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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan interaksi dalam lingkungan tertentu antara 

pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan berlangsung. 

Interaksi ini disebut interaksi pendidikan, yaitu saling mempengaruhi antara 

pendidik dan peserta didik (Sukmadinata, 2009:4). Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 yang dirumuskan pemerintah Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian,  kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat,bangsa dan negara”. 

Dari pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa pendidikan adalah 

kegiatan yang dilakukan secara sengaja agar peserta didik memiliki sikap dan 

kepribadian yang baik, sehingga melalui pendidikan yang bermutu hasil 

pembelajaran akan lebih efektif sesuai dengan harapan pada jenjang 

pendidikan masing-masing yang termasuk didalamnya yaitu pendidikan 

dasar. Pendidikan dasar merupakan dasar dari semua jenjang pendidikan yang 

akan ditempuh selanjutnya. Tujuan pokok pendidikan dasar adalah membantu 

peserta didik dalam mengembangkan kemampuan mental dan intelektualnya. 

Sekolah dasar merupakan pendidikan dasar awal sebelum memasuki 

pendidikan menengah, yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama). Pendidikan 

di sekolah dasar difokuskan pada pembentukan kepribadian dan mental 

peserta didik (Prastowo, 2013:14). 
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Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam peraturan menteri 

pendidikan republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 bahwa kerangka dasar 

dan struktur kurikulum pada pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan 

tematik dan pendekatan mata pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik di 

sekolah dasar memiliki dua tingkatan yaitu tingkatan kelas rendah I, II, III 

dan tingkatan kelas tinggi IV, V, VI, pembelajaran tematik lebih menekankan 

keterlibatan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran 

tematik kelas IV terdapat Tema “Indahnya Keragaman di Negeriku” Subtema 

“Indahnya Keragaman Budaya Negeriku” yang didalam pembelajarannya 

mencakup mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, SbdP, PPKn, dan IPA. 

Pembelajaran tematik kelas IV khususnya pembelajaran 3 dan 4, dalam mata 

pelajaran IPS peserta didik belajar mengidentifikasi dan menyajikan 

mengenai keragaman sosial, budaya, etnis, agama, dan ekonomi sebagai 

tempat identitas bangsa Indonesia. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa belajar menggali dan menyampaikan dengan bahasa sendiri 

pengetahuan baru dari teks non fiksi ke dalam tulisan. Dalam mata pelajaran 

PPKn siswa belajar mengidentifikasi dan menyajikan berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan.  

Persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan SD terletak pada masalah 

mutu, akses, dan peluang pengembangan (Prastowo, 2013:17). Alat bantu 

gambar, alat peraga, model objek dan alat-alat lain yang disebut media 

pembelajaran merupakan suatu solusi untuk menyelesaikan persoalan yang 

dapat memberikan pengalaman konkret pada peserta didik, motivasi belajar, 
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prestasi peserta didik serta mempertinggi daya serap dalam mempelajari 

materi pembelajaran. Media pembelajaran memiliki kemampuan dalam 

memberikan pengalaman, memberikan rangsangan yang sama secara 

menyeluruh dan menimbulkan persepsi yang sama. Sutikno (2009:106-107) 

menyatakan bahwa: 

“Fungsi media dalam proses pembelajaran untuk menarik perhatian siswa, 

pembelajaran lebih komunikatif dan produktif,  waktu pembelajaran dapat di 

kondisikan, meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu/menimbulkan 

gairah belajar serta meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran” 

 

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa media tidak hanya berfungsi 

sebagai alat komunikasi namun juga berfungsi sebagai alat bantu untuk 

mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih menarik perhatian peserta didik 

dan membuat konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi konkret, dapat 

menyederhanakan konsep-konsep yang dirasakan masih bersifat abstrak dan 

sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa. Menggunakan media 

pembelajaran, dalam kegiatan belajar peserta didik melakukan aktivitas 

seperti mengamati, mendemonstrasikan dan tidak hanya mendengar uraian 

guru. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Sekolah Dasar 

Negeri 01 Pamotan pada bulan Oktober 2017 mengenai proses pembelajaran 

tematik diperoleh hasil bahwa guru menggunakan metode yang bervariasi 

didalam menjelaskan materi kepada peserta didik, namun media yang 

digunakan belum bervariasi dan seringkali guru tidak menggunakan media 

pembelajaran. Pada proses pembelajaran guru kurang memanfaatkan media, 

sehingga peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. 
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Berdasarkan hasil observasi awal dengan kepala sekolah diperoleh 

bahwa sebagian besar guru di SDN 01 Pamotan kurang memanfaatkan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran, hanya menggunakan sumber 

belajar buku. Terutama pada proses pembelajaran kelas IV di SDN 01 

Pamotan, guru kelas IV masih berorientasi pada media satuan mata pelajaran 

serta kurangnya ketersediaan media dan pemanfaatan media tematik untuk 

SD. Namun, pada saat ini kelas IV di SDN 01 Pamotan proses 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran tematik. Sehingga, dibutuhkan 

media pembelajaran tematik yang disesuaikan dengan kondisi dalam kelas. 

Media pembelajaran tematik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

terutama kelas IV sangat penting untuk media penyampaian materi pelajaran 

antara guru dengan peserta didik karena melalui penggunaan media dapat 

menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Salah satu media 

pembelajaran tematik yang dapat digunakan sebagai alat bantu didalam 

kegiatan pembelajaran adalah media PAPEDA.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asma Desi Ratna Sari (2015) 

dengan judul “Pengembangan Media Peta Budaya Indonesia Pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Bagi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Rejosari Gunungkidul” yang memaparkan bahwa media pembelajaran 

yang di terapkan terbukti layak dan bisa menjadi salah satu media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Melalui penggunaan media 

pembelajaran dapat mempertinggi proses dan hasil belajar peserta didik. 

Terutama pada pembelajaran tematik yang diharapkan siswa dapat 

memperoleh pengetahuan secara mandiri. Peneliti mengembangkan media di 
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kelas IV pada tema 7 merupakan saran dari guru kelas IV. Media 

pembelajaran yang akan dikembangkan oleh peneliti merupakan media 

pembelajaran tematik yang terdapat cakupan mata pelajaran IPS, Bahasa 

Indonesia dan PPKn dapat digunakan sebagai salah satu alternatif media 

penunjang dan sebagai wadah menuangkan kegiatan peserta didik. Kegiatan 

peserta didik menjadi lebih terarah dan aktif karena berorientasi pada 

kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga peserta didik lebih mudah 

memahami materi secara mandiri dengan menggunakan media. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di atas dijelaskan bahwa 

dibutuhkan media pembelajaran tematik yang dapat digunakan sebagai alat 

bantu didalam sebuah komunikasi. Dalam tema 7 Sub Tema 2 garis besar 

materi adalah tentang keragaman budaya Indonesia yang saat ini mulai luntur 

dengan adanya budaya yang masuk dari luar, menjadikan generasi muda tidak 

melestarikan budayanya sendiri. Sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti 

sebuah media pembelajaran tematik untuk kelas 4 SD di tema 7 Sub Tema 2. 

Media PAPEDA (Papan Peta Budaya Indonesia), memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam mengenal berbagai rumah adat, pakaian adat, 

tarian adat, dan alat musik tradisional di berbagai provinsi di Indonesia serta 

peserta didik dapat menceritakan ciri-ciri dari berbagai suku bangsa secara 

individu. Selain itu peserta didik dapat menggali dan menyampaikan 

informasi baru serta mendeskripsikan keragaman budaya Indonesia.  

Penggunaan media PAPEDA ini disajikan dalam bentuk dua dimensi. 

Media pembelajaran dua dimensi yaitu media yang tampilannya hanya dapat 

diamati dari satu arah saja. Media PAPEDA ini merupakan media yang 
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terdapat gambar peta pada kaca dengan alasnya berisi gambar rumah adat, 

pakaian adat, tarian tradisional adat dan alat musik tradisional adat, serta 

terdapat lembar bacaan materi. Media PAPEDA ini berfungsi sebagai media 

pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran di kelas. Dari permasalahan 

tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media 

PAPEDA (Papan Peta Budaya Indonesia) kelas IV sub tema 2 Indahnya 

Keragaman Budaya Negeriku di Sekolah Dasar” yang diharapkan mampu 

membuat tujuan proses pembelajaran tercapai dengan baik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah  dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan media PAPEDA (Papan Peta Budaya 

Indonesia) pada pembelajaran tematik Sub Tema Indahnya Keragaman 

Budaya Negeriku di kelas IV SD? 

2. Bagaimana kevalidan media PAPEDA (Papan Peta Budaya Indonesia) pada 

pembelajaran tematik Sub Tema Indahnya Keragaman Budaya Negeriku di 

kelas IV SD? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menghasilkan produk berupa media PAPEDA (Papan Peta Budaya 

Indonesia) pada pembelajaran tematik Sub Tema Indahnya Keragaman 

Budaya Negeriku di kelas IV SD. 

2. Untuk mendeskripsikan kevalidan media PAPEDA (Papan Peta Budaya 

Indonesia) pada pembelajaran tematik Sub Tema Indahnya Keragaman 

Budaya Negeriku di kelas IV SD. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan media papan 

peta budaya Indonesia ini memiliki spesifikasi, antara lain: 

1. Media papan peta budaya Indonesia pada pembelajaran Tematik kelas IV 

tema 7 (Indahnya Keragaman Negeriku) sub tema 2 (Indahnya Keragaman 

Budaya Negeriku) Pembelajaran 3 dan 4. 

2. Media di desain sederhana tetapi tidak meninggalkan kemenarikan media, 

dikerjakan secara manual dengan pemikiran penulis. 

3. Bentuk fisik dari media berupa papan peta kaca magnet, lembar bacaan dan 

gambar yang melekat pada plat seng yang menunjukkan rumah adat, pakaian 

adat, tarian dan alat musik tradisional dari berbagai provinsi di Indonesia. 

4. Media PAPEDA ini berbentuk papan lipat seperti papan catur yang memiliki 

dua sisi papan yang jika dibuka akan seperti laptop. Media PAPEDA terbuat 

dari kayu lapis, sisi tegak papan sebagai tempat kaca yang berguna sebagai 

gambar peta Indonesia dengan diberi celah antara kaca dan kayu untuk 

diberikan lampu penerangan peta. Pada kaca yang sudah terdapat sketsa atau 

gambar peta diberikan satu magnet pada setiap provinsi. Pada bagian sisi 

papan datar sebagai alas serta tempat penyimpanan beserta tempat bacaan.  

5. Ukuran papan peta budaya Indonesia ini yaitu panjang 96 cm, lebar 45 cm 

dan tebal 10 cm. 

6. Gambar pengetahuan (seperti kartu kwartet), dalam kartu terdapat judul 

antara lain rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional dan alat musik 

tradisional dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Ukuran gambar 

pengetahuan yaitu 4 cm x 4 cm. 
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7. Gambar rumah adat, pakaian adat, tarian dan alat musik tradisional di tempel 

pada plat seng berukuran 1 cm x 1 cm yang berguna sebagai alas gambar dan 

berfungsi sebagai media untuk menempel pada papan peta kaca yang sudah 

terdapat magnet pada setiap provinsi. 

8. Lembar bacaan terdapat pada alas papan, lembar bacaan ini dapat berubah 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

9. Media PAPEDA yang dikembangkan dapat digunakan dengan konsep 

permainan sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan mendorong siswa 

untuk lebih aktif dan termotivasi untuk semangat dalam belajar.  

10. Papan ini dilengkapi dengan lembar petunjuk penggunaan media 

pembelajaran. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini penting untuk dilakukan, dikarenakan berdasarkan 

analisis kebutuhan yang dilakukan di SDN 01 Pamotan membutuhkan media 

pembelajaran tematik yang digunakan dalam pembelajaran, adapun 

pentingnya penelitian ini memiliki beberapa manfaat dalam penelitiannya, 

diantaranya: 

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini yang dapat digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Manfaat dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pengembangan media papan peta 

budaya Indonesia kelas IV sub tema 2 indahnya keragaman budaya negeriku 

di SD diharapkan  dapat memberikan sumbangan pemikir untuk menciptakan 
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media pembelajaran yang inovatif perihal pembelajaran tematik yang 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Media pembelajaran ini dapat mendorong motivasi belajar peserta didik 

2) Memudahkan siswa kelas IV SD memahami materi melalui pengembangan 

media pembelajaran dari guru 

3) Mendapat pengalaman baru dengan suasana belajar yang menyenangkan, dan 

mudah mengingat materi pelajaran 

b. Bagi Sekolah/Guru 

1) Bagi sekolah pengembangan media PAPEDA dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tematik dengan 

memanfaatkan media pembelajaran 

2) Bagi kepala sekolah pengembangan media PAPEDA dapat digunakan untuk 

menambah kuantitas media pembelajaran di sekolah dasar. 

3) Bagi guru pengembangan media PAPEDA memberikan kemudahan dalam 

menyampaikan materi pada proses pembelajaran serta untuk menambah 

ketrampilan, pengetahuan dan kreativitas guru dalam mengembangkan dan 

menyediakan media pembelajaran tematik di sekolah dasar. 

c. Bagi peneliti  

Pengembangan media PAPEDA dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, 

mengasah kreativitas dan menambah pengalaman dalam mengembangkan 

media pembelajaran sebagai perantara siswa dengan guru dalam penyampaian 

materi pelajaran. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Dalam pengembangan ini, peneliti akan mengembangkan sebuah 

media pembelajaran tematik kelas IV yang bernama PAPEDA yaitu papan 

peta budaya Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam 

penyampaian materi pelajaran dalam proses pembelajaran. Pembuatan media 

berdasarkan keadaan dan kebutuhan siswa di SDN 01 Pamotan, sehingga 

dalam media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk 

berfikir. Penggunaan media secara kreatif akan memperbesar kemungkinan 

bagi siswa untuk belajar lebih banyak dan bermakna. Sehingga siswa akan 

terstimulus dan ikut serta secara aktif dalam penggunaan media pembelajaran. 

Asumsi dari penelitian ini yaitu media dapat digunakan di dalam kelas 

IV yang menerapkan kurikulum 2013 (Pembelajaran Tematik), media dapat 

digunakan dengan adanya silabus pembelajaran selama 1 semester, serta 

adanya Rancangan Pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang didalamnya sudah 

memuat rancangan kegiatan pembelajaran. 

Pengembangan ini memiliki keterbatasan yaitu media dapat digunakan 

pada kelas IV tema 7 (Indahnya Keragaman di Negeriku) sub tema 2 

(Indahnya Keragaman Budaya Negeriku), dalam pelaksanaannya dapat di 

tematikkan antara pelajaran IPS, Bahasa Indonesia dan PPKn. Media harus 

digunakan dengan hati-hati karena salah satu bahan media terbuat dari kaca. 

Media PAPEDA berfungsi sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar 

yang digunakan sebagai alat untuk memudahkan guru dalam penyampaian 

materi pelajaran. 

 



11 
 

 
 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan merupakan proses penerjemahan dari desain yang memiliki 

spesifikasi tertentu kedalam bentuk fisik.  

2. Media digunakan sebagai sarana dalam penyampaian informasi dari pendidik 

kepada peserta didik. 

3. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang terdiri dari beberapa 

mata pelajaran disatupadukan dalam satu tema yang diajarkan dan 

menekankan pada keterlibatan dan pengalaman langsung peserta didik. 

4. Media PAPEDA (Papan Peta Budaya Indonesia) yaitu media yang dapat 

memberikan inti atau maksud dari sebuah materi secara jelas. Media terbuat 

dari bahan dasar kayu dan triplek yang desainnya seperti papan catur atau 

laptop. Pada bagian sisi yang tegak diberikan kaca yang berfungsi sebagai 

penampil peta. Lalu diberikan gambar pengetahuan berupa gambar rumah 

adat, pakaian adat, tarian adat dan alat musik tradisional pada setiap daerah 

serta terdapat bacaan pada alas papan. 

 


