
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema yang mengaitkan beberapa mata pelajaran untuk mendorong siswa 

memperoleh pengalaman belajarnya sendiri dan memperoleh makna yang 

maksimal. Dirancang semenarik mungkin untuk memberikan aktivitas diskusi 

yang memberi kesempatan atau peluang siswa berpartisipasi untuk mencapai 

makna dari pembelajaran yang disampaikan. Dasar utama dikembangkannya 

model pembelajaran tematik di sekolah untuk memecahkan masalah dan membuat 

keputusan dalam menghasilkan pembelajaran yang berkualitas (Kovalik & Olsen 

1994:1). 

Tematik merupakan pembelajaran yang dirancang secara terpadu terdiri 

dari tema dan subtema serta memuat pembelajaran sambil bermain, yang mampu 

menghasilkan suasana menyenangkan bagi siswa. Kreativitas guru mendesain 

pembelajaran tematik harus inovatif karena kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin pesat serta berdampak pada pembelajaran. Jadi semakin 

banyak metode dan strategi baru, yang perlu diterapkan pada pembelajaran 

tematik untuk dijadikan alternatif dalam perkembangan pembelajaran di kelas dan 

pembaharuan dalam pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
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pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU,2003:20). Kesimpulan 

dapat diambil bahwa siswa berhak mengembangkan potensi dalam dirinya dalam 

ranah kecerdasan, akhlak, dan keterampilan dalam pembelajaran, oleh karena itu 

perencanaan pendidikan harus matang ketika disampaikan kepada siswa. 

Setiap kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah dapat dipastikan 

berhubungan dengan kinerja otak siswa. Brain Based Learning (BBL) merupakan 

pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak dirancang secara alamiah untuk 

belajar (Jansen,2011:6). Keadaan yang kondusif dalam belajar akan menciptakan 

suasana kenyamanan dan menyenangkan ketika belajar sedang berlangsung di 

sekolah, serta pembelajaran harus mempertimbangkan otak harus memperoleh 

hasil belajar yang optimal dalam proses pembelajaran yang disampaikan. Otak 

memiliki kemampuan untuk berjalan sesuai keinginan dan kemampuannya sendiri 

dengan fleksibel, dengan begitu pembelajaran harus dirancang sesuai dengan 

kemampuan dan kinerja otak. 

Kemampuan dasar penting sekali tertanam dengan kuat di tingkat sekolah 

dasar. Pengembangan pada anak usia sekolah dasar cenderung suka bermain, 

memiliki rasa ingin tahu yang besar dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya, 

sehingga pembelajaran di sekolah dasar harus diusahakan terciptanya suasana 

siswa yang aktif dan menyenangkan (Majid, 2014:3). Menanamkan kemampuan 

dasar yang kuat di sekolah dasar menggunakan pembelajaran tematik, guru perlu 

memperhatikan beberapa prinsip latar, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip 

belajar sambil bermain, dan prinsip keterpaduan (Depdikbud, 1995:1-2). 
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Pembelajaran dirancang untuk dilaksanakan dengan memberikan 

pendidikan yang adil sesuai dengan perkembangan, kemampuan, minat dan 

kebutuhan siswa yang berbeda-beda membutuhkan pengembangan yang baik. 

Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa perlu di 

optimalkan dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Karakteristik 

anak sekolah dasar yang telah mencapai usia kematangan dan masa konkret untuk 

menemukan sebuah konsep dalam pembelajaran. 

Siswa cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran apabila sarana 

prasarana belajar kurang mendukung. Dalam mengatasi hal tersebut, penggunaan 

media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa 

(Sadiman, 2011:6). Sikap siswa yang cenderung pasif dalam kegiatan 

pembelajaran dapat menimbulkan rendahnya minat atau motivasi dalam belajar. 

Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan 

(Sardiman, 2011). Meningkatkan motivasi belajar siswa merupakan salah satu 

opsi untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui inovasi pemberian media 

yang dijadikan alternative untuk menjadikan pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. 

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa media berperan dalam membantu 

siswa untuk belajar secara mandiri dan aktif. Media pembelajaran menjadi sarana 

penting dalam komponen pembelajaran selain adanya guru dan siswa yang saling 

berinteraksi, membutuhkan media yang menjadi komponen pendukung sebagai 

fasilitas sarana jembatan perantara suatu sumber terpercaya yang sudah terancang, 

sehingga dapat menimbulkan pembelajaran yang menarik dan kondusif. 



4 
 

 
 

Fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh SD Islam Mohammad Hatta antara 

lain menyediakan proyektor, papan tulis, speaker dan media mentah yang sudah 

jadi sepeti patung pancasila. Namun di SD Islam Mohammad Hatta banyak 

memanfaatkan media yang memuat satu mata pelajaran saja, sedangkan 

pembelajaran tematik yang memuat beberapa mata pelajaran belum ada media 

yang mencakup semua mata pelajaran. Pembelajaran akan lebih bervariasi, 

menarik perhatian siswa, dan memperjelas pesan belajar bila menggunakan media, 

terutama media tematik yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas. 

Observasi awal yang dilakukan pada tanggal 14 November 2018 terhadap 

guru kelas 2 SD Islam Mohammad Hatta. Pelaksanaan pembelajaran di dalam 

kelas guru menggunakan metode ceramah ketika menjelaskan materi. Materi 

pembelajaran Materi tentang Subtema satu hewan di sekitar dengan media papan 

tulis dan ilustrasi saja. Guru sudah pernah menggunakan media gambar cetak 

yang di tempel di papan tulis. Siswa senang apabila dalam pembelajaran 

menggunakan media berbasis alat peraga yang nyata atau kuis. Siswa SD berada 

pada fase operasional konkret dan memerlukan objek konkret yang bisa ditangkap 

oleh panca indra untuk membantu siswa memahami materi. 

Wawancara awal pada tanggal 14 November 2018 guru kelas 2, bahwa 

dikatakan siswa sibuk dengan kegiatan yang lain susah untuk menitik fokuskan 

kepada pembelajaran membutuhkan sesuatu yang menarik minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, siswa juga mengatakan bahwa pembelajaran menyenang 

ketika membahas dengan gambar ataupun sejenisnya. Siswa jarang menemukan 

hewan yang ada disekitar lingkungannya yang berada dikota besar. Hasil 

wawancara oleh guru menyampaikan materi pelajaran secara klasikal dengan 
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metode ceramah, pemberian tugas dan latihan, dan kegiatan tanya jawab. Hal ini 

cenderung membuat siswa terdorong untuk mengetahui kondisi nyata dalam 

pembelajaran. Padahal, jika siswa mempunyai motivasi untuk belajar sangatlah 

bermanfaat untuk menguasai materi pelajaran. Hasil belajar akan menjadi optimal 

jika ada motivasi. Berdasarkan masalah tersebut akan mengembangkan media alat 

peraga dua dimensi Scrapbook. Siswa dapat belajar secara langsung bentuk 

konkret materi dengan menggunakan media Scrapbook. 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipaparkan di atas, maka dalam 

konteks untuk membelajarkan siswa tentang subtema satu, media scrapbook dapat 

menjadi sebuah solusi. Scrapbook sendiri merupakan sebuah seni menghias dan 

mendesain foto dengan menggunakan bahan sisa. Dalam memanfaatkan fasilitas 

dan menghidupkan sebuah pembelajaran maka diperlukan sebuah media 

pembelajaran sebagai pengantar sumber belajar. Bahwa dikatakan siswa lebih 

fokus dalam pembelajaran dengan menggunakan media bergambar, maka 

diperlukan sebuah media gambar yang menarik dengan tujuan membuat siswa 

lebih fokus. Kondisi yang abstrak dalam pembelajaran membuat siswa sulit 

memahami materi hewan di sekitar dalam pembelajaran, oleh sebab itu 

dibutuhkan suatu alat ataupun media sebagai penggambaran materi yang sulit 

ditemukan dalam pembelajaran, dengan media dapat memuat materi yang abstrak 

menjadi sebuah gambaran nyata.  Berdasarkan permasalahan yang telah 

dikemukakan, media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Peningkatan motivasi belajar siswa memerlukan suatu tindakan yang sitematis. 

Tindakan tersebut berupa pemanfaatan media pembelajaran Scrapbook. 
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Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Wardhani (2018) tentang 

“Pengembangan Media Scrapbook Pada Materi Pengelompokan Hewan Untuk 

Siswa Kelas III Sekolah Dasar”.Hasil rata-rata validasi media 84% dan percentage 

of agrement (PA)= 96%. Hasil rata-rata validasi materi 84%, percentage of 

agrement (PA) = 86% dan hasil respon siswa terhadap media Scrapbook diperoleh 

rata-rata 96%. Disimpulkan bahwa media Scrapbook pada materi pengelompokan 

hewan valid dan praktis sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah hanya dikhususkan satu  materi saja, 

sedangkan yang sekarang dapat digunakan pada pembelajaran tematik, dapat 

memenuhi kebutuhan siswa yang didesain menarik dengan macam-macam 

gambar yang mendukung materi, tentunya peserta didik akan termotivasi dalam 

belajar, dan ini akan berdampak positif pada hasil belajarnya. 

Pengembangan media di sekolah dasar diharapkan mampu memberi 

inovasi yang luas dan baru pada kurikulum 2013 yang minim menggunakan 

media, serta memudahkan peseta didik untuk menyerap informasi pada 

pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran tematik dengan judul 

“Pengembangan Media Scrapbook pada Pembelajaran Tematik Tema 6 Merawat 

Hewan dan Tumbuhan Subtema 1 Hewan di Sekitar Pada Kelas 2 Sekolah Dasar” 

yang dikembangkan merupakan produk media yang baru untuk dikembangkan 

pada pembelajaran tematik dan penting sebagai pendukung pelaksanaan 

pembelajaran.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

pengembangan ini adalah : 

1. Bagaimana pengembangan media Scrapbook pada tema 6 subtema 1, kelas 

2 Sekolah Dasar?  

2. Bagaimana respon siswa terhadap media Scrapbook pada tema 6 subtema 1, 

kelas 2 Sekolah Dasar?  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diungkapkan pada latar belakang 

masalah, tujuan penelitian pengembangan ini adalah :  

1. Mendeskripsikan media Scrapbook pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 

tematik kelas 2 sekolah dasar.  

2. Mendeskripsikan respon siswa terhadap media Scrapbook pada tema 6 

subtema 1 pembelajaran kelas 2 sekolah dasar. 

D. Spesifikasi Produk 

Rincian spesifikasi produk Monopoli Tematik dijabarkan sebagai berikut: 

1. Konstruk (Tampilan) 

a) Alas Background 

Alas dasar menggunakan karton yang berbentuk persegi Panjang dan  desain 

tempat tempel gambar Tematik menggunakan aplikasi “CorelDraw X8”. 

Ukuran 8,27” x 11,26” menggunakan kertas ivory 260 gram. 
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b) Gambar atau foto 

Gambar di desain dengan CorelDraw X7. Menggunakan 

kertas doff yang digunakan print foto dengan ukuran 6 

cm x 7,4 cm. 

c) Kertas lipatan 

Dibuat dengan menggunakan karton tipis dengan ukuran 

5 cm x 5 cm yang menyesuaikan. 

d) Ilustrasi gambar  

Ilustrasi di desain dengan CorelDraw X6. Menggunakan 

kertas doff yang digunakan print foto dengan ukuran 6 cm 

x 7,4 cm yang menyesuaikan sesuai materi. 

e) Warna  

Warna dasar yang digunakan warna degradasi muda yang 

mendasari background tingkat kecerahan muda. 

f) Huruf 

Huruf yang digunakan ialah Times New Roman dengan 

ukuran huruf 12 pada penjelasan materi, pada cover huruf 

menggunakan Arial ukuran 14.  

g) Sampul 

Sampul berukuran 8,27” x 11,26” dengan 

menggunakan kertas ivory230 yang dilapisi kertas 

karton.  
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2. Konten (Isi) 

Pengembangan media “Scrapbook”, memiliki isi yang terbagi menjadi 

beberapa bagian, yaitu: 

a) Pembuka yang terdiri dari judul tema, bagian pendahuluan, gambar tema, 

nama penulis, serta nama pembimbing.  

b) Petunjuk penggunaan berisi tentang tahapan menggunakan media 

Scrapbook. 

c) Bagian inti terdiri dari, materi (Seni Budaya dan Prakarya, Bahasa 

Indonesia, Matematika) dan soal evaluasi. 

d)  Bagian penutup terdiri refleksi. 

E. Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pentingnya dari penelitian ini antara lain adalah: (1) media yang dirancang 

mengenai topik menulis teks berita siswa layak digunakan sebagai alternatif 

media pembelajaran di sekolah dasar; (2) sebagai bahan pertimbangan dan 

alternatif bagi guru dalam pemilihan media pembelajaran kepada siswa sehingga 

dapat merancang suatu media pembelajaran yang menarik untuk siswa. 

Pengembangan media Scrapbook yang peneliti buat memiliki 3 manfaat 

yaitu  manfaat bagi siswa, guru dan peneliti sebagai berikut. 

a) Sekolah 

Pengembangan media Scrapbook pada materi Tematik diharapkan dapat 

menambah sarana prasarana sekolah untuk mendukung proses 

pembelajaran siswa, dan membuat variasi penerapan kurikulum 2013 yang 

lebih menarik serta menyenangkan. 
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b) Guru 

Pengembangan media Scrapbook diharapkan dapat menjadi masukan 

terhadap guru untuk mengembangkan media ketika dalam proses 

pembelajaran. Media ini menjadi perantara antara guru dengan siswa untuk 

mempermudah dalam proses pembelajaran.  

c) Siswa  

Pengembangan media Scrapbook pada materi Tematik diharapkan dapat 

membantu siswa kelas II untuk memahami materi, siswa kreatif 

memahami materi secara mandiri. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan: 

a) Siswa dapat belajar dengan mandiri dengan menggunakan media sesuai 

petunjuk.  

b) Siswa mengerti hewan yang ada disekitar lingkungannya. 

c) Siswa mampu untuk menulis huruf tegak bersambung dan capital dengan 

baik. 

2. Keterbatasan penelitian: 

a) Penelitian ini hanya memuat satu subtema saja ruang lingkup sedikit 

dalam hal  materi hanya digunakan dalam satu pembelajaran. 

b) Pada penelitian ini media berbasis peraga bukan multimedia. 

c) Pengembangan media “Scrapbook” ini hanya untuk kelas 2 tema 6 

“Merawat Hewan dan Tumbuhan” Subtema 1 “Hewan Di sekitarku” 

d) Penelitian ini hanya dilaksanakan pada satu sekolah dengan lingkup 

kecil. 
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G. Definisi Operasional 

1. Media 

Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan 

pesan dari suatu sumber untuk menciptakan lingkungan belajaran yang kondusif.  

2. Media Scrapbook 

Media scrapbook merupakan karya yang kreatif dan inovatif agar dapat 

meninggalkan kesan pada hari spesial. Scrapbook dapat dibuat secara handmade 

atau buatan tangan sehingga memungkinkan menyesuaikan dengan tema yang 

diinginkan. 

3. Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan 

kedalaman implementasi kurikulum dan menawarkan kesempatan yang sangat 

banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan 


