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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran yang 

mengkaitkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya 

(terpadu). Menurut (Trianto, 2011: 147) istilah pembelajaran terpadu 

sebagai konsep sering disamakan dengan pengajaran dan pembelajaran 

terpadu, pendekatan kurikulum terpadu, dan pendekatan kurikulum yang 

koheren. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka pembelajaran terpadu 

pada dasarnya lahir dari pola pendekatan kurikulum yang terpadu. 

Pembelajaran tematik juga dapat diartikan dengan sebuah pembelajaran 

menggunakan tema yang saling terkait sehingga memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna terhadap siswa. Pembelajaran tematik dikatakan 

bermakna, karena siswa akan menggali dan memahami konsep-konsep 

pembelajaran secara langsung melalui pengalaman yang didapatkannya. 

Tujuan dari pembelajaran tematik di sekolah, yaitu untuk 

memudahkan siswa dalam memperoleh sebuah pemahaman, keterampilan, 

pengalaman, dan kemampuan berfikir siswa secara mandiri. Menurut 

(Kemendikbud, 2014: 16) tujuan dari pembelajaran tematik yaitu : a)agar 

mudah memfokuskan perhatian peserta didik pada tema atau topik 

tertentu; b)mempelajari pengetahuan dan mengembangkan kompetensi 

siswa dalam muatan pelajaran dan tema; c)siswa memiliki pemahaman 

terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan pembelajaran menjadi 

berkesan; d)guru dapat lebih menghemat waktu; e)siswa lebih semangat 
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belajar dan dapat merasakan manfaat dan makna belajar karena materi 

yang disajikan dalam sebuah konteks tema yang jelas. Selain itu dengan 

pembelajaran tematik siswa jadi lebih mudah dalam memahami 

pembelajaran karena lebih terpusat dengan tema. Dengan pembelajaran 

tematik siswa lebih mampu merasakan manfaat dan makna belajar karena 

dapat langsung berkomunikasi dengan keadaan nyata. Pendekatan tematik 

menurut (Rusman, 2012 : 258-259) memiliki karakteristik berpusat pada 

siswa, memberikan pengetahuan secara langsung, melibatkan siswa, 

mengembangkan keterampilan kognitif siswa agar lebih kreatif, belajar 

sambil bermain, pemisah mata pelajaran tidak terlihat. Ruang lingkup 

pembelajaran tematik di sekolah meliputi semua KD dari semua mata 

pelajaran kecuali Agama. Mata pelajaran yang dimaksud antara lain 

Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, IPS, Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya dan Prakarya.  

Kegiatan pembelajaran tematik yang ada di SDN Purut Rejo 1 Kota 

Pasuruan lebih menekankan kemampuan akademis, misalnya berhitung 

dan kemampuan akademis lainnya. Selain itu tematik juga menekankan 

pada kemampuan soft skills yang mencakup sebuah nilai-nilai dan sikap 

dasar peserta didik seperti kejujuran, tanggung jawab, keuletan, kecintaan 

pada tanah air, dan lainnya. Pada proses pembelajaran di sekolah saat ini 

memiliki beberapa permasalahan. Hasil wawancara dengan guru kelas 2 

Ibu Indri pada tanggal 12 November 2018 yang bertempat di SDN Purut 

Rejo 1 Kota Pasuruan, mengungkapkan bahwa pembelajaran di kelas 2 

sudah mulai melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, metode 
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ceramah, tanya jawab,dan belajar sambil bermain sudah dilakukan. Tetapi 

50% dari peserta didik kurang bersemangat ketika pembelajaran 

berlangsung, hal ini dikarenakan kurang menariknya pembelajaran 

sehingga membuat keadaan kelas menjadi kurang kondusif. Penggunaan 

media juga masih sangat minim, dari hasil observasi awal tanggal 12 

November bersama guru kelas ibu Indri diketahui bahwa pada 

pembelajaran di kelas sudah pernah menggunakan media kartu bergambar 

pada proses pembelajarannya. Setelah mencoba menerapkan media kartu 

bergambar peserta didik yang berpartisipasi dalam pembelajaran hanya 

75% pada awal pembelajaran saja, dan semangat belajar peserta didik pada 

saat ingin mengetahui  kartu gambar yang dibagikan oleh guru. Presentase 

tersebut didapatkan atas dasar hasil observasi dan wawancara peneliti 

terhadap guru kelas 2. Dapat disimpulkan media yang digunakan kurang 

dapat meningkatkan kualitas belajar dan tingkat pengetahuan. Melalui 

wawancara bersama guru kelas dan siswa diperoleh hasil bahwasanya 

sekolah, guru dan peserta didik sangat membutuhkan pengembangan 

media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tersebut. Media 

pembelajaran sangat erat kaitannya dan sangat penting dalam proses 

pembelajaran di kelas. Maka dari penjabaran diatas peneliti berinisiatif 

membuat media pembelajaran yang dapat menumbuhkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran dikelas, yaitu media papan lingkar berputar batik. 

Media papan lingkar berputar batik merupakan sebuah media yang 

terbuat dari kayu Balsa, yang berbentuk lingkaran, balok, dan persegi yang 

dicover menggunakan batik-batik nusantara seperti batik Pekalongan, 
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batik Madura, batik Yogyakarta dan media didesain dapat di bongkar 

pasang. Keunggulan media ini dapat digunakan untuk pembelajaran 

tematik yang memuat pembelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan 

SBdP, tidak hanya itu media pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk 

semua pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Media papan 

lingkar berputar batik memiliki bentuk seperti papan putar pada umumnya, 

hanya saja yang membedakan media ini didominasi oleh batik khas daerah 

nusantara dan media ini merupakan media yang dapat dibongkar pasang 

sehingga lebih praktis jika dibawa kemana-mana. Alasan dari penggunaan 

batik tersebut karena kain batik saat ini masih sangat kurang peminatnya 

terutama anak-anak masih banyak yang tidak mengetahui batik-batik 

nusantara, dengan media ini peneliti juga ingin mengenalkan batik kepada 

anak-anak sekolah dasar. Penggunaan papan lingkar juga dipilih karena 

agar lebih menarik perhatian siswa dan lebih ringan. Karena tujuan 

dibuatnya papan lingkar berputar batik ini, sebagai media belajar siswa 

kelas rendah yang dapat dipergunakan sebagai sarana belajar sekaligus 

bermain. 

Media pembelajaran sangat penting bagi proses belajar mengajar di 

kelas, dengan penggunaan media secara tidak langsung guru dapat 

memberikan rangsangan bagi peserta didik agar lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, peserta didik juga dapat lebih fokus dan lebih mudah dalam 

memahami setiap materi dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Dengan dibuatnya media pembelajaran memiliki tujuan agar proses 

pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik menjadi lebih bermakna dan 
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berkesan. Maka dari penjabaran diatas peneliti akan mengadakan sebuah 

penelitian tentang pengembangan media pembelajaran. Media 

pembelajaran dapat diartikan segala sesuatu yang digunakan oleh guru 

atau pendidik untuk memberikan sebuah pesan pada siswa, menstimulus 

pikiran siswa, perasaan, perhatian, dan membangun kemauan siswa 

sehingga proses belajar mengajar di kelas lebih hidup dan berkesan. 

Banyak macam bentuk-bentuk dari media pembelajaran yang dapat 

digunakan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar pembelajaran 

di kelas menjadi lebih konkrit. Menurut (Sigit, 2008 : 15)  Media 

pembelajaran tidak hanya media elektronik yang kompleks, tetapi juga 

disederhanakan seperti slide, foto, diagram buatan guru, dan objek nyata 

dan kunjungan ke luar kelas. 

Penggunaan media pembelajaran harus didasarkan pada pemilihan 

materi dan media yang akan digunakan dengan pemilihan tepat. Sehingga 

dengan diadakannya media pembelajaran dapat memperbesar peluang agar 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dapat dipahami oleh siswa dan 

menambah nilai fungsi media sebagai penunjang efektivitas (pencapaian 

tujuan secara tepat) dan efisiensi (penggunaan media secara minimum 

guna pencapaian hasil yang optimum). proses pembelajaran di sekolah. 

Klasifikasi media pembelajaran di SD dilihat dari bentuk atau ciri fisiknya 

dapat dikelompokkan, yaitu sebagai berikut: (1) media dua dimensi/grafis, 

(2) media tiga dimensi, (3) media pandang diam, (4) media pandang gerak, 

dan (5) media audio dan audio visual (Soemanto, 2012:15).Pemilihan dan 

penggunaan media pembelajaran hendaknya dipilih dan disesuaikan 
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dengan tujuan pembelajaran, agar media tersebut dapat dimanfaatkan 

sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dicapai. 

Pengembangan media pembelajaran dalam topik ini sebelumnya 

sudah pernah diangkat dalam skripsi dari Ajeng Listyorini pada tahun 

2013 dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Paliber Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV Sekolah Dasar”.Alasan peneliti mengembangkan 

media tersebut untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran tematik, 

tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Setiap media pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari media papan 

lingkar berputar batik sendiri yaitu mudah dibawa, dapat di bongkar 

pasang, ringan dan sangat aman untuk anak usia sekolah, kain batik dapat 

diganti-ganti karena dirancang tidak menempel pada kayu, media ini juga 

dapat digunakan pada semua pembelajaran tidak hanya pada satu mata 

pelajaran saja. Kelemahan dari media ini yaitu kain batik yang bisa kotor 

sewaktu-waktu. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin mengembangkan 

sebuah media pembelajaran yang menarik dan dapat menumbuhkan 

semangat belajar siswa agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan. 

Dengan demikian hal tersebut yang menjadikan alasan bagi peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Papan Lingkar Berputar Batik Pada Tema Pengalamanku Subtema 

Pengalamanku Di Rumah Kelas 2 SD”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengembangan media “Papan Lingkar Berputar Batik” 

pada pembelajaran tematik tema 5 subtema 1? 

2. Bagaimana respon siswa saat melakukan proses pembelajaran 

menggunakan media tersebut ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan dari penelitian 

dan pengembangan ini adalah  

1. Mengembangkan media “Papan Lingkar Berputar Batik” pada 

pembelajaran tematik tema 5 subtema 1. 

2. Mengetahui respon siswa setelah menggunakan media tersebut. 

D. Spesifikasi Produk yang di Harapkan 

Media Papan Lingkar Berputar Batik adalah media pembelajaran 

untuk pembelajaran tematik, yaitu tema 5 subtema 1. Media pembelajaran 

ini memiliki tampilan seperti papan lotre dan berisikan gambar-gambar 

materi pembelajaran. Sama seperti produk lainnya, media pembelajaran ini 

juga memiliki spesifikasi-spesifikasi khusus. Adapun kriteria ataupun 

spesifikasi khusus dari pengembangan media pembelajaran Palibertik pada 

pembelajaran tematik tema 5 sub tema 1 pembelajaran 1 dengan mata 

pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan SBdP, yaitu sebagai berikut: 

1. Media Papan Lingkar Berputar Batik merupakan media visual dua 

dimensi (grafis), karena bentuk media yang dibuat berupa papan 
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putar pembelajaran dari bentuk persegi, balok, dan lingkaran yang 

dapat berputar.  

2. Media ini terbuat dari kayu Balsa yang dibentuk sedemikian rupa 

yang dicover dengan full batik nusantara, dibuat agar dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. 

3. Media dirancang dapat dibongkar pasang agar dapat digunakan 

pada pembelajaran yang lainnya.  

4. Materi pada media pembelajaran Papan Lingkar Berputar Batik 

tersusun menjadi satu dalam satu media tersebut (ada gambar, teka-

teki, pertanyaan, dan penjelasan singkat dari materi), sehingga 

dalam satu pembelajaran peserta didik tidak hanya belajar gambar 

saja namun sudah mendapatkan semua pembelajaran yang telah 

disiapkan.  

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan yang diharapkan dari media 

pembelajaran tematik pada tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 adalah 

sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran kelas 2 tema 5 (Pengalamanku) Subtema 1 ini 

dikembangkan berdasarkan kenyataan di lapangan dan kebutuhan 

siswa. 

2. Media pembelajaran ini dikembangkan untuk memberikan 

pengalaman belajar yang menyenangkan pada tema 5 

(Pengalamanku) subtema 1. 
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 Adapun manfaat dari pengembangan media Palibertik yaitu manfaat 

teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis : 

Memperkuat teori-teori yang sudah ada tentang pengembangan 

media pembelajaran yang menggunakan media papan putar dua 

dimensi. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Guru 

a) Media Palibertik sebagai alat untuk membantu proses 

pembelajaran di kelas. 

b) Dapat memberikan inovasi baru dalam pengembangan 

media pembelajaran tematik di kelas 2 sekolah dasar. 

c) Memperkaya pengetahuan guru tentang berbagai macam 

media pembelajaran yang efektif, yang dapat digunakan 

tidak hanya pada satu materi pembelajaran saja. 

b. Bagi Siswa 

a) Dapat memudahkan siswa dalam kegiatan belajar dan 

memahami materi karena media tersebut melibatkan siswa 

untuk berfikir secara aktif (menstimulus siswa) dan materi 

yang dipakai lebih spesifik. 

b) Dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sehingga 

kegaiatan pembelajaran menjadi lebih aktif dan tidak lagi 

membosankan. 
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c) Dengan adanya media pembelajaran Palibertik, siswa 

menjadi lebih aktif untuk terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran dan tidak hanya berpusat pada guru. Dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu dan penguasaan materi siswa 

dalam kegiatan belajar berkelompok maupun belajar secara 

individu. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pembelajaran 

di sekolah, dan media pengembangan ini dapat menjadi sebuah 

aset bagi sekolah karena dengan adanya pengembangan media ini 

sekolah menjadi memiliki referensi dalam macam-macam media 

untuk pembelajaran siswanya.  

d. Bagi Peneliti 

Untuk menambah keterampilan dan pengalaman mahasiswa 

dalam mengembangkan media pembelajaran menggunakan media 

visual dua dimensi dan agar pengembang dapat lebih kreatif dan 

inovatif serta bermanfaat digunakan dalam pembelajaran di 

kemudian hari. 

 

e. Bagi Peneliti Lain 

Dengan adanya penelitian pengembangan ini, diharapkan 

nantinya akan ada peneliti-peneliti selanjutnya yang akan 

mengembangkan penelitian ini sebagai rujukan. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi 

Pengembangan bahan ajar ini berdasar pada beberapa asumsi-asumsi 

sebagai berikut : 

a. SDN Purut Rejo 1 Pasuruan telah menggunakan kurikulum 2013 

sehingga proses pembelajaran yang diterapkan adalah 

pembelajaran tematik. 

b. Media pembelajaran yang dikembangkan mampu digunakan 

untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik untuk 

membantu proses pembelajaran. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

a. Media ini didesain hanya untuk anak Sekolah Dasar karena 

menggunakan media visual (dua dimensi) yang dapat 

digunakan langsung oleh siswa karena dapat dipegang, 

digunakan, dipraktikan secara mandiri, dan dibuat dengan 

menggunakan bahan yang aman untuk anak-anak. 

b. Produk pengembangan ini di kembangkan hanya pada tema 5 

subtema 1 pembelajaran 1. 

c. Pengembangan media pembelajaran Palibertik hanya di uji 

cobakan pada siswa kelas 2 sekolah dasar. 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan media ialah sebuah proses yang telah dirancang dan 

dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk media tertentu guna 
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membantu siswa dalam mempermudah pembelajaran yang 

disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan siswa terlebih dahulu. 

2. Media pembelajaran sebagai perantara atau jembatan terjadinya 

sebuah komunikasi antara guru dan siswa. Dengan menggunakan 

media pembelajaran seorang guru dapat menyampaikan sebuah 

pesan penting pada sebuah proses pembelajaran sehingga dapat 

tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan  efisien. 

3. Media Papan Lingkar Berputar Batik merupakan sebuah media yang 

terbuat dari kayu, yang berbentuk lingkaran, balok, dan persegi 

yang di cover menggunakan batik-batik nusantara. Media ini dibuat 

untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran dan 

mempermudah dalam memahami pembelajaran pada tema 5 

subtema 1 pembelajaran 1 kelas 2 Sekolah Dasar 

4. Pembelajaran tematik merupakan sebuah proses komunikasi antara 

guru dan siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, 

mengembangkan pengetahuan, dan penanaman konsep-konsep. 

Pembelajaran tematik termasuk pembelajaran yang bermakna. 

Dapat dikatakan bermakna karena pada pembelajaran tematik siswa 

diajak untuk berproses bersama dengan guru dalam sebuah 

pembelajaran. Sehingga dengan pembelajaran yang langsung 

melibatkan siswa, secara langsungsiswa juga dapat lebih mengingat 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

 


