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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Sekolah Dasar saat ini menerapkan sistem kurikulum 2013 yang 

bertujuan agar peserta didik dapat berkembang secara fisik maupun 

psikologisnya. Menurut kurikulum 2013, dalam pembelajaran di Sekolah dasar 

perlu adanya komponen penunjang pembelajaran seperti guru, peserta didik, 

materi, tujuan, materi, metode, evaluasi dan berbagai komponen lainnya. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai komponen yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi : tujuan, 

materi, metode, dan evaluasi (Rusman, 2012 : 1) 

Mata pelajaran di Sekolah Dasar saat ini menurut kurikulum 2013 mencakup 

mata pelajaran seperti : Matematika, PJOK, Bahasa Indonesia, SBdP, PPKn. 

Namun saat ini di Indonesia untuk jenjang Sekolah Dasar menggunakan sistem 

terpadu atau tematik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Muclish, (2007:18) 

bahwa kurikulum Tingkat Sekolah Dasar  maupun Sekolah Menengah 

dilaksanakan secara terpadu 

Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar yaitu sistem pembelajaran yang 

menggabungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Hal 

tersebut merujuk pada pendapat Sutirjo dkk (2005 : 3-4) bahwa pembelajaran 

tematik yakni kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa mata 

pelajaran dalam satu tema. Pembelajara tematik memberi peluang pembelajaran 

terpadu yang lebih menekankan keterlibatan anak dalam belajar, membuat anak
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terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam 

memecahkan masalah tumbuhnya kreativitas sesuai kebutuhan peserta didik 

(Sutirjo dkk, 2005: 4) 

Pembelajaran tematik di kelas II Sekolah dasar saat ini dibagi menjadi 8 tema 

besar dengan setiap tema terdiri atas 4 subtema, dengan setiap subtema terdiri dari 

6 pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kemendikbud (2013) 

bahwa buku tema kelas II Sekolah dasar terdiri dari tema 1 Hidup Rukun, tema 2 

Bermain di Lingkunganku, tema 3 Tugasku sehari hari, tema 4 Hidup Bersih dan 

Sehat, tema 5 Pengalamanku, tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan, tema 7 

Kebersamaan , tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan. 

Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada 

peserta didik (Sutirjo dkk, 2005: 6). Dalam memberikan pengalaman yang 

bermakna tentunya seorang guru tidak hanya menyampaikan materi secara 

langsung, seorang guru perlu dibantu dengan media sehingga peserta didik 

mengalami aktifitas pembelajaran secara langsung. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Sutirjo (2005: 6) bahwa ciri pembelajaran tematik berpusat pada 

peserta didik yang secara aktif menemukan, melakukan, dan mengalami suatu 

peristiwa secara kontekstual. Dalam proses pembelajaran tersebut peserta didik 

menggunakan seluruh aspek yang dimilikinya dan yang dimiliki lingkungannya.  

Proses pembelajaran dapat dilakukan jika silabus, Kompetensi Dasar (KD), 

tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode, media pembelajaran, dan 

penilaian pembelajaran tersedia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rusman 

(2012 : 4) bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi Silabus dan Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetesi, 

tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar 

Media pembelajaran digunakan untuk membawa informasi antara sebuah 

sumber dan sebuah penerima. Serta media ditujukan untuk memudahkan 

komunikasi dan belajar (Smaldino, 2012 : 7). Keberhasilan pembelajaran juga 

dipengaruhi oleh media pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik 

dalam mempelajari pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Dwi 

Haryono (2015 : 3) bahwa faktor keberhasilan dari pengimplementasian 

kurikulum, adalah adanya media pendidikan yang dapat menunjang peserta didik 

dalam mempelajari dan menelaah tujuan pendidikan secara mandiri, baik dalam 

kegiatan pembelajaran didunia pendidikan maupun diluar dunia pendidikan 

Jika dikaitkan dengan pernyataan diatas, media sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di SDN Lowokwaru 3 Malang, penulis 

melakukan pengamatan saat Magang III disana peserta didik kelas II saat 

pembelajaran sangat tertarik dengan media berupa gambar. Antusias peserta didik 

terlihat saat penulis melakukan praktik mengajar, saat pembelajaran sebagian 

besar penulis mendapatkan materi mata pelajaran praktik pada SBdP, serta materi 

IPA berupa benda-benda dilingkungan sekitar peserta didik.  

Saat pengamatan di lapang tersebut, guru kelas menyarankan saat praktik 

mengajar diharapkan dapat memberikan contoh benda yang belum pernah ditemui 

oleh peserta didik, sehingga wawasan peserta didik dapat berkembang. Modul 

Bergambar Pop Up ini diharapkan sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 
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II SD yang cenderung menyukai media berupa gambar. Modul Bergambar Pop 

Up berisi gambar-gambar, tidak hanya berupa gambar 2 dimensi tetapi gambar 

berupa pop up.  

Selain itu, pengembangan Modul Bergambar Pop Up ini diharapkan, peserta 

didik dapat melakukan proses belajar secara mandiri dirumah tanpa bantuan guru 

maupun orangtua. Dengan begitu peserta didik dapat sekaligus berlatih mandiri, 

disiplin dengan belajar menggunakan Modul Bergambar Pop Up. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Tegeh (2014 : 66) bahwa pembelajaran bukan berpusat 

pada guru, tetapi berpusat pada pebelajar atau peserta didik. Pembelajaran yang 

berpusat pada pebelajar membutuhkan dukungan berbagai media dan sumber 

belajar.  

Hasil Observasi yang dilakukan bersama dengan Ibu T pada tanggal 10 Januari 

2018 dikelas II SDN Lowokwaru 3 Malang, beliau menyebutkan bahwa dikelas II 

SDN Lowokwaru 3 Malang sudah menerapkan pembelajaran tematik. 

Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, 

diskusi. Sarana dan prasarana yang digunakan seringnya berupa media konkret 

seperti benda-benda dilingkungan sekitar untuk pembelajaran. Selain itu beliau 

juga menyebutkan bahwa kesulitan yang biasanya dihadapi dalam pembelajaran 

ialah tingkat kemampuan setiap anak dikelas berbeda. Seperti terdapat beberapa 

anak dengan tingkat pemahaman yang tinggi juga sebaliknya. Hal tersebut juga 

berpengaruh terhadap materi yang disampaikan guru. Menurut ibu T dengan 

adanya sebuah media pembelajaran dapat membantu anak untuk lebih memahami 

materi yang disampaikan guru. Apalagi dengan media berupa bahan ajar yang 

ditujukan untuk membantu peserta didik memperluas wawasan mereka, salah 
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satunya dengan bahan ajar berupa modul. Ibu T juga menyebutkan bahwa 

sebelumnya dikelas II belum pernah menggunakan media pembelajaran berupa 

bahan ajar seperti Modul Bergambar Pop Up. Hal tersebut berarti di kelas II 

dengan wali kelas ibu T pembelajaran dengan adanya bahan ajar dapat membantu 

peserta didik untuk memberikan wawasan yang semakin berkembang, terlebih 

dengan adanya bahan ajar pop up dapat juga memberikan pengalaman yang 

bermakna kepada peserta didik.  

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka dari itu pengembangan Modul 

Bergambar Pop Up ini diharapkan dapat membantu guru dalam melakukan 

pembelajaran sebagai media dan sumber belajar serta dapat membantu peserta 

didik belajar secara mandiri. Sebaiknya media diarahkan pada kebutuhan peserta 

didik yang semakin kompleks. Maka dari itu permasalahan yang ditemui guru 

dalam mengajar, dengan adanya media Modul Bergambar Pop Up ini dapat 

dijadikan salah satu dari sekian banyak solusi pembelajaran di Sekolah Dasar 

Pengembangan media modul bergambar ini sebelumnya pernah dilakukan 

diantaranya oleh Rufi Rismayanti pada tahun 2014 yang berjudul Pengembangan 

Modul Bergambar Sebagai Bahan Ajar Matematika Materi Pecahan Kelas IV 

Sekolah Dasar. Hasil penelitian tersebut meyebutkan bahwa modul bergambar 

yang dikembangkan menyajikan konsep materi yang dapat menuntun peserta 

didik untuk dapat memahami konsep pecahan secara mandiri, sehingga peserta 

didik dapat mengeksplor kemampuannya untuk dapat memecahkan masalah 

matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat menemukan 

sendiri cara penyelesaiannya. 
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Penelitian pengembangan tentang modul lainnya yaitu oleh Innany 

Mukhlishina pada September 2017 yang berjudul Modul Pembelajaran Membaca 

Pemahaman  Teks Cerita Petualangan untuk Peserta didik Kelas IV Sekolah 

Dasar. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa penggunaan modul 

pembelajaran membaca pemahaman teks cerita petualangan sangat baik, efektif, 

dan menarik untuk digunakan dalam pembelajaran. Secara keseluruhan peserta 

didik lebih bersemangat dalam belajar membaca pemahaman teks cerita 

petualangan dengan menggunakan modul pembelajaran tersebut. 

Dengan melihat beberapa uraian diatas, maka perlu adanya beberapa inovasi 

pengembangan modul pembelajaran Pop Up sebagai bahan ajar di Sekolah Dasar. 

begitupun dengan modul pembelajaran Pop Up tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 

dan 2 ini.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dan untuk mengerucut pada pembahasan 

sehingga fokus permasalahan dari penelitian ini dapat lebih terarah maka dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengembangan Modul Bergambar Pop Up tema 7 subtema 1 

pembelajaran 1 dan 2 pada kelas II  SD? 

2. Bagaimana respon kemenarikan peserta didik terhadap pengembangan Modul 

Bergambar Pop Up tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 pada kelas II 

SD? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini secara umum 

adalah : 
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1. Mendeskripsikan pengembangan Modul Bergambar Pop Up tema 7 subtema 1 

pembelajaran 1 dan 2 pada kelas II  SD 

2. Mendeskripsikan respon kemenarikan peserta didik terhadap pengembangan 

Modul Bergambar Pop Up tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 pada kelas 

II SD 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang diharapkan setelah mengembangkan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Spesifikasi modul dari segi konten, diantaranya : 

a. Modul berisi tentang Tema 7 Kebersamaan  

b. Modul berisi tentang Subtema 1 Kebersamaan di Rumah 

c. Modul berisikan pembelajaran 1 dan 2 yang memuat Kompetensi Dasar 

(KD), indicator, dan tujuan pembelajaran sebagai berikut: 

a) Pembelajaran 1  

Muatan Kompetensi Dasar Indikator Tujuan Pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

3.8 Menggali informasi 

dari dongeng 

binatang (fabel) 

tentang sikap hidup 

rukun dari teks lisan 

dan tulis dengan 

tujuan untuk 

kesenangan. 

3.8.1 

 

 

 

   

Menyebutkan 

isi 

dongeng/fabel 

3.8.1.1 Dengan mendengarkan 

dongeng dan mengamati 

teks dongeng/fabel, 

peserta didik dapat 

menyebutkan isi 

dongeng/fabel dengan 

percaya diri 

4.8 Menceritakan 

kembali teks 

dongeng binatang 

(fabel) yang 

menggambarkan 

sikap hidup rukun 

yang telah dibaca 

secara nyaring 

sebagai bentuk 

ungkapan diri. 

4.8.1 

 

 

 

 

 

4.8.2 

Menceritakan 

kembali isi 

dongeng/fabel  

 

 

 

Menyebutkan 

sikap hidup 

rukun yag 

berkaitan 

dengan 

dongeng/fabel 

yang sudah 

dibaca 

4.8.1.1 

 

 

 

 

 

4.8.2.1 

Dengan mendengarkan 

dongeng/fabel, peserta 

didik dapat 

menceritakan kembali 

isi dongeng /fabel 

dengan percaya diri 

Dengan mendengarkan 

dongeng/fabel dan 

mengamati teks 

dongeng/fabel, peserta 

didik dapat 

menyebutkan sikap 

hidup rukun yang 

berkaitan dengan 

dongeng/fabel yang 
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sudah dibaca dengan 

baik 

Matemati

ka  

3.7  Menjelaskan pecahan 
�

�
 ,  

�

�
 dan 

�

�
  

menggunakan benda-

benda konkret dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

3.7.1 Meyebutkan 

pecahan  
�

�
 , 

�

�
 dan 

�

�
  

menggunakan 

gambar  

3.7.1.1 Dengan memperhatikan 

gambar dan penjelasan 

guru, peserta didik dapat 

menyebutkan pecahan 
�

�
 ,  

�

�
 dan 

�

�
  dengan percaya 

diri 

4.7  Menyajikan pecahan 
�

�
 ,  

�

�
 dan 

�

�
  yang 

bersesuaian dengan 

bagian dari 

keseluruhan suatu 

benda konkret dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

4.7.1 

 

 

 

 

4.7.2 

Menuliskan 

pecahan  
�

�
 ,  

�

�
 dan 

�

�
   

 

Menentukan 

pecahan  
�

�
 ,  

�

�
 dan 

�

�
  dari 

gambar  

4.7.1.1 

 

 

 

 

4.7.2.1 

Dengan memperhatikan 

gambar, peserta didik 

dapat menuliskan 

pecahan 
�

�
 ,  

�

�
 dan 

�

�
  

dengan cermat 

Dengan memperhatikan 

gambar, peserta didik 

dapat menentukan 

pecahan 
�

�
 ,  

�

�
 dan 

�

�
   

dengan cermat 

SBdP 3.2 Mengenal pola irama 

sederhana melalui 

lagu anak-anak. 

3.2.1 Memahami 

kuat lemah 

pola irama 

dari lagu 

3.2.1.1 Dengan mengamati 

gambar, peserta didik 

dapat memahami kuat 

lemah pola irama dari 

lagu secara cermat 

4.2 Menampilkan pola 

irama sederhana 

melalui lagu anak-

anak. 

4.2.1 Meyanyikan 

pola irama 

melalui lagu 

4.2.1.1 Dengan mengamati 

gambar, peserta didik 

dapat menyanyikan pola 

irama kuat lemah lagu 

dengan percaya diri 

 

b) Pembelajaran 2  

Muatan Kompetnsi Dasar Indikator Tujuan Pembelajaran  

PPKn 3.3 Mengidentifikasi 

jenis-jenis 

keberagaman 

karakteristik individu 

di sekolah  

3.3.1 Menyebutkan 

perbedaan 

jenis kelamin 

3.3.1.1 Dengan mencermati isi 

teks serta penjelasan 

guru, peserta didik dapat 

menyebutkan perbedaan 

jenis kelamin dengan 

baik 

4.3 Mengelompokan 

jenis-jenis 

keberagaman 

karakteristik individu 

di sekolah  

4.3.1 Mengelompo

kkan jenis 

kelamin  

4.3.1.1 Dengan mencermati isi 

teks serta penjelasan 

guru, peserta didik dapat 

mengelompokkan jenis 

kelamin di sekolah 

dengan tepat 

Bahasa 

Indonesia  

3.8 Menggali informasi 

dari dongeng 

binatang (fabel) 

tentang sikap hidup 

rukun dari teks lisan 

dan tulis dengan 

tujuan untuk 

kesenangan. 

3.8.1 Memahami 

isi teks 

dongeng 

3.8.1.1 Dengan mencermati isi 

teks serta penjelasan 

guru, peserta didik dapat 

memahami isi teks 

dongeng dengan baik 

 

 

4.8  Menceritakan 

kembali teks dongeng 

4.8.1 

 

Menyebutkan 

sikap hidup 

4.8.1.1 

 

Dengan mencermati isi 

teks dongeng, peserta 
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binatang (fabel) yang 

menggambarkan 

sikap hidup rukun 

yang telah dibaca 

secara nyaring 

sebagai bentuk 

ungkapan diri. 

 

 

 

 

4.8.2 

rukun dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

Menceritakan 

kembali teks 

dongeng  

 

 

 

 

4.8.2.1 

didik dapat menyebutkan 

sikap hidup rukun dalam 

kehidupan sehari-hari 

dengan percaya diri 

Dengan mencermati isi 

teks dongeng, peserta 

didik dapat menceritakan 

kembali isi teks dongeng 

yang sudah dibaca 

dengan percaya diri 

 

PJOK 3.7 Memahami prosedur 

penggunaan gerak 

dasar lokomotor, 

nonlokomotor, dan 

manipulatif dalam 

bentuk permainan, 

dan menjaga 

keselamatan 

diri/orang lain dalam 

aktivitas air. 

3.7.1 Memahami 

gerak 

lokomotor 

dari gambar 

permainan 

3.7.1.1 Dengan mencermati 

gambar, peserta didik 

dapat memahami gerak 

lokomotor dengan baik 

 

4.7 Mempraktikkan 

penggunaan gerak 

dasar lokomotor, 

nonlokomotor, dan 

manipulative dalam 

bentuk permainan, 

dan menjaga 

keselamatan diri/ 

orang lain dalam 

aktivitas air. 

4.7.1 Melakukan 

gerakan 

lokomotor 

dari gambar 

yang diamati 

4.7.1.1 Dengan mencermati 

gambar, peserta didik 

dapat melakukan gerak 

lokomotor dengan baik 

dan benar 

 

d. Modul ditujukan untuk kelas II Sekolah Dasar 

e. Modul berisikan gambar gambar Pop Up 

f. Modul berisi cover, materi, soal evaluasil, daftar pustaka 

2. Spesifikasi modul dari segi konstruk (bentuk), diantaranya: 

a. Modul di desain dengan ukuran modul  A4, ukuran hampir sama dengan 

buku tematik di Sekolah Dasar 

b. Berbentuk persegi panjang 

c. Modul berwarna coklat 

d. Modul memiliki 25 halaman  
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e. Setiap halaman modul menggunakan kertas ukuran A4, karena terdapat 

beberapa halaman yang menyajikan gambar Pop Up digunakan kertas yang 

sedikit lebih tebal seperti kertas manila 

f. Berisi materi tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan modul tema 7 sub tema 1 pembelajaran 1 dan 2 ini diharapkan 

dapat menjadi salah satu pilihan guru dalam melengkapi aktivitas belajar 

mengajar peserta didik dalam materi Kebersamaan . Adapun manfaat 

pengembangan Modul Bergambar Pop Up Tema 7  Subtema 1 Pembelajaran 1 

dan 2 sebagai berikut : 

1. Bagi Peserta Didik 

Pengembangan Modul Bergambar Pop Up ini dilakukan pengembangan 

sebagai media pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik belajar 

secara mandiri tanpa bimbingan guru serta dapat meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. 

2. Bagi Pendidik 

Pengembangan Modul Bergambar Pop Up yang dihasilkan dapat membantu 

guru sebagai salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. 

Dapat digunakan sebagai sarana utama maupun pendamping karena modul 

berisi materi Tema 7 subtema 1 Pembelajaran 1 dan 2  

3. Bagi Sekolah  

Pengembangan Modul Bergambar Pop Up dapat digunakan sebagai motivasi 

kepada guru-guru untuk meningkatkan kreativitas dan inovatif dalam 

melaksanakan tugas sebagai tenaga kependidikan. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

a. Asumsi Pengembangan : 

Pengembangan Modul Bergambar Pop Up ini terdapat beberapa asumsi : 

1. Sekolah Dasar yang digunakan dalam penelitian merupakan Sekolah Dasar 

yang sudah menerapkan pembelajaran tematik di kelas II  

2. Proses belajar mengajar akan melibatkan keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran 

3. Peserta didik dalam pembelajaran menjadi lebih antusias dengan adanya 

Modul Bergambar Pop Up 

4. Pembelajaran menggunakan Modul Bergambar Pop Up lebih bermakna 

karena peserta didik lebih senah dan termotivasi dengan media berupa 

gambar 

b. Batasan Penelitian : 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada : 

1. Penelitian Pengembangan ini berupa pengembangan Modul Bergambar 

Pop Up yang digunakan untuk pembelajaran tematik 

2. Penelitian dilakukan di kelas 2 Sekolah Dasar, karena materi yang 

disampaikan terkait dengan materi kelas 2 SD 

3. Materi tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 

4. Modul berisi gambar gambar Pop Up yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik di kelas 2 Sekolah Dasar 
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G. Definisi Operasional

1. Modul ialah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat

belajar mandiri maupun dengan bimbingan guru yang disusun secara

sistematis, operasional, dan terarah

2. Gambar ialah pola pola visual yang digunakan sebagai bahan ajar agar

peserta didik dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya peserta didik

menguasai satu atau lebih  kompetensi dasar. Karena otak kanan dapat

menyalin informasi persis yang dilihat melalui gambar dengan lebih baik.

3. Modul Bergambar Pop Up ialah merupakan  media pembelajaran berjenis

Pop Up Book atau  Movables Books. Modul Bergambar Pop Up ialah

sebuah bahan ajar pembelajaran berbentuk pop up yang berisi materi-

materi, serta gambar tiga dimensi yang menggunakan berbagai perangkat

lipat seperti lipatam, gulungan, roda, memunculkan, bangkit serta terbuka

dan meluas

4. Bahan Ajar ialah segala bentuk bahan atau materi yang penulisannya dapat

berkaitan dengan bahan ajar lain maupun berdiri sendiri yang digunakan

untuk membantu guru atau pengajar dalam proses pembelajaran

5. Pembelajaran Tematik ialah suatu kegiatan pembelajaran yang

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran kedalam suatu tema


