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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang menggabungkan 

berbagai kompetensi mata pelajaran dalam berbagai tema. Menurut Permendikbud 

No 57 tahun 2014 bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran 

yang menggabungkan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema. Menurut Poerwadarminta dalam Majid, (2014:80) tema adalah 

pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. tujuan 

adanya tema tersebut bukan untuk menguasai konsep-konsep dalam satu mata 

pelajaran, akan tetapi dikaitkan dengan konsep dari mata pelajaran lainnya.  

Melalui pembelajaran tematik, siswa dapat memperoleh pengalaman 

bermakna secara langsung. Bermakana berarti selama proses pembelajaran 

berlangsug, siswa tidak hanya menghafal konsep-konsep untuk menghasilkan 

pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik 

dan tidak mudah dilupakan. Untuk memaksimalkan pembelajaran diperlukan 

media pembelajaran yang sesuai dan mampu mengaktifkan peserta didik. 

Media merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam 

belajar untuk mendorong tercapainya tujuan pembelajaran tertentu menurut 

Sumanto dalam Haryono, (2015:48). Adanya media diharapkan sebagai perantara 

interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan lingkungan. Penggunaan 

media yang sesuai diharapkan mampu menunjang proses pembelajaran yang aktif,
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efektif dan inovatif. Adanya penggunaan media dapat mendorong minat siswa 

untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif. Media memiliki peranan penting 

dalam proses pembelajaran untuk menjelaskan hal-hal yang belum jelas dan dapat 

mewakili guru sebagai alat komunikasi materi pembelajaran. Salah satu 

komponen penting dalam proses belajar adalah menggunakan media 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti hal 

tersebut terjadi di kelas IV SDN Merjosari 2 dan SDN Pujon Kidul. Peneliti 

melakukan observasi didua sekolah untuk melakukan analisis kebutuhan karena 

media dikembangkan agar bisa digunakan semua sekolah. Pada proses 

implementasi media juga dilakukan didua sekolah, untuk pembuktian media dapat 

digunakan tidak hanya satu sekolah. Media dapat digunakan pada sekolah lain 

dengan masalah  yang sama walaupun karakteristik kemampuan peserta didik 

pada setiap sekolah berbeda. Peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan 

observasi dan wawancara pada guru kelas IV SDN Merjosari 2 pada tanggal 2 

November 2018, pelaksanaan belum berjalan secara maksimal, guru mengajar 

hanya menggunakan metode ceramah, seperti pada pembelajaran pada tema 7 

indahnya keragaman di negeriku subtema 2 indahnya keragaman budaya negeriku 

pembelajaran 3 guru kesulitan dalam memilih media yang cocok untuk 

pembelajaran tersebut, guru hanya menggunakan gambar sebagai media sehingga 

siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Pada saat pembelajaran guru menggunakan media yang belum mencerminkan 

pembelajaran tematik. Pada pokok bahasan bercerita , siswa menggunakan buku 

teks sebagai sumber belajarnya, sedangkan pada bahasan indahnya keragaman 
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negeriku media yang digunakan oleh guru adalah media gambar rumah adat. 

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut kurang efektif karena 

media tersebut masih menggunakan media permata pelajaran. 

Pelaksanaan observasi dan wawancara di SDN Pujon Kidul dengan guru kelas 

IV pada tanggal 22 Januari 2019. Pembelajaran pada tema 7 indahnya keragaman 

di negeriku subtema 2 indahnya keragaman budaya negeriku tidak jauh beda 

dengan SDN Merjosari 2. Media yang di gunakan adalah media  yang berbentuk 

gambar untuk menjelaskan materi pada tema 7 indahnya keragaman di negeriku 

subtema 2 indahnya keragaman budaya negeriku pembelajaran 3 sebagai 

pemahaman dalam  mengerjakan soal. Pada proses pembelajaran hanya sebagian 

yang memperhatikan serta yang lain cenderung asyik bermain sendiri. Pada proses 

pembelajaran di SDN Merjosari 2 sama halnya  dengan di SDN Pujon Kidul 

media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut kurang efektif karena 

media tersebut masih menggunakan media permata pelajaran.  

Berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa pembelajaran pada 

tema 7 indahnya keragaman di negeriku subtem 2 indahnya keragaman budaya 

negeriku pembelajaran 3 pada SDN Merjosari 2 menggunakan media gambar dan 

SDN Pujon Kidul juga menggunakan media gambar dan hasil observasi yang 

menyatakan bahwa materi pada tema 7 indahnya keragaman di negeriku subtema 

2 indahnya keragaman budaya negeriku pembelajaran 3 kurang diminati siswa.  

Peneliti menyimpulkan bahwa media yang digunakan memiliki kekurangan dan 

kelebihan, antara lain sebagai berikut: kelebihan pada media gambar yang 

digunakan untuk menjelaskan materi pada tema 7 indahnya keragaman di 

negeriku subtema 2 indahnya keragaman budaya negeriku pembelajaran 3 tersebut 
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sudah sangat tepat, peserta didik mudah paham apa itu keragaman budaya. 

Kelebihan media gambar dapat memperjelas materi, untuk kekurangan pada 

media gambar adalah gambar yang digunakan terlalu kecil, tidak dapat 

menjangkkau dalam kelompok besar serta tampilannya tersebut biasa saja 

sehingga kurang menarik perhatian siswa. Hasil  dari observasi dan wawancara 

dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pengembangan media yang dapat 

membantu sekolah tersebut dalam pembelajaran tematik materi pada tema 7 

indahnya keragaman di negeriku subtema 2 indahnya keragaman budaya negeriku 

pembelajaran 3. Peneliti ingin mengembangkan media koper keragaman pada 

tema 7 indahnya keragaman budaya di negeriku subtema 2 indahnya keragaman 

budaya negeriku pembelajaran 3 untuk membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran. Pada pengembangan  media tersebut agar proses pembelajaran 

lebih menarik, mempermudah pemahaman siswa, mengajak siswa agar lebih 

semangat dalam belajar dan pembelajaran akan menjadi lebih aktif, efektif, dan 

inovatif sehingga siswa tidak mudah bosan dalam proses pembelajaran. 

Media koper keragaman ini termasuk jenis media alat peraga tiruan yaitu, 

benda yang dibuat menyerupai bentuk aslinya. Koper keragaman ini yang 

dimaksud adalah media yang di buat serupa seperti koper pada umumnya dan 

koper tersebut terdiri dari dua bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah. Pada 

bagian atas pada saat di buka terdapat bentuk miniatur rumah adat, pakaian adat 

dan senjata tradisional yang menyerupai bentuk aslinya. Selanjutnya pada bagian 

bawah di gunakan untuk meletakkan album budaya, yang dimaksud dengan album 

budaya ini adalah untuk menempelkan sebuah cerita yang sudah di buat Haryono, 

(2015:54). 
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Pada media tematik koper keragaman Tema 7 Indahnya keragaman di 

negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman budaya negeriku pembelajaran 3 yang 

di dalamnya terdapat materi IPS mengenai keragaman budaya, PPKn mengenai 

keragaman suku, dan Bahasa Indonesia mengenai teks nonfiksi. Pengembangan 

media koper keragaman yang dilakukan oleh penulis relevan engan peneliti 

terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lainnya yaitu, Subarinah, Sri (2011) yang 

berjudul “ penggunaan koper matik untuk mengimplementasikan dan 

mengembangkan pembelajaran (PAKEM) “ kelas IV, V, VI SDN 44 Ampenan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hendrawan, Dodik (2016) yang berjudul “ 

pengembangan media koper LGC (Listrik Gerak Cahaya) pada materi  energi 

alternatif mata pelajaran IPA kelas IV SDN Petungsewu 02 Malang”. Kesamaan 

yang dilakukan oleh Subarina, Sri & Hendrawan, Dodik adalah menggunakan 

media koper. Hal yang membedakan adalah materi pada peneliti terdahulu adalah 

mengimplementasikan dan mengembangkan pembelajaran (PAKEM) dan materi 

energi alternative sedangkan pada peneliti sekarang berfokus pada materi 

indahnya keragaman di negeriku. 

Berdasarkan penlitian tersebut peneliti sekarang akan mengembangkan media 

koper keragaman pada tema 7 Indahnya keragaman di negeriku Subtema 2 

Indahnya keragaman budaya negeriku kelas IV Sekolah Dasar. Media yang 

dikembangkan dapat mempermudah pemahaman siswa, dapat menambah 

semangat belajar siswa, dapat meningkatkan kualitas siswa, dan membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

dan pengembangan yaitu, bagaimana pengembangan media koper keragaman 

pada Tema 7 Indahnya keragaman di negeriku Subtema 2 indahnya keragaman 

budaya negeriku pembelajaran 3 siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dan pengembangan 

yaitu, mendeskripsikan pengembangan media koper keberagaman pada Tema 7 

Indahnya keragaman di negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman budaya 

negeriku pembelajaran 3  kelas IV Sekolah Dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media pembelajaran yang menarik, maka peneliti 

membuat rancangan media belajar koper keragaman pada Tema 7 Indahnya 

keragaman di negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman budaya negeriku 

pembelajaran 3 berdasarkan tiga kategori sebagai berikut : 

1. Konsep pengembangan media Koper Keragaman 

Pengembangan media koper keragaman yaitu berbentuk kotak persegi yang 

terbuat dari kayu, koper tersebut yang nantinya dibagi terdiri dari dua bagian atas 

dan bawah. Di bagian atas, di dalam koper tersebut di buat bukit yang nantinya 

akan di pasangkan miniatur rumah adat, pakaian adat dan senjata tradisional 

sesuai dengan 34 provinsi. Miniatur tersebut terbuat dari Art Paper. Pada bagian 
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bawahnya diguanakan untuk meletakan album budaya. Album budaya ini terbuat 

dari  art paper. 

2. Konten pengembangan media koper keragaman  

Koper keragaman terdapat pada materi pada Tema 7 Indahnya keragaman di 

negeriku Subtema 2 Indahnya budaya negeriku pembelajaran 3 kelas IV Sekolah 

Dasar. Mencantumkan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial  

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta 

karakteristik ruang. 

PPKn  

1.4 Mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di 

Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha esa.  

2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha esa. 

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya 

di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha esa. 

4.4  Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di 

Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha esa.  
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Bahasa Indonesia 

3.2 Menggali pengetahuan baru yang terhadap pada teks 

4.2 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan 

bahasa sendiri. 

3. Tampilan pengembangan media koper keragaman 

Tampilannya berbentuk kotak persegi menyerupai koper pada umumnya akan 

tetapi media koper ini terbuat dari kayu dengan ukuran 90 cm x 90 cm dan tinggi. 

Koper tersebut nantinya dibagi terdiri dari dua bagian atas dan bawah. Pada 

bagian atas di dalamnya terdapat sebuah miniatur rumah adat, pakaian adat, dan 

senjata tradisional. Bagian bawah diguanakan untuk meletakkan album budaya. 

Miniatur rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional dibuat sebanyak 34 

provinsi. Miniatur rumah adat terbuat dari art paper sedangkan miniatur pakaian 

adat serta senjata tradisional terbuat dari triplek yang dilapisi stiker. Bagian bawah 

koper terdapat laci untuk menempatkan album budaya yang terbuat dari Art 

Paper. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1.1 Tampilan media koper keragaman  
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu 

mengembangan media koper keragaman Tema 7 Indahnya keragaman di negeriku 

Subtema 2 Indahnya keragama budaya negeriku pembelajaran 3 pada siswa kelas 

IV Sekolah Dasar. Manfaat pengembangan media belajar koper keragaman ini 

antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah  

Manfaat media koper keragaman Tema 7 Indahnya keragaman di negeriku 

Subtema 2 Indahnya keragama budaya negeriku pembelajaran 3 kelas IV, dengan 

adanya media pembelajaran koper keberagaman dapat membantu sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, karena dengan media dapat membantu 

guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. 

2. Bagi Guru  

Dengan adanya media Koper Keragaman dalam proses pembelajaran dapat 

membantu guru dalam mengembangkan materi yang akan disampaikan serta 

dapat menarik dan memfokuskan perhatian terhadap siswa  dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

Dengan adanya proses bembelajaran yang menggunakan media koper 

keragaman, siswa lebih tertarik untuk belajar lebih giat, tertarik untuk menggali 

pengetahuan lebih mendalam dan  bersemangat untuk mengikuti setiap kegiatan 

pembelajaran serta siswa bisa lebih aktif , kreatif, menarik dan menyenangkan. 

Media pembelajaran koper keragaman ini di harapkan bisa membantu para siswa 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 
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4. Bagi Peneliti yang lain 

Pengembangan media koper keragaman untuk memberikan informasi dan 

referensi peneliti lain untuk dapat mengembangkan media yang bermanfaat. Serta 

dari pengembangan media tersebut peneliti yang lain mendapatkan tambahan 

wawasan terkait bagaimana mengembangkan media belajar. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi 

Melalui penggunaan media koper keragaman pada Tema 7 indahnya 

keragaman di negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman budaya negeriku 

pembelajaran 3 kelas IV Sekolah Dasar, penulis berasumsi bahwa : 

a. Media koper keragaman ini dapat membantu guru dalam proses pembelajaran 

pada Tema 7 Indahnya keragaman di negeriku Subtema 2 Indahnya 

keragaman budaya negeriku pembelajaran 3. 

b. Dengan adanya media koper keragaman dapat membantu siswa dalam 

memahami materi pada Tema 7 Indahnya keragaman di negeriku Subtema 2 

Indahnya keragaman budaya negeriku pembelajaran 3 degan mudah sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

c. Media koper keragaman dapat menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan, aktif dan bermakna bagi siswa.  

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

a. Pengembangan media koper keragaman ini hanya pada Tema 7 Indahnya 

keragaman di negeriku Subtema 2 Indahnya keragaman budaya negeriku 

pembelajaran 3 pada kelas IV Sekolah Dasar. 
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b. Pengembangan media koper keragaman  di Ujicobakan pada siswa kelas IV 

SDN Merjosari 2 dan SDN Pujon Kidul. 

 

G. Definisi Operasional  

1. Pengembangan media  

Pengembangan media adalah proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan  produk yang telah 

ada. 

2. Media pembelajaran  

merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran, alat dan bahan  dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam arti media sebagai pembawa informasi dari sumber 

(guru) menuju penerima (siswa). 

3. Koper Keragaman 

Media koper keragaman berbentuk kotak persegi, dengan ukuran 90 cm dan 

lebar 90 cm. koper tersebut nantinya dibagi terdiri dari 2 bagian atas dan dan 

bawah. Di bagian atas di dalamnya terdapat sebuah miniatur rumah adat, serta  

pakaian adat, dan senjata tradisional yang terbuat dari triplek yang di lapisi stiker. 

Di bagian bawah digunakan untuk meletakan album budaya. 

4. Tematik  

Tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam melaksanakan 

belajar secara aktif proses pembelajaran, sehingga dapat memperoleh pengalaman 

langsung dan terlatih dalam menemukan sendiri berbagai pengetahuan. 


