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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu 

yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik, baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan 

konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik 

(Rusman, 2014: 254). Sejalan dengan pengertiannya, pembelajaran tematik 

memiliki tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpang 

tindih materi, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan 

yang bermakna, memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau 

konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan 

meningkat. Oleh karena itu, ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi 

semua kompetensi dasar dari semua mata pelajaran kecuali agama. Mata 

pelajaran yang dimaksud dalam pelaksanaan pembelajaran tematik adalah 

Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, IPS, Penjasorkes dan Seni 

Budaya dan Prakarya (Kemendikbud: 2014: 218). 

Pelaksanaan pembelajaran tematik yang baik akan memberi 

pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik dan selanjutnya 

menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi sebagaimana 

dirumuskan dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Oleh karena itu, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik memerlukan berbagai media dan 
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sumber belajar untuk membantu ketercapaian kompetensi yang berkaitan 

dengan  keterampilan, sikap, dan pengetahuan (Kemendikbud: 2014: 258).  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk 

menambah informasi baru pada diri peserta didik (Haryono, 2014: 48). Media 

mempunyai peranan penting dalam pembelajaran, melalui penggunaan media 

yang tepat maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Secara umum 

media memiliki kegunaan untuk (1) memperjelas pesan agar tidak terlalu 

verbalistis, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indera, 

(3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar, (4) memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat 

dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya, dan (5) memberi 

rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan 

persepsi yang sama (Susilana, 2009: 9). 

Sampai saat ini masih ada sejumlah guru yang enggan menggunakan 

media pembelajaran. Terdapat tujuh alasan guru enggan menggunakan media 

pembelajaran. Pertama menggunakan media itu repot, kedua media itu 

canggih dan mahal, ketiga guru tidak terampil menggunakan media, keempat 

media itu hiburan sedangkan belajar itu serius, kelima tidak tersedia di 

sekolah, keenam kebiasaan menikmati ceramah/bicara, ketujuh kurangnya 

penghargaan dari atasan (Sutjiono, 2005: 80). Ketujuh alasan inilah yang 

mendorong penggunaan media pembelajaran di sekolah tidak variatif. 
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Penggunaan media pembelajaran di Sekolah Dasar termasuk dalam 

kategori tidak variatif, hal ini dapat diamati dari jenis media pembelajaran 

yang sering dimanfaatkan yaitu rata-rata media bahan cetak dan garis 

(Mustika, 2015: 67). Media pembelajaran bahan cetak memiliki beberapa 

kelemahan dan kelebihan dalam penggunaannya. Kelebihannya adalah dapat 

menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak, pesan atau 

informasi dapat dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, 

dan kecepatan masing-masing, dapat dipelajari kapan dan dimana saja karena 

mudah dibawa, perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Sedangkan 

kelemahan media bahan cetak adalah sukar menampilkan gerak di halaman 

media cetak, pelajaran yang terlalu panjang disajikan dengan media bahan 

cetak cenderung untuk mematikan minat dan menyebabkan kebosanan 

(Susilana, 2009: 16). 

Memahami kelemahan media pembelajaran bahan cetak yang sering 

digunakan oleh guru, maka dibutuhkan media yang mampu menampilkan 

gerak di halaman media cetak, tidak mematikan minat dan tidak 

menyebabkan kebosanan peserta didik. Karakteristik media yang lebih 

interaktif dan menarik akan sesuai dengan karakter peserta didik kelas IV 

Sekolah Dasar yang senang bergerak, senang bermain, senang melakukan 

sesuatu secara langsung, dan senang berkelompok. Terlebih lagi materi 

pembelajaran tematik kelas IV Sekolah Dasar tema keunikan daerah tempat 

tingalku memuat konsep tentang keberagaman suatu daerah, permasalah 

sosial, dan sumber daya alam, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Pada 

konsep materi tersebut, sebaiknya proses pembelajaran lebih menekankan 
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secara visual sehingga peserta didik mampu melakukan pengamatan secara 

lansung, sehingga peserta didik tidak verbalistik dan dapat lebih memahami 

konsep materi yang diajarkan. Hal ini yang menjadi permasalahan yang harus 

diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar. 

Hasil wawancara pada guru kelas IV dan observasi di SDN Mlaten 

yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2016, selama ini guru lebih 

sering menggunakan media bahan cetak berupa buku teks dan LKS yang 

sudah tersedia. Padahal buku teks tematik yang digunakan oleh guru masih 

terdapat banyak kekurangan. Buku teks yang seharusnya membantu guru 

dalam mengajarkan tematik justru merepotkan guru untuk mencari penguatan 

materi lain. Penyajian materi pada buku teks juga kurang menarik. Media 

yang pernah digunakan guru adalah benda-benda yang ada di sekitar kelas 

dan alat peraga sederhana. Media-media tersebut masih ditujukan untuk mata 

pelajaran tertentu saja dan belum berbasis pembelajaran tematik. Selain itu, di 

SDN Mlaten juga belum pernah menggunakan media cetak yang berbentuk 

tiga dimensi utamanya media pop-up book dalam pembelajaran. Karakteristik 

peserta didik kelas IV SDN Mlaten lebih tertarik dengan pembelajaran yang 

menggunakan gambar-gambar. Mengatasi permasalahan tersebut, perlu 

adanya media pembelajaran yang dapat mendukung peserta didik dalam 

belajar menggunakan pendekatan tematik. Media tersebut hendaknya dapat 

membantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Hasil penelitian pengembangan yang dilakukan Mufidah (2015) yang 

berjudul “Pengembangan Media Pop-Up Book pada Pembelajaran IPS Kelas 
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V Sekolah Dasar”, dari hasil penelitian pada tahap uji coba produk dan uji 

coba pemakaian menunjukkan bahwa media pop-up book valid atau tepat 

digunakan pada pembelajaran tersebut dan respon peserta didik terhadap 

media masuk kategori sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi 

ahli media, validasi ahli materi dan hasil uji coba kelompok kecil mendapat 

skor 100%. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan analisis kebutuhan di atas, 

perlu adanya media yang dapat menarik peserta didik untuk belajar tanpa 

harus membebani guru. Oleh karena itu perlu dikembangkan media berbentuk 

buku yang interaktif dan menarik. Salah satu jenis buku yang interaktif dan 

menarik adalah dengan menggunakan media pop-up book karena 

penggunaannya yang praktis dan tampilannya berbentuk dua dan tiga dimensi 

yang dapat menambah semangat belajar peserta didik serta dapat 

menggunakan media secara mandiri maupun kelompok. 

Hal tersebut diatas yang mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengembangan Media Pop-Up Book pada Pembelajaran 

Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV Sekolah Dasar”. 

Media pop-up book ini, dapat membantu guru dalam mengatasi kesulitan 

mengajar tematik dan membantu peserta didik dalam memahami materi 

pelajaran. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan analisis kebutuhan maka 

rumusan masalah yang ditemukan antara lain: 

1. Bagaimana pengembangan produk media pembelajaran pop-up book 

pada Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku kelas IV Sekolah 

Dasar? 

2. Bagaimana kepraktisan produk media pembelajaran pop-up book pada 

Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku kelas IV Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana keefektifan produk media pembelajaran pop-up book pada 

Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku kelas IV Sekolah Dasar? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang di 

atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:  

1. Mendeskripsikan pengembangan produk media pembelajaran pop-up 

book pada Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku kelas IV 

Sekolah Dasar 

2. Mengetahui kepraktisan produk media pembelajaran pop-up book pada 

Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku kelas IV Sekolah Dasar 

3. Mengetahui keefektifan produk media pembelajaran pop-up book pada 

Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku kelas IV Sekolah Dasar 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dikembangkan berupa media pop-up book yang memiliki 

ciri khas berbentuk dua dan tiga dimensi dengan pendekatan pembelajaran 

tematik. Untuk menghasilkan media pop-up book yang menarik, maka 

perancang media pop-up book memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Isi Media 

Media ini berisi beberapa komponen yaitu: 

a. Petunjuk penggunaan buku 

Berisi tentang petunjuk untuk guru dan peserta didik yang berisi tentang 

keterangan bagaimana pengajaran diselenggarakan dan langkah-langkah 

yang harus dilakukan dalam menggunakan media pop-up book. 

b. Profil Penulis 

Berisi tentang profil penulis yang terdiri dari nama penulis, tanggal lahir, 

program studi, dan universitas. 

c. Daftar Isi 

Digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam mencari halaman di 

media pop-up book. 

d. Kompetensi dasar dan indikator 

Digunakan sebagai dasar penyusunan materi dan hasil yang diinginkan 

dari materi yang diajarkan. 

e. Materi pembelajaran 

Materi dalam media adalah subtema keunikan daerah tempat tinggalku 

pada pembelajaran 1 yang terdiri dari kegiatan mengamati, berdiskusi, 

dan mencocokkan. 
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f. Latihan Soal 

Tes diberikan pada akhir kegiatan belajar, untuk mengukur tingkat 

penguasaan materi yang dicapai oleh peserta didik pada setiap kegiatan 

belajarnya. 

2. Desain 

a. Pop–up book berbentuk buku dengan isi gambar yang dibuat 

menempel pada tiap halaman. Gambar pada pop-up book mengacu 

pada gambar nyata dan animasi agar peserta didik semakin tertarik.  

b. Pop-up book didesain dengan bentuk dua dan tiga dimensi yang 

dapat bergerak saat halaman buku dibuka. Desain gambar pada pop-

up book dibuat dengan menggunakan aplikasi CorelDraw X7. 

c.  Bahan yang akan dicetak adalah kertas art paper dengan ukuran A3.  

d. Alat yang digunakan berupa gunting, cutter, double tape, lem Uhu, 

penggaris, stiker bontax, lem fox, solasi, magnet, lem G, foam art, 

dan bolpoin.  

e. Proses pembuatannya berawal dari merancang desain gambar yang 

dibuat dalam bentuk soft file menggunakan CorelDraw X7 lalu 

disusul dengan proses cetak. Selanjutnya proses fold atau melipat 

dilakukan dengan manual menggunakan tangan dan terakhir proses 

menyusun menjadi gambar yang menempel.  
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya pengembangan media pop-up book ini dilakukan sebagai 

salah satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi 

peserta didik kelas IV Sekolah Dasar pada Subtema Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku. Adapun manfaat pengembangan media pop-up book sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peserta didik 

Pengembangan media pop-up book ini dilakukan pengembangan sebagai 

media belajar sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. 

2. Bagi Pendidik 

Pengembangan media pop-up book yang dihasilkan dapat digunakan 

guru sebagai sarana utama maupun pendamping dalam menyampaikan 

materi pelajaran.  

3. Bagi Peneliti 

Pengembangan media pop-up book untuk menambah pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media 

pembelajaran sehingga bermanfaat bagi peneliti. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

1. Pengembangan media yang digunakan adalah pengembangan media pop-

up book dengan menggunakan model pengembangan ADDIE (analysis, 

design, development, implementation, evaluation) tahap 1 hingga 5 yaitu 

analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi.  
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2. Materi penelitian dibatasi pada Subtema Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku pembelajaran 1 Kelas IV SD.  

3. Penelitian diuji cobakan pada 21 peserta didik kelas IV SDN Mlaten. 

4. Produk pengembangan hanya peneliti sediakan 2  media.  

G. Definisi Operasional 

1. Metode penelitian dan pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tertentu. 

2. Pendekatan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 

memadukan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema. 

3. Media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah 

informasi baru pada diri peserta didik. 

4. Pop-up book  

Pop-up book adalah sebuah buku yang menampilkan potensi untuk 

bergerak dan interaksinya melalui penggunaannya yang mampu 

menjembatani hubungan antara situasi kehidupan nyata dan simbol yang 

mewakilinya dengan memberikan visualisasi atau ilustrasi dunia 

disekelilingnya. 


