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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

melibatkan siswa baik secara individu maupun kelompok, berperan aktif 

dalam menggali dan menemukan konsep dan prinsip keilmuan secara holistik 

dan bermakna. Pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa (Daryanto, 2014: 

3). Pembelajaran tematik terdiri dari beberapa mata pelajaran yang 

diintegrasikan. Pembelajaran dapat berjalan dengan optimal apabila guru 

mampu menjadi fasilitator dan mediator dalam pembelajaran, sedangkan 

siswa menjadi peran utama dalam kegiatan pembelajaran (Trianto, 2011: 

155).  

Salah satu tema pembelajaran yang tedapat di sekolah dasar kelas I 

adalah tema Kegemaranku. Salah satu subtema yang dipelajari adalah 

Subtema Gemar Berolahraga. Pada tema Kegemaranku pembelajaran 5 ada 

dua  mata pelajaran yang dikaitkan yaitu Bahasa Indonesia dan matematika. 

Pada masing-masing mata pelajaran setiap Kompetensi Dasar memiliki pokok 

pembahasan yang berbeda. Sehingga tidak mudah untuk mengintegrasikan 

materi-materi yang sesuai. 

        Dalam penerapan pembelajaran tematik terdapat komponen 

pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru yaitu metode pembelajaran, 
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strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan model pembelajaran. Setiap 

komponen pembelajaran memiliki fungsi masing-masing, secara umum 

komponen pembelajaran memiliki peran yang sangat penting bagi proses 

pembelajaran. Komponen pembelajaran dapat mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. Tidak hanya komponen pembelajaran 

yang memiliki peran penting, tetapi kemampuan guru dalam menggunakan 

komponen pembelajaran tersebut juga berpengaruh terhadap jalannya 

kegiatan belajar mengajar.  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa benda maupun 

alat yang dapat digunakan untuk membantu atau mempermudah dalam 

penyampaian materi oleh guru kepada siswa. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Musfiqon (2012: 28) bahwa media pembelajaran adalah suatu alat 

bantu berupa fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk perantara antara 

guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan 

efisien. Sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima oleh siswa dengan 

utuh serta menarik minat siswa untuk belajar lebih lanjut. Dari pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pada pembelajaran sangat 

membantu keefektifan penyampaian isi dari materi pelajaran. Untuk 

menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

guru dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas I yang dilakukan pada 

tanggal 20 Oktober 2018, menurut Ibu Sumiati, S.Pd selaku guru kelas I di 

SDN Clumprit 3 bahwa di sekolah khususnya di kelas I penggunaan media 

pembelajaran masih minim terutama media yang mendukung pembelajaran 
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tematik.  Penggunaan media untuk pembelajaran tematik dalam kegiatan 

belajar mengajar masih dianggap sulit, karena untuk pembuatan media 

pembelajaran memerlukan banyak waktu. Sehingga selama ini guru hanya 

memberikan gambar-gambar sederhana. Permasalahan selanjutnya adalah 

siswa sulit fokus pada kegiatan pembelajaran. Siswa cenderung mencari 

kesibukan sendiri, hal tersebut disebabkan kurang menariknya kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

terjadi, pengembang dapat menyimpulkan bahwa berbagai faktor di atas dapat 

menyebabkan rendahnya antusias belajar siswa karena kurangnya media 

pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran tematik. 

Dengan demikian, pemilihan media pembelajaran sangat berpengaruh 

dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran dapat dimanfaatkan 

sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran agar siswa lebih mudah 

menerima dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Khususnya pada materi kelas I tema Kegemaranku subtema Gemar 

Berolahraga yang didalamnya terdapat mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 

Matematika. Oleh karena itu, dikembangkan media pembelajaran variasi 

huruf, angka, dan gambar menjadi bentuk yang lebih menarik. Media 

pembelajaran tersebut adalah  Papan Kotak  Gambar Timbul (Pak-Gambul). 

Sejalan dengan hal tersebut, media Pak-Gambul akan diimplementasikan 

pada kelas I tema Kegemaranku Subtema Gemar Berolahraga. Dengan 

adanya media Pak-Gambul ini diharapkan dapat menarik perhatian siswa dan 

mampu mempermudah siswa memahami pembelajaran tematik. Media 
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pembelajaran tersebut dimodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

siswa.  

         Kelebihan dari media Pak-Gambul yaitu mempermudah siswa dalam 

belajar membaca dan berhitung karena didukung dengan gambar timbul dan 

tiga dimensi serta variasi huruf dan angka yang mendukung, mampu 

mengatasi keterbatasan lokasi apabila objek yang sesungguhnya tidak bisa 

dibawa langsung ke kelas, efek timbul pada gambar memberikan kesan 

menarik daripada gambar biasa, tidak mudah rusak, dalam pembuatan media 

tidak memerlukan biaya dan waktu yang banyak, dan bahan untuk membuat 

media Pak-Gambul mudah didapatkan serta tidak memerlukan peralatan 

khusus. Sedangkan kelemahan media Pak-Gambul yaitu jumlahnya terbatas 

dan hanya bisa digunakan secara bergantian. 

Penggunaan media pengembangan di sekolah dasar diharapkan dapat 

memberikan motivasi dan semangat siswa dalam pembelajaran tematik. 

Selain itu, dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam menyerap 

informasi dan pengetahuan. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu 

dilakukan penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Media 

Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) pada Pembelajaran Tematik 

Tema Kegemaranku Subtema Gemar Berolahraga Kelas I Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  
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Bagaimana proses pengembangan media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-

Gambul) pada tema Kegemaranku subtema Gemar Berolahraga pada kelas I 

Sekolah Dasar? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

Menjelaskan proses pengembangan media Papan Kotak Gambar Timbul 

(Pak-Gambul) pada tema Kegemaranku subtema Gemar Berolahraga pada 

kelas I Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) merupakan hasil 

pengembangan dari media gambar yang ada di sekolah. Media Papan Kotak 

Gambar Timbul (Pak-Gambul) memiliki dua spesifikasi produk, yaitu : 

1. Berdasarkan Konten 

Media pembelajaran tematik Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-

Gambul) dapat diimplementasikan pada tema Kegemaranku subtema 

Gemar Berolahraga, pada subtema tersebut terdapat sebuah pembelajaran 

yaitu pembelajaran 5 yang di dalamnya terkandung dua mata pelajaran 

yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Dalam pembelajaran tersebut 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ada kegiatan siswa mengenal 

kosakata, sedangkan untuk Matematika siswa memahami operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Berikut ini adalah 

Kompetensi Dasar yang ada pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 

Matematika : 
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a. Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia 

1) Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui 

teks pendek (berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 

dan/atau eksplorasi lingkungan. 

2) Mengemukakan penjelasan tentang cara memelihara kesehatan 

dengan pelafalan kosakata Bahasa Indonesia yang tepat dibantu 

dengan bahasa daerah. 

Indikator : 

1) Menyusun huruf menjadi kosakata tentang cara memelihara 

kesehatan melalui gambar timbul. 

2) Menyusun kosakata tentang cara memelihara kesehatan 

menjadi kalimat sederhana melalui gambar timbul. 

3) Mengeja kosakata tentang cara memelihara kesehatan  

4) Mengeja rangkaian kalimat sederhana tentang cara memelihara 

kesehatan 

 Tujuan : 

1) Dengan mengamati gambar timbul, siswa dapat menyusun 

kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. 

2) Dengan mengamati gambar timbul, siswa dapat menyusun 

kosakata tentang cara memelihara kesehatan menjadi kalimat 

sederhana dengan benar. 

3) Dengan menyusun huruf, siswa dapat mengeja kosakata 

tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. 



7 
 

 
 

4) Dengan menyusun kosakata, siswa dapat mengeja rangkaian 

kalimat sederhana tentang memelihara kesehatan dengan benar. 

b.  Kompetensi Dasar Matematika 

1) Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 

bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 

dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan 

dan pengurangan. 

2) Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. 

Indikator : 

1) Menghitung penjumlahan bilangan cacah 

2) Menghitung pengurangan bilangan cacah 

3) Mengoperasikan penjumlahan bilangan cacah pada soal cerita 

4) Mengoperasikan pengurangan bilangan cacah pada soal cerita 

Tujuan : 

1) Dengan mengamati gambar timbul, siswa dapat menghitung 

penjumlahan bilangan cacah dengan benar. 

2) Dengan mengamati gambar timbul, siswa dapat menghitung 

pengurangan bilangan cacah dengan benar. 

3) Dengan berlatih menggunakan gambar timbul, siswa dapat 

mengoperasikan penjumlahan bilangan cacah pada soal cerita. 
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4) Dengan berlatih menggunakan gambar timbul, siswa dapat 

mengoperasikan pengurangan bilangan cacah pada soal cerita 

dengan tepat. 

 

2. Berdasarkan Konstruknya 

Media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) memodifikasi 

dari media gambar 2 dimensi. Gambar tersebut diletakkan di dalam kotak 

yang di dalamnya telah disediakan variasi huruf dan kata yang digunakan 

untuk siswa kelas I Sekolah Dasar. Media Papan Kotak Gambar Timbul 

(Pak-Gambul) diharapkan dapat menjadi solusi bagi guru dan siswa 

untuk kegiatan pembelajaran karena media ini praktis, menarik, dan 

menyenangkan.  

a. Media menggunakan bahan dari papan berbahan dasar tripleks yang 

berfungsi sebagai alas yang mudah dibawa, dipindahkan, dan aman 

apabila digunakan oleh guru dan siswa.  

b. Papan berukuran 25 cm x 25 cm akan dirangkai menjadi bentuk 

kubus, sehingga apabila siswa akan menggunakan media tersebut bisa 

dibuka.  

c. Pada masing-masing sisi terdapat berbagai macam gambar timbul 

tentang kegemaran siswa yang dapat menarik perhatian siswa. 

Berbagai macam gambar timbul tersebut digunakan untuk membantu 

siswa dalam berlatih.  
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d. Gambar timbul dan variasi kata yang disajikan disesuaikan untuk 

siswa belajar menyusun kata, yaitu kosakata tentang berbagai macam 

kegemaran. 

e. Pada media juga tersedia kartu huruf dan angka berukuran 6 cm x 9 

cm. Setiap kartu terdapat satu huruf abjad. 

f. Media Pak-Gambul dapat digunakan oleh setiap siswa secara 

bergantian. Pada setiap sisi papan dilapisi menggunakan kain flanel, 

gambar dimodifikasi dengan diberikan efek timbul serta menggunakan 

berbagai warna agar bersifat lebih komunikatif .  

g. Bahan yang digunakan bersifat sederhana dan mudah diperoleh dan 

media tersebut tidak memerlukan perawatan khusus. 

h. Untuk penggunaan media Pak-Gambul cukup mudah, siswa 

dikondisikan untuk tetap tertib selama proses pembelajaran 

berlangsung. Siswa diarahkan untuk bergantian dalam menggunakan 

media. Siswa bebas memilih variasi gambar yang tersedia di beberapa 

sisi. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan   

Penelitian ini berdasarkan permasalahan di sekolah antara lain minim 

penggunaan media pembelajaran terutama media yang mendukung 

pembelajaran tematik, siswa kurang konsentrasi terhadap kegiatan 

pembelajaran, dan siswa mengalami kesulitan membaca kosakata. Selama ini 

guru sudah menggunakan media pembelajaran, namun media pembelajaran 

yang digunakan belum mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan 

maksimal. Media yang digunakan belum sesuai dengan ciri-ciri media 
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pembelajaran yang baik, misalnya gambar yang digunakan mudah rusak dan 

gambar yang diberikan kurang bervariasi. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka solusi yang diberikan berupa media pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yaitu berupa pengembangan media 

papan kotak gambar timbul (Pak-Gambul) pada tema Kegemaranku subtema 

Gemar Berolahraga. 

Maka dari itu, pentingnya pengembangan media Papan Kotak Gambar 

Timbul (Pak-Gambul) pada pembelajaran tematik yaitu  media ini digunakan 

sebagai salah satu upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran 

bagi siswa kelas I SD. Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) 

dikembangkan untuk memotivasi dan menarik siswa untuk konsentrasi 

belajar. Media dirancang untuk membantu siswa dalam berlatih membaca dan 

berhitung. Pengembangan media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) 

dirancang untuk memberikan solusi terhadap minimnya penggunaan media 

pembelajaran. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

Penelitian pengembangan media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-

Gambul) ini memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan sebagai berikut :  

1. Penelitian pengembangan media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-

Gambul) diasumsikan sebagai berikut : 

a. Siswa mampu menggunakan media pembelajaran. 

b. Guru mampu mengoperasikan media pembelajaran dengan baik. 

c. Media mampu mempermudah siswa mencapai tujuan pembelajaran 

yang ditentukan. 
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2. Media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) memiliki beberapa 

keterbatasan antara lain : 

a. Media Pak-Gambul dirancang untuk pembelajaran tematik kelas I SD 

tema kegemaranku dengan cakupan mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dan Matematika. 

b. Media ini terbatas pada materi menyusun kata, menyusun kalimat, dan 

operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. 

G. Definisi Operasional  

Pengembangan media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) 

dalam penyusunannya mengandung beberapa istilah yang digunakan, agar 

tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai istilah, maka perlu dipaparkan 

definisi operasional sebagai berikut : 

1. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengintegrasikan 

beberapa mata pelajaran menjadi satu pembelajaran dan disatukan dalam 

satu tema pembelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna bagi siswa. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi 

lingkungan belajar yang kondusif dan penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif.  

3. Media Pak-Gambul merupakan singkatan dari Papan Kotak Gambar 

Timbul yang berupa kotak yang di setiap sisinya terdapat gambar timbul 

berbagai jenis kegemaran dan disertai dengan variasi kosakata sesuai 
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dengan gambar timbul yang tersedia. Media pembelajaran Pak-Gambul ini 

digunakan sebagai alat bantu dalam berlatih membaca serta berhitung. 

4. Penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang dilakukan untuk 

menciptakan suatu produk baru atau mengembangkan sebuah produk yang 

sudah ada menjadi lebih efektif dan efisien. 

 


