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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 merupakan pembelajaran cakupan semua bidang studi 

yang menekankan pendidikan karakter dalam kurikulum. Pembelajaran yang 

mencakup semua bidang studi atau mata pelajaran adalah pembelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan 

tema-tema tertentu dengan berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik sebagai 

model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta 

didik (Trianto, 2009:78). 

Pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar memiliki dua tingkatan 

yaitu tingkatan kelas rendah I, II, III dan tingkatan kelas tinggi IV, V, VI, dalam 

pelaksanaannya lebih menekankan keterlibatan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran tematik kelas I terdapat Tema “Kegiatanku” Subtema 

“Kegiatan Siang Hari” yang di dalam pembelajarannya mencakup mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, Matematika, PPKn, SBdP, dan PJOK. Pembelajaran tematik 

kelas I khususnya pembelajaran 5, dalam mata pelajaran Matematika peserta didik 

belajar mengenal sebuah bilangan, nilai angka dan menempati tempat bilangan 

dari 11 sampai 20. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia peserta didik belajar 

mengidentifiksi kosa kata dan menyusun sebuah kalimat. 
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Berdasarkan observasi pada tanggal 10 Oktober 2016 yang dilakukan di 

SDN Tlogomas 1 Malang, pembelajaran tematik kelas I memiliki kendala yang 

menghambat proses pembelajaran. Peserta didik kurang memahami materi yang 

disampaikan pada guru yakni dalam menempatkan sebuah bilangan. Peserta didik 

kesulitan dalam menempatkan bilangan puluhan dan satuan, selain itu peserta 

didik kurang memahami dan melengkapi sebuah kalimat, sehingga kalimat yang 

disusun hanya terdiri dari satu sampai dua kosa kata saja. Pembelajaran yang 

dilakukan menggunakan buku siswa dan memanfaatkan bacaan gambar pada buku 

mengenai materi yang dipelajari. Selama ini yang menjadi penunjang kegiatan 

belajar mengajar selain menggunakan bahan ajar adalah sebuah media 

pembelajaran, media yang digunakan oleh sekolah saat ini dengan memanfaatkan 

dari lingkungan sekitar sekolah. Guru mengaitkan media pembelajaran di 

lingkungan sekitar pada materi yang sedang berlangsung. Kurangnya kreatifitas 

guru dalam mengembangkan media membuat peserta didik kesulitan dalam 

memahami materi yang diajarkan, karena melalui media pembelajaran materi 

yang masih bersifat abstrak dapat menjadi lebih konkret. Kendala guru dalam 

mengembangkan media adalah proses pembuatan yang cukup lama dan biaya 

lebih yang dibutuhkan. 

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). Dalam penggunaan media pembelajaran 

harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sehingga media tersebut dapat 
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dikatakan sebagi media yang baik dan layak. Media berdasarkan jenis dan cara 

penyajiannya ada dua yaitu alat peraga dan media teknologi. 

Menurut Djoko Iswadi dalam (Haryono 2014:53) mengemukakan bahwa 

secara umum, alat peraga adalah benda atau alat-alat yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alat peraga adalah seperangkat benda 

konkret yang dirancang, dibuat, atau disusun secara sengaja digunakan untuk 

membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-

prinsip. Media yang akan dikembangkan merupakan media “Papan Point 

Magnet”. Media tersebut dapat membantu peserta dalam mengenal bilangan, nilai 

angka dan menempati tempat suatu bilangan dalam mata pelajaran Matematika. 

Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia peserta didik juga mengidentifikasi kosa 

kata dan menyusun sebuah kalimat sesuai dengan subtema “Kegiatan Siang Hari”. 

Media “Papan Point Magnet” dikembangkan dari sebuah kayu, diberi plat 

seng tipis, media berbentuk persegi panjang yang dapat dibuka tutup, media juga 

memiliki beberapa kosakata, angka 0-9 dan tulisan puluhan dan satuan. Masing-

masing diberikan magnet sehingga dapat menempel pada papan tersebut. Media 

yang dikembangkan juga diberikan warna yang menarik. Media ini dapat 

membantu peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Media ini 

dikatakan dapat membantu pemahaman peserta didik menyusun kosa kata menjadi 

sebuah kalimat dan menempatkan sebuah bilangan karena media ini diberikan 

potongan-potongan kosa kata secara terpisah dan diberikan angka-angka lambang 

bilangan. Selain itu, media ini juga dapat digunakan dalam jangka panjang karena 

berbahan dasar kayu yang kuat, ringan dan permanen. Media yang dikembangkan 

memiliki keterbatasan yang hanya digunakan pada kelas I yaitu materi mengenal 



4 
 

 
 

bilangan, nilai angka, menempati tempat bilangan dan menyusun kosa kata 

menjadi sebuah kalimat sesuai dengan subtema.  

Sebagai alat bantu dalam mengajar, media diharapkan dapat memberikan 

pengalaman konkret, motivasi belajar, dan mempertinggi daya serap peserta didik 

sehingga peserta didik dapat ikut aktif dalam proses pembelajaran. Selain 

membangkitkan motivasi belajar, media juga dapat membantu peserta didik dalam 

meningkatkan pemahaman dan menyajikan data dengan menarik dan benar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Bagaimana pengembangan media Ponet (Papan Point Magnet) dalam 

pembelajaran tematik pada Sub Tema Kegiatan Siang Hari di Kelas I SDN 

Tlogomas 1 Malang? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian & 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

Menghasilkan produk media Ponet (Papan Point Magnet) dalam pembelajaran 

tematik Sub Tema Kegiatan Siang Hari di Kelas I SDN Tlogomas 1 Malang  

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari pengembangan media tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Media tersebut berisikan materi mengenal bilangan, nilai angka, menempati 

tempat bilangan dan menyusun kosa kata menjadi sebuah kalimat sesuai 

dengan subtema “Kegiatan Siang Hari”. 
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2. Media papan point magnet berbentuk persegi panjang yang berukuran 60x40 

cm2. 

3. Terbuat dari bahan kayu dan terdapat plat seng tipis pada bagian dalam 

media. 

4. Terdapat kosakata, angka 0-9 dan tulisan puluhan dan satuan yang terbuat 

dari triplek dan diberikan magnet agar dapat menempel pada papan. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan media “Papan Point Magnet” ini 

adalah untuk membantu pemahaman peserta didik dalam memahami 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru terutama pada subtema kegiatan siang 

hari pembelajaran 5. Media tersebut dapat memberikan pengalaman konkret pada 

peserta didik agar peserta didik lebih aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Asumsi dan keterbatasan penelitian & pengembangan media pembelajaran 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Media “Papan Point Magnet” digunakan sebagai media pembelajaran yang 

dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. 

2. Media tersebut dapat merangsang peserta didik untuk ikut serta secara aktif 

dalam penggunaan media pembelajaran. 

3. Keterbatasan penelitian ini yaitu media hanya dapat digunakan pada materi 

mengenal bilangan, nilai angka, menempati tempat bilangan dan menyusun 

kosa kata menjadi sebuah kalimat sesuai dengan subtema kegiatan siang hari 

pembelajaran 5 kelas I sekolah dasar. 
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G. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terdiri dari beberapa mata 

pelajaran disatupadukan dalam satu tema, sehingga pembelajaran lebih 

menarik dan sesuai dengan pengalaman peserta didik. 

2. Media pembelajaran adalah seperangkat alat bantu pembelajaran untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih pada peserta didik dalam 

proses pembelajaran. 

3. Pengembangan media adalah menghasilkan sebuah media pembelajaran yang 

sebelumnya sudah ada atau penemuan terbaru yang dikembangkan kembali 

untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. 

4. Media Ponet (Papan Point Magnet) yaitu media yang dapat memberikan 

pemahaman dari sebuah materi secara jelas. Media terbuat dari kayu 

berbentuk persegi panjang yang diberikan plat seng tipis pada bagian dalam 

media, lalu diberikan magnet pada kosakata, angka 0-9 dan terdapat tulisan 

puluhan satuan. 

 


