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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Pembelajaran tematik sudah diterapkan di Sekolah Dasar (SD) dari kelas 1 

hingga kelas 6 dengan menggunakan kurikulum 2013. Hal tersebut terlihat dalam 

Peraturan Pemerintah RI No 57 Tahun 2014 pasal 1 ayat  (1) menyatakan bahwa 

“kurikulum pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang telah dilaksanakan 

sejak tahunajaran 2013/2014 disebut kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah”, yang dalam kurikulum 2013 tersebut menerapkan pembelajaran 

tematik pada kegiatan belajar mengajar di Sekolah.  

Pembelajaran tematik dalam pelaksanaanya memadukan atau 

mengintegrasikan berbagai kompetensi serta konsep. Selain itu, dalam 

pembelajaran tematik juga mengintegrasikan atau memadukan antara 

pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam proses pembelajaran dari berbagai 

mata pelajaran dengan menggunakan tema, sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Majid (2017:85) bahwa “pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan 

dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam 

intramata pelajaran maupun antar-mata pelajaraan”. Dengan perpaduan tersebut 

peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pembentukan 

sikap yang utuh dan dapat menjadi pribadi yang kreatif serta produktif. Namun 

dalam penerapan pembelajaran tematik, tidak semua kompetensi dasar dari setiap 

mata pelajaran dapat diintegrasikan contohnya mata pelajaran matematika dan 

mata pelajaran muatan lokal, karena dalam mengintegrasikannya perlu 
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memperhatikan kedekatan konsep, dan kesesuaian dengan lingkungan 

sekitar peserta didik, hal tersebut juga tidak dapat dipaksakan untuk dipadukan.  

Pembelajaran tematik di sekolah khususnya Sekolah Dasar juga 

menggunakan pendekatan dalam pelaksanaanya, yaitu menggunakan pendekatan 

scientific pada setiap mata pelajaran, yang bertujuan untuk mencari informasi 

secara prosedural atau sesuai langkah-langkah yang terdapat dalam pendekatan 

scientific. Hal tersebut sesuai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Majid 

(2017:211) bahwa “pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran 

sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah 

menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran”. Dengan 

adanya pendekatan scientific yang digunakan dalam pembelajaran tematik, 

menjadikan pembelajaran tematik memiliki ciri tersendiri dalam penyampaianya 

sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 

pembelajaran, seperti penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 khususnya di Sekolah 

Dasar (SD) dilaksanakan dari kelas I hingga kelas VI yang terdiri dari tema (8 

hingga 9 tema), subtema, dan pembelajaran, yang dalam setiap tema 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dengan menggunakan kompetensi 

dasar. Pada kelas  II Sekolah Dasar terdiri dari 8 tema, dimana masing-masing 

tema terdiri 3 subtema, dan setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran. Salah satu 

tema yang terdapat pada kelas II tersebut yaitu Tema 7 (Merawat Hewan dan 

Tumbuhan), Subtema 1 (Hewan di Sekitarku), Pembelajaran 1.  

Pelaksanaan pembelajaran tematik berdasarkan observasi yang dilakukan 

untuk melihat langkah-langkah pembelajaran dalam pembelajaran tematik, 
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penggunaan media, serta penyampaian pembelajaran tematik pada peserta didik. 

Observasi dilakukan oleh peneliti di SDN Lowokwaru 03 Malang pada hari 

Kamis, 07 Desember 2017, peneliti memperoleh data dan informasi dari guru 

kelas II, bahwa dalam pembelajaran tematik di kelas II berlangsung selama 6 hari, 

dari hari senin hingga hari jum’at, dan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

berlangsung dengan baik dan terarah. Namun, sulit dalam peyampaian materi 

yang disampaikan, karena siswa yang sulit untuk dikondisikan, mengingat siswa 

tersebut adalah peserta didik kelas rendah dan kegiatan pembelajaran yang 

dipadukan dengan bermain karena penyesuaian terhadap karakteristik peserta 

didik kelas rendah.  

Penyampaian materi yang disampaikan hanya menggunakan sumber 

belajar berupa benda-benda yang sering dan mudah dijumpai disekitar lingkungan 

peserta didik yang mengakibatkan peserta didik tidak mendapatkan informasi baru 

selain dari buku, serta sumber belajar tersebut. Sedangkan buku yang tersedia di 

kelas II terbatas, karena yang tersedia di kelas hanya buku cerita atau dongeng dan 

buku tema pegangan peserta didik yang digunakan hanya pada saat pembelajaran 

berlangsung, akibatnya kesadaran peserta didik dalam membaca buku pelajaran 

rendah, dan tidak semua peserta didik mendapat buku tema atau buku pegangan 

peserta didik sehingga sulit dalam penyampaian materi ke peserta didik yang tidak 

memiliki buku pegangan, dalam mengajar tidak menggunakan media atau alat 

peraga karena rumit dan membutuhkan biaya yang tinggi, sumber belajar yang 

digunakan tidak semuadapat memadukan atau mengintegrasikan semua materi 

pada tema yang diajarkan.  
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Adanya buku cerita atau buku dongeng yang terdapat dikelas, 

mengakibatkan peserta didik sulit untuk fokus dan berkonsentrasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Kemudian, minat peserta didik untuk membaca buku pelajaran 

rendah karena peserta didik hanya tertarik dengan buku-buku cerita bergambar, 

hal ini dapat dilihat pada saat istirahat bahkan pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung peserta didik lebih sering membaca buku cerita bergambar atau 

dongeng daripada buku pelajaran, dan penyediaan buku pelajaran yang terbatas, 

serta jangka waktu penggunaan sumber belajar yang terbatas mengingat sumber 

belajar yang digunakan pendidik hanya dari lingkungan sekitar yang mudah 

dijumpai contohnya penggunaan es batu yang biasanya digunakan sebagai media 

pada materi Perubahan Benda, namun cepat meleleh. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sekolah membutuhkan media pembelajaran untuk mengatasi keterbatasan 

dalam penyediaan media pembelajaran penyedia baik untuk sekolah juga sebagai 

penyedia dalam penggunaan media untuk memenuhi kebutuhan pada kegiatan 

pembelajaran. 

Pembelajaran tematik dalam pelaksanaanya di sekolah menggunakan 

sumber belajar dari Buku Tematik Terpadu kurikulum 2013 untuk kelas II SD/MI, 

sehingga masih membutuhkan media dan sumber belajar yang menunjang, 

meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Dari penjelasan tersebut, pada pembelajaran tematik di SDN Lowokwaru 03 

Malang membutuhkan media pembelajaran yang dapat mendukung terjadinya 

kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan bermakna bagi peserta didik, 

sehingga dapat mengatasi keterbatasan media dan sumber belajar, dan minat serta 

motivasi peserta didik yang rendah.  



5 
 

 

Penggunaan media ini tentu dimaksudkan agar memotivasi peserta didik 

dan meningkatkan minat serta keinginan peserta didik dalam belajar selain itu 

dapat menambah informasi baru bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, 

hal tersebut sejalan dengan pendapat Haryono (2015:48) yang menyatakan bahwa 

“media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri 

siswa”, adapun contoh-contoh media yang dapat digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar yaitu buku, film, kaset dan lainnya. Hal ini juga sesuai dengan 

pendapat Briggs (dalam Sadiman, 2010:6), “bahwa media adalah segala alat fisik 

yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar”. 

Pembelajaran tematik  yang berlangsung di SDN Lowokwaru 03 Malang, 

khususnya pada Tema 7 (Merawat Hewan dan Tumbuhan), Subtema 1 (Hewan di 

Sekitarku), Pembelajaran 1 di Sekolah belum menggunakan media serta sumber 

belajar yang dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik karena 

terbatasnya media pembelajaran serta alat peraga yang dibutuhkan peserta didik 

khususnya kelas rendah yang dapat menarik perhatian peserta didik, dan dapat 

memberikan stimulus pada peserta didik, juga rendahnya minat peserta didik 

dalam membaca buku pelajaran dikarenakan keterbatasan dan ketersediaan 

sumber belajar bagi peserta didik di kelas, karelna buku-buku yang terdapat di 

kelas hanya buku-buku cerita dan tidak semua peserta didik mendapatkan buku 

tema, sehingga informasi yang diperoleh peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran terbatas.  
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Keterbatasan-keterbatasan tersebut menjadi dasar bahwa sekolah 

membutuhkan penyediaan serta pengembangan dalam media pembelajaran yang 

digunakan pada proses belajar mengajar, salah satu media pembelajaran yang 

dapat diterapkan di sekolah dasar yaitu pengembangan media Reading Book 

Audio (RBA). Pengembangan media Reading Book Audio (RBA) dalam 

penerapanya di SD Negeri Lowokwaru 03 Malang didukung dengan tenaga 

pendidik yang berkompetensi, kemampuan dan potensi peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, serta belum adanya media yang dikhususkan 

untuk pembelajaran tematik di sekolah. Namun, dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah memiliki beberapa hambatan diantaranya, sumber pembelajaran yang 

terbatas seperti di kelas sudah disediakan buku serta rak buku, namun buku yang 

disediakan adalah buku-buku cerita sedangkan untuk buku pelajaran masih 

terbatas, media atau alat peraga yang terdapat di sekolah tidak digunakan pada 

saat kegiatan pembelajaran, serta tenaga pendidik dalam kegiatan lebih memilih 

media berupa benda konkrit atau benda nyata. Dalam kegiatan pembelajaran, 

benda konkrit juga merupakan sumber serta media yang penting untuk digunakan 

khususnya pada kelas rendah, namun dalam kegiatan pembelajaran juga perlu 

menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga serta media pembelajaran 

lainnya yang lebih bervariasi. 

Pengembangan media Reading Book Audio (RBA) yang dimaksudkan, 

bertujuan agar peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar 

mengajar yang berpusat pada peserta didik, inspiratif dan menyenangkan, sesuai 

dengan Permendikbud No.22 tahun 2016 tentang “standar proses sekolah dasar 

dan menengah, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 
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diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.  

Media Reading Book Audio (RBA) ini dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dan didesain dengan banyak gambar menarik berupa 

gambar 3 dimensi sehingga dapat meningkatkan ketertarikan, serta sesuai dengan 

karakteristik peserta didik kelas rendah dimana dalam berfikirnya memiliki 

imajinasi yang tinggi, juga sebagai sarana untuk belajar serta memberikan 

stimulus pada peserta didik, sehingga hal tersebut dapat mengatasi keterbatasan 

media dan sumber belajar yang terdapat di Sekolah, serta meningkatkan keinginan 

peserta didik dalam belajar. Karena media pengembangan tersebut berbentuk 

buku bergambar yang terdiri dari cerita yang disesuaikan dengan tema dan disertai 

suara, sehingga dalam penggunaan media tersebut juga bertujuan agar peserta 

didik dapat melatih menggunakan indera penglihatan dan pendengaran secara 

bersamaan dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pembelajaran tematik di 

sekolah dasar. 

Beberapa penelitian tentang pengembangan media untuk pembelajaran 

tematik telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang salah satunya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Jatu Pramesti untuk pembelajaran tematik tema peristiwa 

dengan judul penelitian yaitu “Pengembangan Media POP-UP BOOK Tema 

Peristiwa untuk Kelas III SD Negeri Pakem 1”. Hasil penelitian dan 

pengembangan yaitu produk media Pop-up Book  untuk pembelajaran tematik 
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tema peristiwa untuk peserta didik kelas III Sekolah Dasar telah selesai 

dilaksanakan dan berhasil untuk diterapkan. 

Hal tersebut menjadikan peneliti ingin melakukan penelitian dan 

pengembangan tentang “Pengembangan Media Reading Book Audio (RBA) 

Pembelajaran Tematik Kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang”. Dengan adanya 

pengembangan media Reading Book Audio, diharapkan dapat membantu peserta 

didik dalam meningkatkan dan memantapkan pemahaman terhadap isi pelajaran, 

serta membantu guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dalam 

pembelajaran tematik, memberikan infomasi baru kepada peserta didik, serta 

memberikan pengalaman yang baru dan sama kepada peserta didik pada saat 

melakukan kegiatan pembelajaran. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Proses Pengembangan Media Reading Book Audio (RBA) 

Pembelajaran Tematik Kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

1. Untuk mendeskripsikan proses Pengembangan Media Reading Book Audio 

(RBA) Pembelajaran Tematik Kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang. 

2. Untuk mengetahui Tingkat Kefektifan Media Reading Book Audio 

Pembelajaran Tematik Kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang.  
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D. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

1. Spesifikasi konten (isi) pada media Reading Book Audio (RBA), yaitu : 

Media Reading Book Audio digunakan di kelas 2 yang lebih memfokuskan 

pada Tema 7 (Merawat Hewan dan Tumbuhan), Subtema 1 (Hewan di Sekitarku), 

Pembelajaran 1, yang lebih memfokuskan pada gambar 3 dimensi dan memiliki 

efek suara atau audio dalam penjelasan materi yang terdapat dalam buku sehingga 

dapat menarik perhatian peserta didik dan meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik.  

Pengembangan media Reading Book Audio tersebut disesuaikan dengan 

berbagai aspek yaitu aspek materi yang memiliki kesesuaian materi dari tema, 

subtema dan pmbelajaran dengan media yang dibuat. Materi yang digunakan 

disesuaikan dengan kompetensi dasar dalam pembelajaran tematik yang 

digunakan dalam penelitian yaitu, PKn (3.1 Mengidentifikasi hubungan antara 

simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila”), Bahasa 

Indonesia (3.1 Mengenal teks laporan sederhana tentang alam sekitar, hewan, dan 

tumbuhan serta jumlahnya dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa 

indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 

membantu pemahaman), SBdP (3.3 Memahami gerak sehari-hari dengan 

memperhatikan tempo gerak), Matematika (3.10 Menetukan nilai terkecil dan 

terbesar dari hasil pengukuran panjang atau berat yang disajikan dalam bentuk 

tabel sederhana). Penggunaan media Reading Book Audio dalam kegiatan 

pembelajaran bertujuan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang 

harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 
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2. Spesifikasi konstruk pada media Reading Book Audio (RBA), yaitu : 

Media Reading Book Audio memiliki spesifikasi yang dikembangkan 

dengan membuat buku 3 dimensi dengan ukuran 35 x 35 cm, yang terbuat dari 

kertas karton sebagai cover buku. Media Reading Book Audio dapat digunakan 

pada pembelajaran tematik, dimana dalam media Reading Book Audio memiliki 

audio atau suara yang digunakan sebagai penjelas pada materi Bermain di 

Lingkunganku. Media berupa gambar-gambar yang dibuat dengan gambar 3 

dimensi, serta pada media terdapat beberapa catatan atau materi yang terkait 

dengan tema yang dipelajari. Cerita yang terdapat dalam media Reading Book 

Audio memiliki tema yaitu “Berlibur di Desa”. Selain cerita, media juga memiliki 

materi-materi yang sesuai dengan materi yang terdapat dalam buku tema yang 

betujuan untuk memantapkan serta memberikan penguatan dalam pemahaman 

peserta didik terhadap materi pada kegiatan pembelajaran di sekolah. 

 

E. PENTINGNYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

Pengembangan yang terdapat pada media Reading Book Audio (RBA) 

dibuat untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan sumber belajar, serta 

media pembelajaran yang terbatas khususnya pada pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran tematik untuk Tema 7 (Merawat Hewan dan Tumbuhan), Subtema 1 

(Hewan di Sekitarku), Pembelajaran 1. Pada pembelajaran Tema 7 (Merawat 

Hewan dan Tumbuhan), Subtema 1 (Hewan di Sekitarku), pendidik menggunakan 

media serta sumber belajar dari benda-benda yang biasa ditemui di lingkungan 

sekitar peserta didik yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan dalam 

kegiatan pembelajaran, namun, dalam kegiatan pembelajaran peserta didik  juga 
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perlu menggunakan media berupa alat peraga yang dapat memperkuat 

pemahaman peserta didik . 

Rendahnya minat peserta didik pada saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran, hal ini dikarenakan media serta sumber belajar yang digunakan 

pendidik adalah benda-benda yang sering ditemui peserta didik  disekitarnya 

mengakibatkan ketertarikan peserta didik menjadi rendah, media dan sumber 

belajar yang digunakan tidak dapat memadukan semua materi pada tema. 

Kemudian, minat peserta didik untuk membaca buku pelajaran rendah karena 

ketersediaan buku pelajaran yang terbatas dibandingkan dengan buku-buku cerita 

dan dongeng. Oleh karena itu diperlukan adanya pengembangan pada media 

pembelajaran untuk mengatasi masalah keterbatasan media serta sumber belajar 

yang digunakan pada kegiatan pembelajaran, yang dapat meningkatkan minat 

serta motivasi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembalajaran.  

Media yang dikembangkan salah satunya yaitu media Reading Book audio 

(RBA), dimana media ini merupakan media yang dikembangkan dari buku cerita 

bergambar berisi gambar-gambar yang menarik berupa gambar 3 (tiga) dimensi 

yang telah dikembangkan dengan menggunakan audio serta didesain dan 

disesuaikan dengan pembelajaran tematik untuk Tema 7 (Merawat Hewan dan 

Tumbuhan), Subtema 1 (Hewan di Sekitarku) untuk kelas II SD, dan dilengkapi 

dengan catatan serta soal yang ditempatkan di media pembelajaran dengan cara 

yang semenarik mungkin, sehingga dapat memunculkan minat, keaktifan serta 

ketertarikan peserta didik  saat mengikuti kegiatan pembelajaran, juga dapat 

memunculkan kreatifitas dan memantapkan pemahaman peserta didik. Dengan 

adanya media pembelajaran guru dan tenaga pendidik juga dapat menggunakan 
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media pembelajaran untuk mengaitkan materi-materi sehingga dapat membantu 

guru dan tenaga pendidik dalam pembelajaran khususnya pembelajaran tematik 

dengan baik.  

 

F. ASUMSI DAN KETERBATASAN PENELITIAN & 

PENGEMBANGAN 

1. Asumsi Pengembangan : 

Pengembangan media Reading Book Audio (RBA) ini terdapat beberapa 

asumsi, yaitu : Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan akan berfokus kepada 

peserta didik sehingga peserta didik menjadi aktif serta fokus, sekolah 

menggunakan kurikulum 2013 yaitu dengan menerapkan pembelajaran tematik 

dalam kegiatan belajar mengajar sehingga media pembelajaran disesuaikan 

dengan pembelajaran tematik di sekolah. 

Pembelajaran akan menjadi menyenangkan karena menggunakan media 

Reading Book Audio (RBA) yang menarik perhatian peserta didik, juga 

memunculkan motivasi belajar peserta didik  karena meningkatkan minat belajar 

peserta didik serta sesuai dengan pembelajaran yang digunakan atau diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran. Memudahkan berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar, dikarenakan media Reading Book Audio (RBA) dapat memadukan 

materi-materi pelajaran yang terdapat pada tema yang diajarkan, dan dapat 

digunkana peserta didik secara mandiri maupun berkelompok. 
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2. Batasan Pengembangan : 

Pada penelitian media Reading Book Audio (RBA) ini, peneliti : Penelitian 

pengembangan ini berupa pengembangan untuk media pembelajaran yaitu 

Reading Book Audio (RBA) yang digunakan pada pembelajaran tematik Tema 7 

(Merawat Hewan dan Tumbuhan), Subtema 1 (Hewan di Sekitarku), 

Pembelajaran 1. Subjek uji coba pengembangan media Reading Book Audio 

(RBA) yaitu peserta didik kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang pada peserta didik 

kelas IIA dan peserta didik kelas IIC.  

Pada penelitian ini, berfokus pada peningkatan buku tema yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran tematik yaitu “Tema 7 

(Merawat Hewan dan Tumbuhan), Subtema 1 (Hewan di Sekitarku), 

Pembelajaran 1”. 

 

G. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai perantara 

atau pengantar informasi pembelajaran antara sumber dan penerima yang dapat 

memberikan ransangan (stimulus) terhadap pikiran, perasaan, dan minat peserta 

didik  terhadap kegiatan belajar mengajar sehingga penerima (peserta didik ) dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan yang diharapkan. 

 

2. Media Pembelajaran Reading Book Audio 

Media pembelajaran Reading Book Audio (RBA) adalah media modifikasi 

atau media yang dikembangkan dari media POP-UP yang berbentuk 3 dimensi 
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disertai dengan suara atau audio dan didesain untuk membantu peserta didik  

memantapakan materi yang dipelajari serta meningkatkan motivasi siswa dalam 

kegiatan belajar, dan meningkatkan kekreatifan peserta didik . 

 

3. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah kegiatan pembelajaran yang pada 

pelaksanaanya memadukan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam 

beberapa mata pelajaran yang dikaitkan kemudian dilebur menjadi 1 (satu) 

kegiatan pembelajaran menggunakan tema. 

 


