dalam 

pembelajaran, maka perancang media papan fabel yang akan dikembangkan 

memiliki kriteria khusus sebagai berikut : 

1) Papan fabel yang akan dikembangkan merupakan media tematik yang dapat 

diintegrasikan kedalam beberapa mata pelajaran. Tidak hanya konsep 

matematika saja, tetapi dapat di integrasikan kedalam konsep SBDK dan 

Bahasa Indonesia yaitu tentang keindahan dan bercerita tentang binatang. 

2) Papan fabel ini dimodifikasi dari media papan planel yang didesain semenarik 

mungkin dengan background papan yaitu gambar-gambar yang menarik 

3) Papan fabel ini dapat mempermudah siswa dalam konsep penjumlahan dan 

pengurangan, membaca permulaan, bercerita, mengelompokkan dan 

menyebutkan ciri-ciri binatang melalui penggunaan  media gambar yang dapat 

diotak-atik dan dipindahkan dari tempat satu ketempat lainya oleh siswa. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan media papan fabel ini dilakukan sebagai salah satu upaya 

untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa kelas 1 Sekolah 

Dasar dalam pembelajaran tematik pada tema benda, hewan dan tanaman di 

sekitarku. Adapun pentingnya pengembangan media papan fabel ini adalah : 

1) Bagi Siswa 

Pengembangan media papan fabel dimaksudkan untuk meningkatkan minat 

dan penguasaan terhadap penggunaan media dalam proses pembelajaran, serta 

membantu siswa dalam melatih kemampuan penjumlahan dan pengurangan, 
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mengelompokkan dan menyebutkan ciri-ciri hewan serta bercerita tentang 

lingkungan sekitar. 

2) Bagi Sekolah/Guru 

Pengembangan media papan fabel ini dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah pengetahuan guru tentang berbagai alternatif media yang efektif untuk 

pembelajaran tematik pada tema benda, hewan dan tanaman di sekitarku. 

3) Bagi Peneliti 

Pengembangan media papan fabel dimaksudkan untuk menambah 

keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media papan fabel atau 

media yang berupa dua dimensi lainya sebagai perantara siswa dengan guru 

berkomunikasi dan bermanfaat sebagai calon guru nantinya. 

 

1.6 Keterbatasan Penelitian Pengembangan  

Penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa keterbatasan, 

diantaranya adalah: 

1) Media papan fabel dalam pembelajaran tematik untuk kelas I Sekolah Dasar 

memuat perpaduan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan SBDK. 

2) Pengembangan media dilakukan sampai tahap ke sembilan yaitu revisi produk 

tahap akhir. 
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1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian, berikut ini adalah 

definisi istilah : 

1) Penelitian Pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2010:407). 

2) Media adalah yang membawa informasi atau bahan pelajaran yang bertujuan 

mempermudah mencapai tujuan pembelajaran (Suprihatiningrum, 2013:309). 

3) Papan Fabel adalah media papan yang berbahan dasar triplek yang dilapisi oleh 

gambar-gambar lingkungan alam dan terdapat tempat untuk memasangkan 

gambar-gambar binatang yang dapat diotak-atik di masing-masing bagian yang 

telah ditentukan. 

4) Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-

tema tertentu. Dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata 

pelajaran (Majid, 2014:87). 

 


