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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu, dengan 

mengelola pembelajaran yang mengintregasikan materi dari beberapa mata 

pelajaran dalam satu topik pembicaraan yang disebut tema menurut Mamat 

(dalam Prastowo, 2014 : 125). Pembelajaran tematik merupakan suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa 

aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan 

adanya pemaduan itu  peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan secara utuh sehimgga pembelajaran jadi bermakna, yaitu peserta 

didik akan dapat memahami konsep-konsep yang peserta didik pelajari melalui 

pengetahuan langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam 

intra maupun antar mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik merupakan bentuk yang akan menciptakan 

sebuah pembelajaran terpadu, yang akan mendorong keterlibatan peserta didik 

dalam belajar, membuat peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran 

dan menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik, dalam belajar secara tematik peserta didik akan dapat belajar dan 

bermain dengan kreativitas yang tinggi (Depag, 2005:5). 

Pembelajaran tematik memiliki bebepara tujuan untuk prserta didik, 

antara lain, Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu, 

memperlajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi muatan 
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dalam tema sama, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam, mengembangkan kompetennsi berbahasa lebih baik, lebih 

semangat belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, lebih 

merasakan manfaat dan makna belajar, budi pekerti dan moral peserta didik 

dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat nilai budi pekerti sesuai 

dengan situasi dan kondisi (Unifa, 2014:16). 

Tujuan pembelajaran tematik diharapkan dapat tercapai di setiap 

pembelajaran dan di setiap materi yang disampaikan oleh guru di dalam 

kelas.Materi pembelajaran diharapkan dapat tersampaikan dengan baik dan 

benar sesuai dengan definisi dan tujuan dari pembelajaran tematik serta 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada. 

Berdasarkan pemaparan di atas yang terkait tentang tujuan 

pembelajaran tematik dalam penyampaian materi, dalam hal ini peneliti akan 

menyajikan beberapa materi yang ada di kelas V. Materi yang ada pada 

pembelajaran di kelas V lebih banyak diisi dengan materi-materi yang lebih 

komplek karena pada tahap kelas V ini peserta didik sudah memasuki kelas 

tinggi. Berikut adalah materi-materi yang ada di kelas V semester 2 di setiap 

tema dan subtemanya menurut kurikulum 2013, tema 6 (suhu dan kalor, 

perpindahan kalor di sekitar kita, pengaruh kalor terhadap kehidupan), tema 7 

(peristiwa kebangsaan masa penjajahan, peristiwa kebangsaan seputar 

proklamasi kemerdekaan, peristiwa mengisi kemerdekaan), tema 8 (manusia 

dan lingkungan, perubahan lingkungan, usaha pelestarian lingkungan), tema 9 

(benda tunggal dan campuran, benda dalam kegiatan ekonomi, manusia dan 

benda di lingkungannya) 
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Mengacu pada buku guru dan buku peserta didik tema 9 subtema 1 

pembelajaran 3, disampaikan dengan proses pembelajaran yang diawali 

dengan guru memberi sitimulus kepada peserta didik tentang ide, gagasan, dan 

motivasi dengan pertanyaan panduan yang ada di buku peserta didik. Guru 

juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangsang peserta didik 

masuk ke dalam materi yang akan disajikan. Dalam tahap ayo mengamati guru 

menjelaskan letak geografis suatu daerah dengan peserta didik mengamati peta 

yang ada di buku peserta didik dan menuliskan nama-nama daerah yang 

ditemukan oleh peserta didik pada kolom jawaban yang sudah disediakan serta 

peserta didik menunjukan daerah yang pernah dikunjung, dengan harapan 

peserta didik bisa menjelaaskan letak geografis daerah tersebut dan mampu 

menuliskan daerah-daerah yang pernah dikunjungi. Kekurangan pada proses 

pembelajaran tema 9 subtema 1 pembelajaran 3 adalah terletak pada 

penggunaan media yang kurang interaktif dan tidak mengajak peserta didik 

untuk bermain, media yang digunakan adalah peta dan gambar iklan dari 

media cetak. 

Observasi awal yang dilakukan peneliti di SDN 2 Tulus Rejo pada 

tanggal 1 November 2018 khususnya pada kelas V mengenai penggunaan 

media yakni guru hanya menggunakan buku dan gambar peta biasa dalam 

penyampaian materi, serta minat peserta didik kurang karena media yang 

digunakan tidak menarik dan menyenangkan. Hal ini terbukti dengan masih 

adanya peserta didik yang tidak semangat dalam mengikuti 

pembelajaran.Selain itu, bedasarkan wawancara yang dilakukan dengan wali 

kelas V di SDN 2 Tulus Rejo bahwa memang nilai peserta didik pada materi 
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tertentu yang seharusnya menggunakan media yang konkret masih rendah. 

Guru merasa perlu melakukan inovasi pembelajaran berupa media 

pembelajaran yang memudahkan peserta didik  saat proses 

pembelajaran.Selain itu wali kelas menyampaikan kesulitan menyampaikan 

materi yang seharusnya bisa dikemas dalam bentuk permainan yang harus 

menggunakan media yang menarik.Media yang sudah digunakan oleh pihak 

sekolah adalah media lama yang memiliki kekurangan tidak begitu bisa 

menarik minat belajar peserta didik karena tidak dikemas dalam sistem 

permainan. Kelebihan dari penggunaan media lama tersebut adalah guru tidak 

perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan media lain. Peneliti 

menyimpulkan bahwa media-media yang menggunakan permainan sangat 

diperlukan karena akan membangun minat peserta didik untuk belajar dengan 

cara merangsang lewat permainan-permainan yang menarik dan melibatkan 

peserta didik dalam pembelajaran yang aktif. Pihak sekolah menyampaikan 

juga tentang pengetahuan peserta didik tentang kearifan lokal Malang kurang, 

dengan masih adanya beberapa peserta didik yang tidak mengetahui beberapa 

letak geografis kota Malang dan beberapa budaya yang ada di beberapa daerah 

yang ada di kota Malang. 

Berdasarkan pemaparan terkait pengembangan media pembelajaran 

yang menggunakan sumber belajar peta tersebut dan dengan mengacu pada 

pengembangan skripsi dari seorang penulis Alfina Muliati pada tahun 2015 

dalam penelitiannya “Pengembangan Media PANWARTA (Papan Warna Peta) 

Untuk Kelas IV SD Tema Tempat Tinggalku”. Dari hasil penelitian yang 
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diperoleh dengan pengembangan perangkatnya menunjukan bahwa media 

pembelajaran ini dikatakan valid dan praktis untuk digunakan di kelas. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti yaitu terletak pada (1) menggunakan objek peta (2) jenis penelitian 

yaitu penelitian pengembangan (3) jenis media yang dipilih sama secara 

kontruksi yaitu dengan menggunakan papan. Sedangkan, perbedaannya 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah (1) penelitian tersebut 

digunakan untuk peserta didik kelas IV SD dan peneliti digunakan untuk 

peserta didik kelas V SD (2) media pembelajaran tersebut tidak menggunakan 

jenis atau sistem permainan yang sama dengan peneliti. 

Bedasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan The Adventure Map Berbasis 

Kearifan Kota Malang Pada Tema Benda-benda Di Sekitar Kita Subtena 

Benda Tunggal Dan Campuran Kelas V SD”. Yang diharapkan bisa 

membantu peserta didik dalam memahami materi yang ada di kelas V. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah disajikan di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan the adventure map berbasis kearifan 

lokal malang untuk kelas V SD ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian dan pengembangan media ini adalah sebagai berikut:  
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1. Untuk mengembangkan theadventure mapberbasis kearifan lokal 

malang untuk kelas V SD. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dalam penelitian ini, akan dihasilkan produk berupa media 

pembelajaran The Adventure Map sebagai berikut : 

1. Konstruk  

a. Hasil media pembelajaran ini berupa papan puzzle yang terbuat dari 

kayu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 cm x 50 cm 

dengan gambar peta kota malang. 

b. Media ini terdapat juga papan ular tangga berukuran 40 cm x 40 cm 

yang terbuat dari art papper 

c. Media ini didukung kartu permainan yang terbuat dari kertas yang 

dilaminating dan dadu untuk permainan. 

2. Konten (isi) 

a. Media pembelajaran ini digunakan sebagai media pembelajaran 

dalam menyampaikan pembelajaran yang ada pada tema 9 subtema 

1 pembelajaran 3 dengan mengaitkan tiga mata pelajaran dengan 

ditambahkan materi dari mata pelajaran matematika. 

b. Kompetensi dasar 

IPS 
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3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai 

negara kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap 

kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia 

sebagai negara kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya  

terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta 

transportasi 

PPKn 

2.4 Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan 

dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial 

budaya. 

3.4 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun 

kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan 

kesatuan untuk membangun kerukunan. 

Bahasa Indonesia 

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari 

media cetak maupun elektronik. 

4.4  Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan 

iklan dari media cetak atau media elektronik dengan bantuan lisan, 

tulis, dan visual. 
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Matematika 

1.6 Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang 

sederhana (kubus dan balok) 

 

3. Muatan Materi 

 a). Letak geografis wilayah  

b). Interaksi sosial dan budaya 

c). Nilai-nilai pesatuan dan kesatuan 

d). Iklan media cetak atau elektronik 

e). Jaring-jaring kubus dan balok 

4. Peserta didik dan guru dapat menggunakan media ini dengan 

mudah dan menyenangkan karena dilengkapi dengan langkah-

langkah permainan atau penggunaan media. 

5. Media The Adventure Map ini juga dilengkapi dengan soal-soal 

yang relevan dan tentang kearifan lokal Malang melalui permainan 

yang terdapat pada ular tangga dan kartu. 

E. Manfaat  Penelitian dan Pengembangan 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian dan pengembangan 

media ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peserta Didik 
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Media pembelajarn The Adventure Map melalui permainan yang 

menggabungkan tiga permainan seperti puzzle, ular tangga, dan 

monopoli ini diharapkan agar peserta didik mampu terangsang 

untuk memperhatikan pembelajaran dan meningkatkan nilai-nilai 

kerja sama dalam kelompok dengan permainan menyusun puzzle, 

bermain ular tangga dan menjawab soal-soal yang ada di kartu 

monopoli. 

2. Bagi Guru 

Media pembelajaran The Adventure Map melalui permainan 

diharapkan dapat membantu pendidik dalam proses pembelajaran 

di kelas V. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan kontribusi yang baik kepada sekolah untuk 

mengembangkan media pembelajaran sehingga pembelajaran lebih 

berkualitas.Dan  meningkatkan kualitas sekolah dan meningkatkan 

mutu lulusan peserta didik. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dan keterbatasan yang ada di penelitian dan pengembangan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Asumsi  

a. Media ini dapat digunakan jika peserta didik dapat mengikuti 

pembelajaran dengan kondusif 

b. Media ini dapat digunakan jika peserta didik mengerti tentang 

permainan puzzle, ular tangga, dan monopoli. 
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c. Media ini dapat digunakan jika guru dapat mengondisikan kelas 

agar kondusif dan dapat menginformasikan cara kerja media 

ini. 

d. Kurikulum yang digunakan kurikulum 2013 

e.  

2. Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan pengembangan media pembelajaran ini adalah : 

a. Media pembelajaran The Adventure Map ini hanya memuat 

tema 9 subtema 1 pembelajaran 1 untuk kelas V SD saja. 

b. Media pembelajaran The Adventure Map ini tidak berbentuk 

software. 

c. Media ini hanya di uji cobakan di satu tempat. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, berikut 

definisi istilah yang akan dibahas dalam penelitian. 

1. Media pembelajaran adalah sebagai alat yang hadir sebagai alat 

untuk membantu tercpainya tujuan dari suatu proses pembelajaran. 

2. The Adventure Map yang memiliki arti peta petualangan, yaitu 

berupa pengembangan media pembelajaran yang mengadopsi dari 

beberapa permainan seperti puzzle, ular tangga, dan monopoli 

terdiri dari keoingan-kepingan puzzleyang mengikuti bentuk garis 

batas suatu wilayah atau bentuk sebuah pulau seperti yang 

tergambar dalam sebuah peta. Konsep ular tangga diaplikasikan 

dengan pemakaian kotak-kotak angka, serta prinsip naik dan turun 
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dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan Monopoli sendiri 

meminjamkan prinsip penggunaan kartu, berisi pengetahuan. 

3. Puzzle adalah salah satu jenis permainan yang cara mainnya 

menggunakan kepingan-kepingan gambar lalu di susun untuk 

menghasilkan gambar utuh. 

4. Ular tangga merupakan permainan yang dalam penggunaannya 

digambarkan dengan bahan berbentuk datar yang memiliki gambar 

dasar yang menarik dan terdapat kotak-kotak angka serta adanya 

gambar tangga dan ular sebagi tanda naik turun. Dan permainan ini 

menggunakan dadu. 

 


