
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikanxmerupakanxsalah satu faktor yang sangat strategis dalam 

upaya peningkatan kualitas Sumber DayaxManusia (SDM). Calon penerus 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan mampu membawaxperubahan ke 

arah yang lebih baik bagi suatu bangsa dan negara. Mengingat pentingnya 

pendidikan, maka perlu adanya pembaharuan dalam pendidikan yaitu kurikulum. 

Pembaharuan kurikulum terbaru di era sekarang yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 adalah kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, 

kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang terintegrasi (Kemendikbud, 2014:2). 

Kurikulum 2013xbertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai individu dan warga negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, danxafektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Permendikbud nomor 57 tahun 2014 membahasxtentang kurikulum 2013 Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang di dalamnya tertuang dalam pasal 2 ayat 2 yaitu 

tentang  pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. Pembelajaran tematik terpadu 

merupakan muatan pembelajaran dalam mata pelajaran Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah yang diorganisasikan dalam tema-tema (Kemendikbud, 2014:224). 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

temaxuntuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapatxmemberikan 

pengalaman bermaknaxkepada pesertaxdidik (Majid, 2014:80).  
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Kemendikbud (2014:225) menjabarkan tujuan pembelajaran tematik ada 

4 sebagai berikut. 

Tujuanxpembelajaran tematik  ada 4 yaitu memotivasi guru untuk 

dapat melaksanakan pembelajaran tematik terpadu, memberikan 

pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaranxtematik terpadu, baik 

bagi guru maupun pihakxterkait, sehingga memberikan dukungan 

terhadap kelancaran pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu, 

memberikan keterampilan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran 

tematik terpadu, mulai dari pengembangan RPP, melaksanakan 

pembelajaran dan penilaian, yang terakhir diharapkan dapat memberikan 

inspirasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengembangkan 

pembelajaran tematik terpadu. 

 

Pelaksanaan pembelajaran tematik di Sekolah Dasar melibatkan 

komponenxpembelajaran, meliputi: guru, siswa, sumber belajar atau bahan ajar, 

metode pembelajaran, sarana dan prasarana mediazpembelajaran, serta penilaian 

pembelajaran (Majid, 2014:93). Dilihat dari segi pandang guru dalam penerapan 

pembelajaran tematik menuntut guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan 

kegiatan/pengalaman belajar. Guru hendaknya dapat merencanakan kegiatan 

pembelajaran dengan sebaik mungkin hingga memungkinkan siswahdapat belajar 

dengan situasi yang menarik dan menyenangkan sehingga mereka memperoleh 

pengalaman yang utuh dan bermakna. Secara prosedur pelaksanaan pembelajaran 

tematik dalam kegiatan proses belajar mengajar terdapat langkah-langkah 

kegiatan yang ditempuh diterapkan ke dalam 3 langkah yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup (Majid, 2014:129). Dilihat dari segi pandang 

siswa dalam pembelajaran tematik, siswa harus siap mengikuti rangkaian kegiatan 

pembelajaran. Pelaksanaannya memungkinkan siswa untuk bekerja secara 

individual, kelompok ataupun klasikal. Tidak menutup kemungkinan juga siswa 

melakukan kegiatan secara aktif dan variatif dalam pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran tematik memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar 

yang memadai untuk siswa dapat aktif mencari, menggali, menemukan konsep-
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konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Dilihat dari segi 

pengaturan ruangan, pembelajaran tematik dalam pelaksanaannya diperlukan 

pengaturan ruangan yang memungkinkan siswa dapat belajar dalam situasi yang 

aman, nyaman, dan menyenangkan. Pemilihan metode dalam pembelajaran 

tematik juga perlu diperhatikan. Mengacu pada karakteristik pembelajaran 

tematik,zdalam pelaksanaannya pembelajaran tematik perlu disiapkan berbagai 

variasi kegiatan pembelajaran dengan berbagai metode pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam belajar. Bersifat inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan, sesuai dengan model. Penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik merupakan suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasixsecara 

berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari 

pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapaixoleh siswa melalui program 

kegiatanzbelajar (Majid, 2014:90). 

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah sudah diatur. Guru 

mengacu pada buku guru dan siswa yang telah disediakan. Dalam buku tersebut 

sudah ada beberapa tema yang harus diajarkan kepada peserta didik. Ada 9 tema 

di kelas 4 SD. Sembilan tema tersebut dibagi menjadi 2, diajarkan ke siswa dalam 

kurun waktu selama 2 semester. Menurut ketentuan yang ada, idealnya sehari 

dapat terselesaikan 1 pembelajaran dalam suatu tema. 

Tema tersebut meliputi tema 1 indahnya kebersamaan, tema 2 selalu 

berhemat energi, tema 3 peduli terhadap makluk hidup, tema 4 berbagai 

pekerjaan, tema 5 pahlawanku, tema 6 cita-citaku, tema 7 indahnya keragaman di 

negeriku, tema 8 daerah tempat tinggalku, tema 9 kayanya negeriku (Tematik : 

2016). Penulis mengambil di tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku 
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pada pembelajaran 1 tentang materi IPA dan Bahasa Indonesia. IPA KD 3.2 yaitu 

membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan 

dengan upaya pelestariannya dan KD 4.2 yang berbunyi membuat skema siklus 

hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya, dan 

slogan upaya pelestariannya.  

Materi IPA pada kompetensi dasar yang tertera diatas dikategorikan 

kedalam materi siklus hidup mahluk hidup. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

juga terdapat 2 KD yaitu KD 3.6 yang berbunyi menggali isi dan amanat puisi 

yang disajikan secara lisan an tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Selanjutnya 

KD 4.6 yang berbunyi melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, 

dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Materi Bahasa Indonesia 

pada kompetensi dasar yang tertera diatas dikategorikan kedalam materi belajar 

tentang puisi. Hasil penggabungan kedua materi diatas, terbentuklah ide untuk 

merancang sebuah pengembangan media pembelajaran untuk tema tersebut. 

Sebuah ide yang muncul tentulah harus diperkuat dengan keadaan nyata 

dilapangan. Analisis kebutuhan dilapangan sangat diperlukan dalam 

pengembangan suatu media pembelajaran, maka dilakukanlah observasi awal 

pada Sekolah Dasar di daerah Batu.  

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada bulan Januari 2018 di 

kelas 4 SDN Punten 02 Batu. Diketahui bahwa disekolah tersebut baru 

menerapkan kurikulum 2013 di tahun 2017. Pengalaman pertama sekolah tersebut 

dalam menerapkan kurikulum 2013, yang diterapkan di dua kelas yaitu kelas 1 

dan kelas 4. Guru pengampu dikelas 4 yang menjadi guru wali kelas tersebut 

menyatakan bahwa beliau masih perlu belajar dalam menerapkan pembelajaran 
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tematik di kelas. Keadaan guru pengampu di kelas 4 sudah di kategorikan sebagai 

guru senior. Sehingga guru tersebut mengalami kesulitan dalam pembuatan media 

untuk pembelajaran tematik. Sebelumnya disekolah tersebut, belum pernah ada 

yang melakukan penelitian dengan menggunakan media Mepozle (Media Pop Up 

Puzzle). 

Pembelajaran tematik tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 di sekolah SDN 

Punten 02 Batu, guru memakai buku guru dan buku siswa dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Selain itu guru memakai media gambar-gambar yang ada di 

buku siswa dan menggunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. 

Pernyataan dari guru wali kelas 4, siswa tertarik dengan gambar-gambar yang di 

sajikan dalam buku siswa. Keterbatasan gambar yang disajikan dalam buku siswa, 

membuat guru mengalami kesulitan dalam mencari gambar-gambar dari sumber 

lainnya. 

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada bulan Maret 2018 di 

kelas 4 MI Mambaul Ulum. Diketahui bahwa disekolah tersebut belum pernah ada 

yang melakukan penelitian tentang Pengembangan Mepozle (Media Pop Up 

Puzzle). Siswa dalam pembelajaran hanya menggunakan buku tema. Tanpa 

menggunakan penunjang pembelajaran lainnya. Pembelajaran hanya terfokus 

pada buku tema. Oleh karena itu dari hasil analisis kebutuhan tersebut dengan 

adanya pengembangan Mepozle (Media Pop Up Puzzle), diharapkan dapat 

membantu guru dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas 4 SDN Punten 02 

dan juga MI Mambaul Ulum maupun di Sekolah Dasar lainnya. 

Kegiatan belajar mengajar dikelas tidak lepas dari komponen penunjang 

kegiatan pembelajaran yaitu media. Media memiliki peranan penting dalam 



6 

 

pembelajaran, yakni untuk menjelaskan hal-hal abstrak dan dapat mewakili guru 

sebagai alat komunikasi materi pembelajaran. Media pembelajaran bisa dikatakan 

sebagai alat yang bisa merangsang siswa sehingga terjadi proses belajar. Menurut 

Sutikno (2013) menyatakan bahwa media didefinisikan sebagai sesuatu yang 

membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara 

pendidik dengan siswa. 

Siswa saat melakukan kegiatan pembelajaran tentunya membutuhkan 

stimulus untuk mengolah daya berpikir siswa agar dapat aktif dan kreatif. 

Stimulus tersebut dapat berupa media atau sejenisnya. Media pembelajaran yang 

inovatif dari yang lainnya juga memberikan warna baru bagi dunia anak, terutama 

dalam lingkup pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

telah peneliti lakukan di SD dengan guru kelas. Guru tersebut sebelumnya belum 

pernah menggunakan media pembelajaran untuk tematik. Guru juga menuturkan 

bahwa siswa akan lebih aktif dan bersemangat jika pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran. Adanya media juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

yang didalamnya melingkupi materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

siswa. Media juga disesuaikan dengan karateristik siswa menyukai pembelajaran 

yang menyenangkan. Maka dari itu peneliti mengembangkan media pembelajaran 

Mepozle (Media Pop Up Puzzle). 

Manfaat dari media pembelajaran yakni pertama, dapat memperjelas 

dalam  penyajian pesan dan informasi sehingga memperlancar dan meningkatkan 

proses dan hasil belajar. Manfaat yang kedua dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatianxanak sehingga dapat memunculkan motivasixbelajar pada 

anak. Manfaat ketiga dapat mengatasixketerbatasan indera, ruang, dan waktu. 
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Manfaat keempat memberikanzpengalaman yang sama kepadaxtiap peserta didik 

(Haryono, 2015:51). Penggunaan media sangatzberperan pentingxdalam proses 

kegiatan pembelajaran.  

Proses kegiatan pembelajaran yang terencana dan menyenangkan akan 

membawa dampak dari penggunaan media yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan perubahan perilaku peserta didik. Pengalaman belajar yang berkesan 

tentunya akan selalu di kenang oleh siswa. Pembelajaran sebaga sistem dikatakan 

sebagaixsistem karena didalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen – komponen 

tersebut meliputi : tujuan,xmateri, metode,xmedia dan evaluasi (Susilana dkk, 

2009:5). Sebagai seorang guru profesional, tentunya akan membingkai sebuah 

pembelajaran dengan cara yang terbaik, bisa dengan menggunakan metode, 

permainan, ataupun dengan pengunaan media. 

Media Pop Up Puzzle (Mepozle) adalah sebuah pengembangan media 

pembelajaran yang ditujukan untuk kelas 4 Sekolah Dasar. Media ini adalah 

penggabungan media Pop Up dengan Puzzle. Alasan terbentuknya media ini 

yakni berdasarkan hasil observasi yang ada peserta didik disekolah dasar 

kebanyakan sangat suka dengan pembelajaran yang diselingi dengan gambar dan 

permainan. Guru juga masih kesulitan dalam membuat suatu media pembelajaran 

untuk pembelajaran tematik. Maka dari itu terbentuklah media Mepozle (Media 

Pop Up Puzzle). Pop Up adalah jenis buku atau kartu yang didalamnya terdapat 

lipatan gambar yang dipotong dan muncul ketika halaman tersebut dibuka 

(Febrianto:2014). Sedangkan puzzle sendiri yaitu permainan menyusun gambar 

yang sangat populer. Puzzle secara bahasa Indonesia diartikan sebagai tebakan. 
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Puzzle adalah kepingan atau potongan yang dibongkar kemudian disusun kembali 

menjadi bentuk yang utuh (Ismail, 2009:199). Tujuan penggabungan pop up 

dengan puzzle agar media pembelajaran lebih menarik perhatian peserta didik. 

Karakteristik pengembangan mepozle ini bisa dibilang hampir mirip dengan pop 

up book. Akan tetapi yang membuat beda dari pop up book biasanya yaitu 

didalam pop up book nantinya akan terselip puzzle, yang berguna untuk uji 

pengayaan siswa terhadap materi. Puzzle tersebut nantinya akan dimasukkan 

dalam pop up book. Isi dalam pop up book tersebut ditekankan pada penggunaan 

gambar-gambar yang menarik dan warna yang mencolok, guna menarik perhatian 

peserta didik.  

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Ula To ’if Mufidah (2015) dalam skripsinya yang 

berjudul Pengembangan Media Pop Up Book Pada Pembelajaran IPS Untuk Kelas 

V Sekolah Dasar. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan media ini 

menghasilkan produk berupa media pop up bookxyang dapat digunakanxdikelas 

V SD, hasil uji coba kelompok kecil yang dinilai oleh guru sebagai observer 

menunjukkan bahwa media pop up book termasuk kategori sangat baik yaitu 

masing-masing presentasenya memperoleh 100%. 

Menindaklanjuti permasalahan diatas serta berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Mepozle (Media Pop Up Puzzle) Pada Pembelajaran Tematik 

Tema 6 Subtema 1 Kelas 4 SD“.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan mepozle (Media Pop Up Puzzle) pada 

pembelajaran tematik tema 6 subtema 1 kelas 4 SD ? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap pengembangan mepozle (Media Pop Up 

Puzzle) pada pembelajaran tematik tema 6 subtema 1 kelas 4 SD ? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

1. Untuk mengetahui pengembangan mepozle (Media Pop Up Puzzle) pada 

pembelajaran tematik tema 6 subtema 1 kelas 4 SD  

2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pengembangan mepozle (Media 

Pop Up Puzzle) pada pembelajaran tematik tema 6 subtema 1 kelas 4 SD 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Spesifikasi media dari segi konten, diantaranya : 

a. Mepozle ditujukan untuk kelas 4 Sekolah Dasar 

b. Mepozle membahas tentang tema 6 cita-citaku 

c. Mepozle membahas tentang subtema 1 aku dan cita-citaku 

d. Mepozle membahas tentang subtema 1 di pembelajaran 1 

e. Isi materi yang digunakan adalah pembelajaran  tematik, gabungan materi 

Bahasa Indonesia dan IPA 

f.Media berisi gambar timbul dengan campuran puzzle didalam buku tersebut 

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

a. Tampilan produkxmedia berupa seperti buku, berbentuk pesegi ukuran 39 

x 33 cm  

b. Memakai kertas linen dan karton 

c. Buku berwarna cerahxdan bergambar 
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d. Buku memiliki ketebalan 1-13 halaman 

e. Memiliki cover disampul depan  

f.Buku memiliki gambar timbul  

g. Bagian isi buku selain ada gambar timbul juga ada puzzle di dalamnya. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media buku timbul yang disertai dengan adanya puzzle 

didalamnya, atau bisa disebut dengan Mepozle (Media Pop Up Puzzle). 

Diharapkan dapat menjadi salah satu media pilihan alternatif untuk guru dalam 

kegiatan pembelajaran. Penulis menemukan dari hasil observasi awal, bahwa guru 

masih banyak mengacu pada buku guru dan siswa sebagai panduan dalam 

pengajaran. Hadirnya Mepozle (Media Pop Up Puzzle) diharapkan kegiatan 

pembelajaran dikelas dapat menyenangkan, bervariasi dan bermakna bagi siswa. 

Pentingnya media ini yaitu peserta didik diharapkan dapat melakukan aktifitas 

pembelajaran secara mandiri di rumah, dengan dibantu oleh orangtua. 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan dalam mengembangkan media pembelajaran 

di Sekolah Dasar. 

2. Bagi Peneliti lain 

Memberikan masukan positif ide-ide untuk dapat mengembangkan media 

yang lebih inovatif lagi 
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3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan positif, menjadi masukan bagi pihak sekolah 

dan upaya sosialisasi pengembangan media pembelajaran pop up book 

sebagai media alternatif pembelajaran di Sekolah Dasar. 

4. Bagi Siswa 

Membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran terutama 

pada pembelajaran tematik, sertaxsiswa dapat memperoleh pengalaman 

belajar yang bermakna sehingga dapat meningkatkan minat , dan motivasi. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi penelitian pengembangan media Mepozle (Media Pop Up 

Puzzle) yakni Pop Up merupakan jenis buku atau kartu yang didalamnya terdapat 

lipatan gambar, yang dipotong dan menyembul keluar ketika halaman tersebut 

dibuka. Menghadirkan media pembelajaran yang bervariasi dari media 

pembelajaran lain yang sudah ada. Diharapkan peserta didik dapat mengikuti 

kegitan pembelajaran dengan antusias dan menjadikan pembelajaran lebih 

bermakna. 

Pengembangan media ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di kelas 4 SD, karena materi yang disampaikan terkait 

dengan materi kelas 4 Sekolah Dasar 

2. Media ini dirancang untuk pembelajaran tematik kelas 4 SD. Pada tema 6 

subtema 1 pembelajaran 1  

3. Buku pop up puzzle berisi tentang gambar timbul dan puzzle yang disesuaikan 

dengan kompetensi dasar, indikator dan materi yang telah tersedia di buku 

guru. 
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G. Definisi Operasional

1. Pembelajaran Tematik adalah pembelajaran yang memadukanxbeberapa mata

pelajaran kedalam bentukxtema, dan lebih menekankan pada proses dari pada

hasil.

2. Media pembelajaran adalahxalat bantuxmengajar yang digunakan oleh guru

dalam proses penyampaian materi agar pesan lebih mudah diterima oleh

peserta didik.

3. Pop up adalah jenis buku atau kartu yang didalamnya terdapatxlipatan

gambar yang dipotong dan ketika halaman itu dibuka gambar tersebut timbul.

4. Puzzle adalah permainanxmenyusun gambar dari kepingan atau potongan

yangxdibongkar kemudianxdisusun kembali menjadi bentuk yang utuh


