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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di tingkat pendidikan sekolah 

dasar pada kurikulum 2013 adalah proses pembelajaran yang  berbasis tematik 

terpadu atau tematik integratif, implementasi pembelajaran tematik terpadu di 

sekolah dasar sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Pembelajaran tematik 

terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran 

menjadi satu tema pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa, dalam 

proses pembelajaran tematik terpadu setiap mata pelajaran tidak lagi diajarkan 

secara terpisah melainkan diintegrasikan dalam sebuah tema dan subtema. 

Pembelajaran tematik integratif yang dilaksanakan pada tingkat pendidikan 

dasar ini memberikan proses belajar yang didasarkan pada sebuah tema untuk 

kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran lainnya (Mulyasa, 

2013:170). 

 Salah satu tema pembelajaran yang ada di sekolah dasar adalah tema 

indahnya keragaman di negeriku kelas IV, salah satu subtema yang dipelajari 

pada tema indahnya keragaman di negeriku adalah subtema 2 yaitu indahnya 

keragaman budaya negeriku. Pada tema ini terdapat 5 mata pelajaran yang 

diintegrasikan yaitu mata pelajaran IPA, IPS, SBDP, bahasa Indonesia, dan 

PPKn. Setiap Kompetensi Dasar yang terdapat dalam tema indahnya   
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keragaman di negeriku ini membahas tentang keanekaragaman suku bangsa, 

sosial dan budaya yang ada di Indonesia, sehingga Kompetensi Dasar pada 

setiap mata pelajaran yang ada di dalam tema indahnya keragaman di 

negeriku ini saling berkaitan. Oleh karena itu, Kompetensi Dasar pada setiap 

mata pelajaran dapat diintegrasikan dengan mudah.  

Dalam proses pembelajaran tematik terpadu, guru dapat menggunakan 

beberapa komponen pembelajaran seperti metode pembelajaran, strategi 

pembelajaran, teknik pembelajaran, model pembelajaran dan media 

pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar dapat mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi kepada siswa. Kemampuan guru dalam menggunakan komponen 

pembelajaran juga merupakan bagian integral bagi seorang guru profesional, 

hal tersebut hanya dapat dikuasai dengan baik apabila guru mengalami 

pengalaman praktik mengajar yang intensif (Mulyasa, 2014:100). Sehingga 

pentingnya komponen pembelajaran untuk digunakan dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar oleh guru. Salah satu komponen pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru adalah media pembelajaran.  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu baik berupa benda 

maupun alat yang dapat digunakan untuk mempermudah penyampaian materi 

kepada siswa, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sanaky 

(2015:3) bahwa media pembelajaran merupakan sebuah alat yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran.  Dari pengertian media 

pembelajaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya media 
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pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan media 

pembelajaran dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada 

siswa. Namun pada kenyataannya penggunaan media pembelajaran di sekolah 

dasar masih dianggap sulit oleh beberapa guru. 

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 

2018 di SDN Muhammadiyah 5 Malang dengan salah satu guru yang ada di 

sekolah tersebut. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa penggunaan 

media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar masih dianggap sulit, 

karena pembuatan media pembelajaran yang membutuhkan banyak waktu 

luang, sedangkan pekerjaan seorang guru tidak hanya mengajar, banyak 

kegiatan yang harus dilakukan oleh guru selain mengajar, seperti membuat 

perangkat pembelajaran, ikut serta dalam beberapa kegiatan yang berkenaan 

dengan sekolah atau mendampingi siswa di beberapa kegiatan di luar sekolah. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka guru memilih untuk 

menggunakan media yang seadanya atau memilih untuk tidak menggunakan 

media pembelajaran sama sekali dalam proses pembelajarannya. 

  Berdasarkan pengamatan secara langsung yang dilaksanakan pada 

tanggal 6 - 11 Februari 2017  di SD Muhammadiyah 5 Malang pada kelas IV. 

Pada saat itu guru menyampaikan materi dengan menggunakan media 

pembelajaran peta bergambar pada tema indahnya keragaman di negeriku 

subtema keragaman budaya negeriku pada pembelajaran 6, ada 2 mata 

pelajaran yang diintegrasikan pada pembelajaran 6 ini yaitu mata pelajaran 

bahasa Indonesia dan SBDP. Ketika proses pembelajaran tersebut 
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berlangsung siswa diminta untuk menempelkan gambar pakaian adat pada 

peta Indonesia sesuai dengan provinsinya, namun hanya 5 siswa saja yang 

dipilih untuk menempelkan gambar pakaian adat tersebut 

 Dari pengamatan yang telah dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa 

ukuran gambar yang ditempelkan juga terlalu kecil, sehingga siswa yang 

duduk dibagian belakang tidak dapat melihat gambar yang ditempelkan 

tersebut, akhirnya proses pembelajaran menjadi tidak kondusif karena 

beberapa siswa ke depan kelas untuk melihat gambar yang ditempelkan. 

Selain itu, gambar yang ditempelkan pada peta hanya berupa gambar pakaian 

adat saja, sedangkan keanekaragaman budaya di Indonesia tidak hanya berupa 

pakaian adat, masih banyak keanekaragaman budaya yang perlu dipelajarai 

oleh siswa, seperti rumah adat, peralatan tradisional daerah, tarian daerah , 

alat musik daerah dan lagu daerah, sedangkan salah satu tujuan pembelajaran 

pada tema tersebut adalah siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, 

seperti pakaian adat, rumah adat, peralatan tradisional, alat musik daerah dan 

tarian daerah di Indonesia. 

   Berdasarkan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh media peta yang 

digunakan di SD Muhammadiyah 5 Malang tersebut, maka media peta akan 

dikembangkan menjadi media yang lebih interaktif yaitu media peta anak 

Indonesia (PENNA). Peta anak Indonesia (PENNA) ini dilengkapi dengan 

tombol yang diletakkan pada setiap provinsi yang ada di peta, tombol tersebut 

berfungi untuk memutarkan salah satu lagu daerah yang ada di provinsi 

tersebut. Media ini juga dilengkapi dengan media pendamping yaitu media 
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berbagai macam gambar tentang kebudayaan dari setiap provinsi yang ada di 

Indonesia, seperti pakaian adat, rumah adat, peralatan tradisional, alat musik 

daerah dan tarian tradisional.  

  Menurut Sadiman, dkk (2010:48), media peta dan globe secara khusus 

memberikan beberapa informasi dalam proses pebelajaran, yaitu (1) informasi 

tentang keadaan permukaan bumi atau kenampakan bumi, seperti gunung-

gunung, sungai-sungai, laut dan kenampakan bumi lainnya, (2) memberikan 

informasi tentang arah dan jarak dari satu tempat ke tempat lainnya, (3) 

menyajikan informasi tentang data-data budaya dan kemasyarakatan, seperti 

pola bahasa atau adat istiadat, (4) memberikan informasi mengenai data-data 

ekonomi, seperti pada bidang industri, pertanian dan perdagangan 

internasional. Dari pernyataan di atas, maka media dalam bentuk peta sangat 

penting untuk digunakan dalam peroses pembelajaran.  

  Penelitian pengembangan media peta anak Indonesia (PENNA) ini 

sejenis atau relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Destriana (2017) 

untuk pembelajaran pada subtema indahnya keragaman budaya di negeriku 

kelas IV SDN Bareng 5 Kota Malang kelas IV di (SD) dengan judul 

penelitian “Pengembangan Media Papan Gantung Peta Indonesia untuk 

Pembelajaran Subtema Indahnya Keberagaman Budaya Negeriku Kelas IV 

SDN Bareng 5 Kota Malang”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

bahwa media papan gantung peta Indonesia layak dan efektif digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa media 

papan gantung peta Indonesia dinyatakan layak sebagai media pembelajaran, 
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hal ini berdasarkan capaian hasil evaluasi formatif yang diperoleh dari 

validasi yang dilakukan oleh ahli media (83,75%), ahli materi (92,5%), ahli 

pengguna (92,5%) dan uji coba lapang.  

  Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada materi yang digunakan, media pembelajaran yang dikembangkan 

yaitu media pembelajaran peta, dan kelas yang menjadi subyek penelitian 

yaitu kelas IV sekolah dasar. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu pada model pengembangan yang 

digunakan, pada penelitian ini model yang digunakan adalah model 

pengembangan Dick & Carey, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan model pengembangan ADDIE.  

 Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka pentingnya 

media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) ini untuk dikembangkan 

di sekolah dasar, karena peta anak Indonesia (PENNA) ini dibuat dengan 

berdasarkan kriteria pemilihan media, seperti pembuatan media yang 

disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar, media yang dibuat 

sesuai dengan minat siswa terhadap media pembelajaran pada kegiatan belajar 

mengajar dan kebutuhan siswa untuk memahami materi pada tema indahnya 

keragaman di negeriku subtema keragaman budaya negeriku serta telah 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. 

Sehingga melalui media ini  diharapkan siswa akan lebih mudah untuk 

mengetahui dan memahami keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia 



7 
 

dan secara tidak langsung dapat meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa 

Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas dapat tuliskan 

beberapa rumusan masalah anatara lain :  

1.  Bagaimana pengembangan media pembelajaran Peta Anak   

   Indonesia (PENNA) di kelas IV ? 

2.  Bagaimana tingkat kevalidan produk pembelajaran peta anak 

Indonesia (PENNA) dalam proses pembelajaran di kelas IV ? 

3. Bagaimana  Kemenarikan  produk pembelajaran peta anak Indonesia 

(PENNA) dalam proses pembelajaran di kelas IV ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan  

 Tujuan dari penelitian dan pengembangan peta anak Indonesia 

(PENNA) adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran peta  

     anak Indonesia (PENNA) di kelas IV. 

2. Mendeskripsikan tingkat kevalidan  produk media pembelajaran Peta 

Anak Indonesia  (PENNA) pada proses pembelajaran di kelas IV. 

3. Mendeskripsikan kemenarikan produk media pembelajaran Peta Anak 

Indonesia  (PENNA) pada proses pembelajaran di kelas IV.          

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  
 Peta anak Indonesia (PENNA) merupakan hasil dari pengembangan 

media peta bergambar yang ada di Sekolah Dasar Muhammadiyah 5 Malang. 
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Media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) ini memiliki 2 spesifikasi 

produk yaitu: 

1. Berdasarkan Kontennya 

Media peta anak Indonesia (PENNA) ini diimplementasikan pada tema 

indahnya keragaman di negeriku subtema keragaman budaya negeriku, 

karena setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran didalamnya. Agar 

penelitian ini lebih terfokus dan lebih efesien, maka hanya satu 

pembelajaran yang dipilih dalam uji coba produk ini yaitu pada 

pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 terdapat tiga mata pelajaran yang 

diintegrasikan yaitu, mata pelajaran IPS,PPKn dan SBDP.  Berikut ini 

adalah Kompetensi Dasar dan indikator yang ada pada mata pelajaran 

IPS, PPKn dan SBDP : 

a. Kompetensi Dasar IPS 

3.2 Mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang.  

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial,    

ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia; serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang.karakteristik ruang. 

Indikator : 

3.2.1 Menyebutkan keragaman budaya yaitu pakaian adat yang  
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        ada di provinsi Jawa Timur 

 3.2.2 Menunjukkan keragaman budaya yaitu pakaian adat  pada 

          provinsi yang telah ditunjuk oleh guru pada media peta anak  

          Indonesia (PENNA 

4.2.1 Melengkapi gambar keragaman budaya sesuai dengan provinsi 

di Indonesia  

4.2.2 Mengemukakan hasil melengkapi gambar keberagaman budaya 

sesuai dengan provinsi di Indonesia  

b. Kompetensi Dasar PPKn 

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa,   

sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan  

kesatuan. 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

Indikator: 

3.4.1 Menyebutkan sifat menghargai keberagaman    budaya, suku  

         dan agama di Indonesia. 

3.4.2 Menjelaskan satu sifat menghargai keberagaman budaya, suku 

dan agama yang ada di Indonesia 
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4.4.1 Mencontohkan satu sifat menghargai keberagaman budaya, 

suku, dan agama yang ada di Indonesia dalam kehidupan 

sehari-hari  

c. Kompetensi Dasar SBDP 

3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada;  

4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada; 

Indiktor: 

3.2.1 Membaca teks lagu daerah pada provinsi di Indonesia 

3.2.2 Mempelajari teks lagu daerah pada provinsi di Indonesia  

4.2.1 Menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan 

tinggi rendahnya nada 

4.2.2 Menentukan tinggi dan rendahnya nada pada lagu daerah  

Dari Kompetensi Dasar yang telah dipaparkan diatas , maka berikut ini 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa pada mata pelajaran IPS, 

PPKn dan SBDP: 

1. Tujuan Pembelajaran IPS 

a. Melalui tanya jawab siswa diharapkan mampu menyebutkan keragaman 

budaya yang ada di provinsi Jawa Timur dengan benar 

b. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu menunjukkan keragaman 

budaya pada provinsi yang telah ditunjuk oleh guru pada media peta 

anak Indonesia (PENNA) dengan tepat 
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c. Melalui diskusi siswa diharapkan mampu melengkapi gambar keragaman 

budaya sesuai dengan provinsi di Indonesia dengan tertib 

d. Melalui diskusi siswa diharapkan mampu mengemukakan hasil melengkapi 

gambar keberagaman budaya sesuai dengan provinsi di Indonesia dengan tepat 

2. Tujuan Pembelajaran PPKn 

a. Melalui ceramah siswa diharapkan mampu menyebutkan 3 sifat 

menghargai keberagaman budaya, suku dan agama di Indonesia 

b. Melalui tanya jawab siswa diharapkan mampu menjelaskan satu sifat 

menghargai keberagaman budaya, suku dan agama yang ada di Indonesia 

dengan benar 

c. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu mencontohkan satu sifat 

menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia 

dalam kehidupan sehari-hari 

3. Tujuan Pembelajaran SBDP 

a. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu membaca teks lagu 

daerah pada provinsi di Indonesia dengan tepat 

b. Melalui diskusi siswa mampu mempelajari teks lagu daerah pada 

provinsi di Indonesia dengan tertib 

c. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu menyanyikan lagu daerah 

dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada dengan tepat 

d. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu menentukan tinggi dan 

rendahnya nada pada lagu daerah dengan benar 
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2. Berdasarkan Konstruknya  

Media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) ini memiliki bentuk 

seperti peta Indonesia pada umunya, namun media peta ini memiliki 

beberapa teknologi yang dimodifikasi untuk memudahkan guru 

menyampaikan informasi kepada siswa, berikut ini spesifikasi media peta 

anak Indonesia berdasarkan konstruknya : 

a. Media peta anak Indonesia (PENNA) ini memiliki ukuran kurang 

lebih 2 x 2 m 

b. Media terbuat dari papan kayu atau triplek 

c. Peta yang ditempelkan pada papan kayu atau triplek terbuat dari kain 

flannel yang sudah dibentuk sesuai gabar peta 

d. Media ini memiliki tombol yang ditetakkan pada setiap provinsi yang 

ada di peta. Tombol tersebut berfungsi untuk memutarkan salah satu 

lagu daerah yang ada di setiap provinsi di Indonesia.  

e. Pada bagian belakang peta akan dipasang rangkaian listrik, agar 

tombol-tombol pada setiap provinsi dapat berbunyi saat ditekan.  

f. Media peta anak Indonesia (PENNA) ini memiliki magnet yang 

diletakkan di setiap provinsi di Indonesia  

g. Media pembelajaran ini dapat dilipat menjadi tiga bagian 

h. Media ini dilengkapi dengan media gambar keragaman budaya 

(pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, tarian daerah dan alat 

musik daerah)  
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

 Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ada di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 5 Malang, dimana guru sudah menggunakan media 

pembelajaran dalam kegiatan pembelajarannya. Namun dalam proses 

pembelajaran, media yang digunakan belum mampu mencapai tujuan 

pembelajaran yang maksimal. Media yang digunakan juga belum sesuai 

dengan kriteria pemilihan media yang baik, misalnya penggunaan gambar 

yang terlalu kecil, media kurang mengaktifkan siswa dan gambar tentang 

keragaman budaya yang ditampilkan hanya satu jenis kebudayaan yaitu 

pakaian adat saja. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka solusi yang 

ditawarkan berupa media pembelajaran yang disesuaikan dengan pecapaian 

tujuan pembelajaran dan kriteria pemilihan media yang baik yaitu berupa 

pengembangan peta anak Indonesia (PENNA) pada tema indahnya keragaman 

di negeriku subtema indahnya keragaman budaya negeriku.  

 Media peta anak Indonesia (PENNA) ini memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu media ini dilengkapi dengan tombol yang dapat berfungsi 

untuk memutarkan salah satu lagu daerah di setiap provinsi yang ada di 

Indonesia. Media pembelajaran ini juga dilengkapi dengan media gambar 

keragaman budaya, seperti pakaian adat, rumah adat, peralatan tradisional, 

alat musik daerah dan tarian daerah. Peta anak Indonesia (PENNA) ini dibuat 

dengan menyesuaikan karakteristik siswa sekolah dasar dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa.  
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan  

  Penelitian pengembangan media peta anak Indonesia (PENNA) ini 

memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan sebagai berikut :  

1. Penelitian media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) ini 

    diasumsikan sebagai berikut : 

a. Siswa mampu membaca dan memahami buku panduan penggunaan 

media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) 

b. Guru pada sekolah tersebut mampu mengoperasikan media ini 

dengan baik. 

c. Guru dapat memahami buku panduan penggunaan media 

pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) 

d. Guru mengetahui keragaman budaya (pakaian adat, rumah adat, 

senjata tradsional, tarian daerah dan alat musik daerah. 

e. Pihak sekolah bersedia menerima media pembelajaran peta anak 

Indonesia (PENNA) untuk digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar 

2. Media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) ini memiliki 

beberapa keterbatasan antara lain : 

a. Media peta anak Indonesia (PENNA) ini hanya dapat digunakan pada 

materi yang berkaitan dengan keberagaman budaya yang ada di 

Indonesia  

b. Peta anak Indonesia (PENNA) hanya dapat digunakan pada ruang 

kelas yang memiliki bagian depan yang luas  
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c. Media ini membutuhkan perawatan, agar setiap tombol dapat 

berfungsi dengan baik.  

d. Sebelum menggunakan media peta anak Indonesia guru harus 

mengetaui keragaman budaya yang akan diajarkan, seperti pakaian 

adat, rumah adat, senjata tradisional, tarian daerah dan alat musik 

daerah. 

G. Definisi Operasional  

  Pengembangan media peta anak Indonesia (PENNA) ini dalam 

penyusunanya memiliki beberapa istilah – istilah yang digunakan , agar dalam 

pemahaman istilah tidak terjadi kesalah pahaman, maka perlunya dipaparkan 

definisi operasioan, sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengintegrasikan 2-3 

mata pelajaran menjadi satu pembelajaran dan dikemas dalam satu 

tema pembelajaran. 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk mempermudah penyampaian materi tema indahnya 

keberagaman di negeriku subtema keberagaman suku dan agama di 

negeriku. 

3. Peta anak Indonesia (PENNA) 

Peta anak Indonesia (PENNA) adalah media pembelajaran berupa peta 

yang dilengkapi dengan tombol pada setiap provinsi dan dilengkapi 
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dengan media pendamping yaitu media gambar yang berisi 

kebudayaan daerah di Indonesia. 

4. Penelitian dan pengembangan  

Penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang dilakukan 

untuk menciptakan karya baru atau mengoptimalkan suatu karya yang 

sudah ada, agar lebih efektif, efesien dan menjadi lebih produktif.  

5. Kemenarikan  

Kemenarikan adalah suatu hasil yang menunjukan bahwa media 

pembelajaran yang kembangkan menarik untuk digunakan. 

 

 


