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A. Latar Belakang 

Sekolah merupakan wadah peserta didik untuk menyalurkan bakat dan 

minat, melalui proses belajar. Seiring berjalannya waktu, pemerintah sedikit demi 

sedikit memperbaharui kurikulum yang berlaku di Indonesia. Hingga saat ini, 

pemerintah Indonesia menerapkan kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan 

kurikulum pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dimaknai sebagai 

pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran 

tematik menyediakan implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang 

sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Dari 

seluruh bahasa pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif 

menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu 

dengan penghayatan secara alamiah tentang dunia di sekitar mereka, (Trianto, 

2011: 147). 

Didalam sekolah terdapat kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan 

antara guru dan siswa. Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan dimana 

guru dan siswa saling berinteraksi didalamnya. Belajar mengajar yang dilakukan 

merupakan suatu proses untuk menciptakan suatu kondisi belajar yang 

menyenangkan dan dapat menumbuhkembangkan kreatifitas anak, sehingga 

tercapailah tujuan pendidikan. Di dalam proses belajar mengajar disekolah dasar, 

terdapat berbagai macam model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
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merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 

termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas (Arends, 1997:7) 

dalam Trianto, 2010. 

Tujuan pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, guru dituntut untuk 

menciptakan ide-ide kreatif yang dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran. 

Salah satunya adalah, media pembelajaran yang memberikan pengaruh besar 

dalam proses pembelajaran, diantaranya untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Sehingga, dalam proses 

belajar mengajar siswa tidak merasa bosan dengan suasana pembelajaran yang 

disampaikan guru secara monoton dan guru juga dapat memberikan gaya belajar 

yang baru bagi siswa. 

Sedangkan, dalam pembelajaran tematik, terdapat beberapa tujuan antara 

lain: a). Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu, b). 

Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata 

pelajaran dalam tema yang sama, c). Memiliki pemahaman terhadap materi 

pelajaran lebih mendalam dan berkesan, d). Mengembangkan kompetensi 

berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan 

pengalaman pribadi siswa, e). Lebih bergairah belajar karena mereka dapat 
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berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti: bercerita, bertanya, menulis sekaligus 

mempelajari pelajaran yang lain, f). Lebih merasakan manfaat dan makna belajar 

karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas, g). Budi pekerti dan 

moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi 

pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi, Kemendikbud (2013: 193).  

Banyak faktor yang menyebabkan siswa merasa bosan dalam mengikuti 

proses pembelajaran, antara lain : Pertama, dalam proses penyampaian materi 

yang dilakukan oleh guru terlalu monoton tanpa ada suasana baru dalam proses 

belajar mengajar berlangsung. Guru hanya terfokus pada buku pegangan guru. 

Dalam proses belajar mengajar, guru tidak memberikan paparan media 

pembelajaran, sehingga siswa yang masih dalam tahap berfikir abstrak masih 

mengalami kebingungan mengenai materi yang disajikan oleh guru. Kedua, ketika 

dalam materi tersebut ada beberapa hal yang harus dipaparkan dengan media 

konkret namun guru menggunakan media gambar saja yang ada dibuku tematik 

tanpa ada penjelasan, itu juga bisa membuat siswa sulit untuk mengarahkan 

fikiran mereka kearah yang dimaksudkan dalam proses pembelajaran. 

Penyebab diatas ditimbulkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu : 

Pertama, kurangnya model gaya dalam mengajar yang dilakukan oleh guru saat 

proses belajar-mengajar. Hal ini dapat menyebabkan siswa merasa bosan saat 

mengikuti pembelajaran. Kedua, kurangnya metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru saat memberikan materi. Misalnya saja menggunakan metode ceramah 

saja, terlalu banyak ceramah juga tidak baik untuk anak-anak yang masih pada 

tahap berfikir, karena mereka akan sulit memfokuskan fikirannya kearah 

penjelasan yang dimaksudkan. Bisa saja apa yang dijelaskan guru akan berbeda 
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dengan apa yang ada dalam fikiran siswa. Ketiga, kurangnya fasilitas sarana dan 

prasarana yang ada dilingkungan sekolah. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas 

yang sama, karena kebutuhan masing-masing sekolah berbeda-beda. Misalnya 

saja dalam penggunaan media, antara sekolah satu dengan sekolah yang lain akan 

berbeda nantinya, tergantung kebutuhan sekolah itu sendiri. 

Pada pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 kelas 3 sekolah dasar 

membutuhkan media yang konkret agar memudahkan pemahaman siswa tentang 

memahami materi sahabat satwa. Kehadiran media pada pembelajaran tema 

tersebut tidak hanya untuk memudahkan siswa dalam memahami materi tetapi 

juga dapat menumbuhkan antusias siswa dalam proses pembelajaran dikelas 

sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan 

menyenangkan. Pada proses pembelajaran tema tersebut yang tadinya siswa hanya 

disuruh membaca materi yang ada dibuku siswa, sekarang dengan adanya media 

pembelajaran tersebut, siswa dapat merasakan secara langsung belajar dengan 

menggunakan media belajar tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada bulan Desember 2017 di SDN 

Lowokwaru 2 Malang, bahwa sekolah telah menerapkan Kurikulum 2013 dan 

menggunakan buku tematik edisi revisi 2017. Berikut ini hasil wawancara awal 

yang dilakukan di SDN Lowokwaru 2 Malang dikelaskelas 3-A dan 3-B. 

Wawancara awal yang dilakukan dengan guru kelas 3-A yaitu Ibu Ira, bahwa 

dalam kegiatan pembelajaran dikelas 3-A pada tema 6 subtema 3 pembelajaran 5 

tidak menggunakan media pembelajaran. Guru hanya memanfaatkan buku siswa 

sebagai sumber belajar, sehingga pada proses pembelajaran tema tersebut, 
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khususnya pada materi sahabat satwa masih banyak siswa yang belum 

memahaminya. 

Hal itu dikarenakan tidak adanya media pembelajaran konkret yang dapat 

membantu siswa dalam memahami materi tersebut. Media pembelajaran yang 

sering digunakan guru hanya berupa gambar-gambar yang ditampilkan didepan 

kelas. Guru juga belum pernah menggunakan media Kantong Saku Baca Tulis 

sebagai media pembelajaran dikelas. 

Wawancara yang kedua dilakukan dengan guru kelas 3-B yaitu Ibu Umi, 

bahwa dalam kegiatan pembelajaran pada tema 6 subtema 3 pembelajaran 5 guru 

tidak menggunakan media pembelajaran. Sama halnya dengan siswa kelas 3-A, 

siswa dikelas 3-B juga masih banyak yang kesulitan dalam memahami materi 

sahabat satwa. Hal itu terlihat masih banyak siswa yang kesulitan dalam 

memahami materi. Hal itu terlihat masih banyak siswa yang belum memahami ide 

pokok dalam materi sahabat satwa. Guru juga belum pernah memakai media 

Kantong Saku Baca Tulis sebagai media pembelajaran dikelas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 3-A dan guru kelas 3-B 

dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa yang masih kesulitan dalam 

memahami materi sahabat satwa. Hal itu terlihat masih banyak siswa yang belum 

bisa memahami ide pokok dalam materi sahabat satwa, guru hanya menggunakan 

buku siswa tanpa adanya media pembelajaran yang konkret. Guru juga belum 

pernah menggunakan media Kantong Saku Baca Tulis dalam pembelajaran dikelas. 

Sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan melalui observasi 

dan wawancara awal di SDN Lowokwaru 2 Malang, bahwa sekolah telah 

menerapkan kurikulum 2013 dan juga telah menggunakan buku tematik edisi 
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revisi 2017. Pada pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 kelas 3 sekolah dasar 

khususnya pada materi sahabat satwa membutuhkan media pembelajaran yang 

konkret. Hal itu dikarenakan terlihat masih banyak  siswa yang belum bisa 

memahami materi sahabat satwa. Guru juga belum pernah menggunakan media 

Kantong Saku Baca Tulis sebagai media pembelajaran dikelas. Oleh karena itu, 

didalam penelitian ini akan mengembangkan media Kantong Saku Baca Tulis 

sebagai media pembelajaran untuk tema 6 subtema 3 kelas 3 sekolah dasar. 

Media Kantong Saku Baca Tulis merupakan media yang terbuat dari papan 

dan ditempelkan kain flanel yang dilengkapi dengan hiasan kantong-kantong 

berbentuk saku, yang kemudian ditempelkan pada papan tersebut. Isi kantong 

tersebut berupa soal materi mengenai ide pokok tentang sahabat satwa. Kelebihan 

dari media Kantong Saku Baca Tulis yaitu tiap kantongnya memadukan warna-

warna yang berbeda sehingga dapat menarik perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran, dan siswa dapat mencoba langsung secara bergantian belajar 

dengan menggunakan media Kantong Saku Baca Tulis melalui langkah yang sudah 

disimulasikan dengan temannya. 

Media Kantong Saku Baca Tulis juga bisa membuat siswa mengalami 

pembelajaran secara langsung dan pengalaman langsung dapat dinikmati siswa 

dengan mengamati objek secara langsung melalui media pembelajaran (Sadiman, 

2008:76). Hal ini didukung oleh penelitian Moch Chaidar Sururi menyatakan 

bahwa penggunaan media berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dan berpengaruh dalam meningkatkan penguasaan materi oleh siswa. Oleh 

karena itu, diharapkan dengan adanya media pembelajaran yang konkret seperti 
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media Kantong Saku Baca Tulis dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna 

dan mudah dipahami oleh siswa. 

Penelitian Ika Elita Nur Azizah dengan judul “Pengembangan Media 

Papan Flanel Untuk Pembelajaran Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan pada 

Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji 

cobba media papan flanel sangat efektif dan valid digunakan untuk membantu 

siswa dalam memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan kelas 1 

SD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikembangkan yaitu 

sama-sama mengembangkan media dari papan dan flanel. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada kelas yang dijadikan subjek penelitian dan 

pembelajaran serta materi yang digunakan. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang relevan masalah diatas, 

maka penelitian ini berjudul “Pengembangan Media Kantong Saku Baca Tulis  

pada Pembelajaran Tematik Tema 6 Subtema 3 Kelas 3 Sekolah Dasar” baru dan 

penting dilakukan. Media Kantong Saku Baca Tulis merupakan salah satu media 

papan dengan kain flanel yang digunakan untuk mengatasi siswa dalam 

pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 kelas 3 sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengembangan media Kantong Saku Baca Tulis pada pembelajaran 

tematik Tema 6 Subtema 3 Kelas 3 Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap media Kantong Saku Baca Tulis pada 

pembelajaran tematik Tema 6 Subtema 3 Kelas 3 Sekolah Dasar? 
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C. Tujuan Penelitian&Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengembangan media Kantong Saku Baca Tulis pada 

pembelajaran tematik Tema 6 Subtema 3 Kelas 3 Sekolah Dasar. 

2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran Kantong Saku 

Baca Tulis pada pembelajaran tematik Tema 6 Subtema 3 Kelas 3 Sekolah 

Dasar. 

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Dalam proses pembelajaran, guru sebagai pendidik dituntut untuk 

menciptakan suatu produk dan ide-ide kreatif yang dapat menunjang keberhasilan 

proses pembelajaran serta menarik minat belajar siswa agar siswa tidak merasa 

bosan dengan kondisi belajar yang monoton tanpa adanya suatu media 

pembelajaran. Untuk menghasilkan produk media Kantong Saku Baca Tulis yang 

menarik, maka perancang media Kantong Saku Baca Tulis memberikan gambaran 

kriteria media sebagai berikut : 

1. Konstruk (Tampilan) 

a. Media Kantong Saku Baca Tulis merupakan media berupa papan yang terbuat 

dari kayu berukuran 60cm x 60cm dan ditempel kain flanel. Pada kain flanel 

terdapat kantong-kantong sejumlah 35 buah. 

 

Gambar 1.1 Bagian depan media Kantong Saku Baca Tulis 
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b. Media Kantong Saku Baca Tulis secara fisik dalam bentuk kayu triplek dengan 

ketebalan yang bisa dibawa kemana-mana. 

c. Media Kantong Saku Baca Tulis dibagi menjadi dua bagian yaitu pada bagian 

luar yang terbuat dari kayu triplek dan bagian dalam pada media Kantong Saku 

Baca Tulis yakni berupa soal-soal yang akan dijawab oleh siswa yang 

mendapat urutan maju kedepan.. 

d. Pada proses pembuatan Kantong Saku Baca Tulis akan menggunakan bahan 

dasar kayu dan triplek. 

e. Sedangkan, untuk kantong dan alasnya akan menggunakan bahan dasar kain 

flanel. 

  

Gambar 1.2 Bagian kantong media Kantong Saku Baca Tulis 

f. Pada bagian atas depan Kantong Saku Baca Tulis akan diberi tulisan yakni 

Kantong Saku Baca Tulis. Kemudian dibagian samping media akan diberi 

tempat botol yang terbuat dari kayu yang akan dibuat untuk botol kocokan 

yang berisi nomor absen siswa, dan dipasang pengait agar mudah dibawa 

kemana-mana.  



10 

 

 

 

Gambar 1.3 Judul pada media Kantong Saku Baca Tulis 

g. Pada bagian dalam kantong media Kantong Saku Baca Tulis terdapat soal-soal 

yang terbuat dari kertas Art Paper glosy agar tidak mudah rusak dalam jangka 

waktu lama. Isi kertas tersebut adalah berupa materi-materi dengan 

menggunakan font berukuran 20. 

  
Gambar 1.4 Isi pada tiap kantong media Kantong Saku Baca Tulis 

 

2. Konten (Isi) 

a. Media Kantong Saku Baca Tulis ini disesuaikan dengan buku Kurikulum 

Tematik edisi revisi 2017 kelas 3 Tema 6 (Indahnya Persahabatan), Subtema 3 

(Sahabat Satwa), dan Pembelajaran 5 yang membahas materi tentang Sahabat 

Satwa.  

b. Produk media ini dilengkapi dengan kantong saku dengan warna-warni agar 

terlihat indah dan menarik perhatian siswa. Didalamnya berisi soal dan materi 

dengan hiasan warna sesuai dengan kantongnya. 

c. Produk media ini disesuaikan dengan materi Sahabat Satwa pada buku siswa 

Kurikulum 2013 edisi revisi 2017.  
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E. Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pentingnya pengembangan media Kantong Saku Baca Tulis pada 

pembelajaran tematik Tema 6 Subtema 3 Pembelajaran 5 Kelas 3 ini dapat dilihat 

secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, media ini dapat digunakan sebagai salah 

satu upaya dalam proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran bagi 

peserta didik di sekolah dasar. Sedangkan secara praktis, pengembangan media 

Kantong Saku Baca Tulis ini dapat dirasakan langsung bagi peserta didik, yakni : 

1. Bagi Peserta Didik 

Untuk memudahkan siswa kelas 3 dalam memahami materi yang disampaikan 

oleh guru dalam proses pembelajaran tematik serta siswa tidak merasa bosan 

dengan pembelajaran tersebut. Pembelajaran tematik adalah gabungan dari 

beberapa mata pelajaran yang kemudian disusun menjadi satu komponen 

pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Untuk memudahkan guru dalam penyampaian materi dan menambah 

pengetahuan, keterampilan, serta meningkatkan kreativitas guru dalam 

mendesain media pembelajaran tematik yang lebih baik lagi. 

3. Sekolah 

Pengembangan media Kantong Saku Baca Tulis sebagai media dalam 

pembelajaran tematik dan menambah referensi penggunaan media 

pembelajaran. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian&Pengembangan 

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi dan keterbatasan 

penelitian&pengembangan adalah sebagai berikut : 
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1) Media Kantong Saku Baca Tulis ini digunakan sebagai media penunjang proses 

pembelajaran tematik dalam bentuk permainan. 

2) Media Kantong Saku Baca Tulis ini diharapkan mampu menarik perhatian 

siswa agar lebih fokus pada pembelajaran. 

3) Dengan media Kantong Saku Baca Tulis ini, siswa mampu menerima materi 

yang disampaikan oleh guru. 

Pengembangan media ini mempunyai batasan-batasan dalam 

pengimplementasiannya, yaitu : 

1. Media Kantong Saku Baca Tulis digunakan pada pembelajaran tematik kelas 3 

SD Tema 6 (Indahnya Persahabatan), Subtema 3 (Sahabat Satwa), dan 

Pembelajaran 5. 

2. Ruang lingkup materi pada penggunaan media pembelajaran Kantong Saku 

Baca Tulis yaitu materi Sahabat Satwa. 

3. Pengembangan media ini berpedoman pada langkah-langkah prosedur 

Research and Development (R&D) dalam Sugiyono. Langkah-langkah 

prosedurnya adalah  (1) analisis, (2) perancangan, (3) pengembangan, (4) 

implementasi, dan (5) evaluasi.  

G. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang 

sering digunakan, maka diperlukan adanya definisi yang digunakan dalam 

pengembangan media pembelajaran, yaitu : 

1. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk dalam proses 

pembelajaran dikelas. 
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2. Media pembelajaran adalah alat yang dirancang untuk penunjang proses

pembelajaran dikelas agar tercapai tujuan pembelajaran.

3. Media Kantong Saku Baca Tulis merupakan media yang terbuat dari papan

triplek yang dilapisi kain flannel, kemudian pada papan tersebut ditempel

kantong saku atau kain yang berbentuk kantong saku. Media ini digunakan

untuk pembelajaran tematik Tema 6 Subtema 3 Kelas 3 Sekolah Dasar.

4. Pembelajaran Tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan

pengalaman secara langsung kepada peserta didik.


