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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan pembelajaran 

terintegrasi yang menggabungkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain,  

tetapi tidak menghilangkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Menurut Amri 

sofan (2014:80) pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menjadikan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Tema adalah topik 

dari pembelajaran yang didalam tema tersebut masih dispesifikkan lagi menjadi 

subtema. Tema terdiri dari tiga subtema, satu subtema terdiri dari 6 pembelajaran . 

Tema merupakan salah satu usaha pembelajara tematik untuk mengintegrasi 

pengetahuan, pemikiran kreatif, sikap serta keterampilan peserta didik. Dalam 

pembelajaran tematik pendidik dituntut menjadi sosok yang mampu menciptakan 

suasana pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). Agar 

tujuan dari pembelajaran tematik tersampaikan secara maksimal kepada peserta 

didik maka diperlukan sebuah alat pembelajaran sebagai penunjangnya yang 

sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

Karakteristik tahap perkembangan peserta didik sekolah dasar yaitu usia belajar 

dengan bermain. Sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik sekolah dasar 

menurut Bintoro (2015:27) peserta didik usia sekolah dasar lebih tepat 

menggunakan model pembelajaran tematik yang dalam proses pembelajaran yang 

lebih membangun keterampilan dan konsep. Dalam kegiatan pembelajaran peserta 
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didik itu sendiri. Pembelajaran tematik menekankan pada konsep pembelajaran 

secara realita dan tidak menganjurkan pembelajaran dengan cara menghafal. 

Penanaman konsep pembelajaran pada peserta didik merupakan salah satu progam 

unggulan pembelajaran tematik dan untuk membangun konsep yang benar sesuai 

dengan realita maka didalam pembelajaran tematik diperlukan adanya sebuah 

media pembelajaran. 

Media merupakan sebuah alat untuk meningkatkan pemahaman peserta 

didik pada suatu materi pembelajaran. Sadirman (2010:6) mengatakan bahwa 

media merupakan perantara dan pengantar dari pengirim pesan (pendidik) ke 

penerima pesan (peserta didik). Media akan menjadikan pembelajaran lebih 

menyenangkan, bervariasi, dan dapat membangun konsep belajar peserta didik 

secara utuh. Media juga mampu memotivasi peserta didik yang kurang 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran menjadi lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Sriyanto (2014:2) mejelaskan pemilihan media pebelajaran yang 

tepat dapat membantu pendidikan menyampaikan informasi kepada peserta didik 

secara tepat. 

Jenis media pembelajaran itu sendiri bermacam-macam satunya yaitu 

media 2 dimensi, media 3 dimensi dan media IT berbasis teknologi. Media 2 

dimensi merupakan media yang memiliki panjang dan lebar media ini sering 

digunakan pendidik pada umumnya yaitu berupa media cetak seperti  buku dan 

modul dan bahan ajar lainnya.  Media 3 dimensi adalah media berwujud benda 

yang mewakili bentuk aslinya serta dapat diamplikasikan. Sedangkan media IT 

adalah media yang berbasis teknologi. Kebanyakan realitanya pendidik lebih 

sering mengunakan media 3 dimensi didalam kegiatan pembelajaran karena 
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dianggap lebih mudah untuk diamplikasikan kepada peserta didik terlebih jika 

sekolah tersebut belum tersedia fasilitas IT di kelas. Kreteria media pembelajaran 

yang baik yaitu media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku yaitu pembelajaran tematik, serta  yang tidak mudah 

rusak. 

Berdasarkan wawancara guru kelas 2 di SDN 3 Jatiprahu pada tanggal 10 

November 2018 mejelaskankan bahwa sekolah tersebut sudah menerapkan 

kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2015/2016.SDN 3 Jatiprahu merupakan 

sekolah  yang berprestasi terlebih prestasi dalam bidang non akademik, hal ini 

dijelaskan oleh salah satu pendidik yang ada di sekolah ketika peneliti observasi. 

Prestasi tersebut dibuktikan dengan terdapatnya banyak piala yang dimiliki 

sekolah. Pembelajaran yang dilakukan pendidik di sekolah sudah cukup baik hal 

ini dibuktikan dengan usaha pendidik mengunakan pendekatan pembelajaran 

sesuai karakteristik peserta didik hanya saja di sekolah tersebut belum tersedia 

media pembelajaran berbasis tematik, disetiap proses pembelajaran pendidik 

hanya mengunakan media 2 dimensi berbasis media cetak seperti bukusebagai alat 

belajar.  

Pada pembelajaran tema 2 pendidik pernah mengunakan media pada saat 

mengajar akan tetapi media yang digunakan belum berbasis media tematik. Media 

yang digunakan pendidik pada saat itu ialah media wayang stik kardus yang pada 

dasarnya media itu hanya mencangkup media untuk mata pelajaran bahasa 

Indonesia tentang dongeng saja. Media tesebut juga mudah rusak, dan termasuk 

media yang sekali pakai karena bahan dasar yang digunakan untuk membuat 

media adalah kardus. Dalam pengunaan media ini pendidik tidak menyediakan 



4 

 

 
 

pangung cerita ketika penerapan media cerita dogeng  sehingga terkesan kurang 

menarik. 

Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa karakteristik peserta didik 

pada sekolah tersebut sebagian besar sangat aktif dan ceria akan tetapi pendidik 

mengalami kesulitan memusatkan perhatian peserta didik kepada pelajaran. Pada 

saat melakukan pembelajaran mengunakan media pembelajaranperhatian peserta 

didik terhadap pembelajaran lebih terpusat, akan tetapi pada saat itu media yang 

digunakan belum sesuai dengan kriteria media kurikulum2013. Berdasarkan hal 

tersebut sekolah membunntuhkan pengembangan media kurikulum 2013 berbasis 

tematik yaitu media Box Waytun (Kotak Wayang Kartun). Hal ini untuk 

memenuhi kebutuhan sekolah terkait belum tersedianya media kurikulum 2013 

berbasis pembelajaran tematik di sekolah. Selain untuk memenuhi keterbatasan 

sekolah terkait media berbasis tematik media Box Waytun juga akan membatu 

pendidik dalam proses belajar mengajar. Media ini akan dipergunakan untuk kelas 

II kususnya pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 1. Peneliti memilih kelas 2 

sebagai penelitian atas dasar permintaan pendidik, karena selain sekolah belum 

memiliki media berbasis tematik. 

Media yang dikembangkan peneliti akan menimbulkan kegiatan 

pembelajaran bercerita yang menarik dan menyenangkan serta mampu 

menghindari rasa bosan peserta didik saat belajar. Media ini akan memberikan 4  

fungsi yaitu pertama fungsi atentis yang artinya menarik yang berkonsentrasi 

kepada isi pembelajaran. Kedua fungsi afektif  yang dapat dilihat selama proses 

pembelajaran yang ditandai dengan kesenangan siswa saat belajar. Ketiga fungsi 
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kognitif yaitu siswa dapat memahami materi dan mengingat informasi. Keempat 

yaitu fungsi kompensatoris atau mengingat kembali. 

Hal ini sesuai teori tahap perkembangan peserta didik yang dimana pada 

tahap ini peserta didik pada masa usia praoperasonal kongkrit yang pada dasarnya  

usia sekolah dasar lebih mengemari cara belajar sambil bermain, belajar dengan 

interaksi benda-benda kongkret. Melalui bercerita banyak hal positif yang didapat 

oleh peserta didik salah satunya yaitu peserta didik akan mampu berpendapat 

tentang  pesan moral yang baik dan motivasi dari cerita tersebut serta mengetahui 

cara penerapan hidup bersih dan sehat sesuai tema pembelajaran yang sedang 

dipelajari. 

Media merupakan penunjang pembelajaran, oleh karena itu peneliti 

membuat produk berupa media tematik yang bernama Box Waytun. Media Box 

Waytun adalah media dogeng berbasis cerita wayang kartun. Media tersebut 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sekolah terkait terbatasnya media tematik 

di sekolah tersebut yang apabila media teramplikasi akan mensetimulus untuk 

meningkatkan minat membaca peserta didik, meningkatkan keterampilan 

membaca, melatih peserta didik mandiri dan aktif, dan mempermudah peserta 

didik dan pendidik dalam proses pembelajaran. Media Box Waytun adalah media 

cerita yang berbentuk kotak seperti balok. Media ini memiliki 3 sisi yang jika 

dibuka akan  menjadi sebuah pangung tempat bercerita dogeng. Sisi bagian luar 

media adalah media tempel magnet berbentuk bangun datar bergambar contoh  

lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat yang terdapat di dalam cerita.  

Media Box Waytun dilengkapi wayang kartun yang digunakan sebagai 

tokoh untuk bercerita. Box media ini di buat dari kayu dan triplek yang ringan dan 
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praktis dengan ukuran 80 x 45 cm. Sedangkan wayang adalah tokoh cerita model 

kartun yang berbahan dasar karton tebal, sisi luar dari box dilengkapi magnet dan 

aluminium yang digunakan sebagi media tempel terkait bangun datar matematika.  

Usia perkembagan peserta didik sekolah dasar identik degan usia perkembangan 

belajar dengan bermain. Media ini dikembangkan dan didesain sedemikian rupa 

dengan maksud agar materi pembelajaran dapat tersampaikan kepada peserta 

didik melalui pembelajaran yang menarik dan menyenangkan  yang  

dikembangkan melalui permainan bercerita. 

Kerterbatasan media tematik yang ada disekolah memotivasi peneliti 

untuk mengankat judul Pengembangan Media Box Waytun (Kotak Wayang 

kartun) Kelas 2 Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat subtema 1 pembelajaran 1. Media 

ini dikembangkan menjadi media dongeng untuk bercerita tentang Hidup Bersih 

dan Sehat untuk mata pelajaran bahasa indonesia, dan PPKn,  dan disisi lain 

media akan menjadi media tempel matematika yang nanti media tempel ini 

berbentuk bangun datar kecil seperti persegi panjang, persegi, segitiga, yang di 

maksud untuk pengenalan peserta didik terhadap berbagai macam sisi, sudut dan 

rusuk bagun datar dalam mata pelajaran matematika. Hasil akhitnya setelah proses 

pembelajaran melalui media ini peserta didik mengetahui bagaimana saja hidup 

bersih dan sehat di lingkungan rumah serta mengetahui macam-macam bangun 

datar dan mampu membedakan sisi, sudut dan rusuk pada bagun datar. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian yaitu : 

1. Bagaimana Pengembangan Media  BOX WAYTUN  pada kelas 2 tema 

Hidup Bersih dan Sehat ? 

2. Bagaimana Kemenarikan Media BOX WAYTUN  pada kelas 2 tema 

Hidup Bersih dan Sehat  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian yaitu 

1. Menghasilkan Produk MediaBox WAYTUN pada kelas 2 tema  Hidup 

Bersih dan Sehat . 

2. Menganalisis Kemenarikan Media BOX WAYTUN  pada kelas 2 tema 

Hidup Bersih dan Sehat 

 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa media kurikulum 2013 

berbasis tematik yang bernama media Dogeng Box Waytun (kotak wayang 

kartun). Media ini merupakan media yang diterapkan untuk kelas 2 tema 4 Hidup 

Bersih dan Sehat subtema 1. Media Box Waytun  dapat digunakan untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia tentang penanaman konsep lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak sehat, PPKn tentang sikap saling menghargai dalam 

keberagaman yang ada di sekolah, dan Matematika tentang bagun ruang.Media 

pembelajaran Box Waytun memiliki 2 spesifikasi produk yaitu : 
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1. Berdasarkan Kontennya 

Media dogeng Box Waytun  diterapkan untuk kelas 2 tema 4 Hidup Bersih 

dan Sehat subtema 1 Hidup Bersih dan Sehat di Rumah pembelajaran 1. 

Setiap tema dalam pembelajaran tematik terdapat 3 subtema dan subtema 

terdiri dari 6 pembelajaran. Agar media lebih efesien maka peneliti 

mengunakan 1 pembelajaran saja dalam penerapan media tersebut. Pada 

pembelajaran 1 terdapat 3 mata pelajaran yang terintegrasi yaitu mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, PPkn, dan Matematika.  

Berikut yaitu Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator yang ada pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia, PPkn, dan Matematika : 

a. Kelas / Semester 

Kelas 2 Semester 1 

b. Tema  

Hidup Bersih dan Sehat 

c. Subtema 

Hidup Bersih dan Sehat di Rumah 

d. Materi 

1) Mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak sehat 

2) Makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. 

3) Bangun ruang 

e. Kompetensi Inti 

1) Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
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2) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan tetangga, dan negara. 

3) Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah, 

di sekolah, dan tempat bermain. 

4) Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

f. Kompetensi Dasar 

1) Bahasa Indonesia 

3.4 Mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak sehat dilingkungan sekitar serta cara menjaga 

kesehatan lingkungan dalam Bahasa Indonesia ataubahasa daerah 

melalui teks tulis, lisan, dan visual. 

4.4 Menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau 

bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga 

kesehatan lingkungan dalam bentuk teks tulis, lisan,dan visual. 
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2) PPKn 

1.4 Menerima sikap sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman 

di rumah dan sekolah. 

2.4  Menerima makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan 

sekolah. 

3) Matematika 

3.9 Menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret 

bangun datar dan bangun ruang. 

4.9 Mengidentifikasi ruas garis dengan menggunakan model konkret 

bangun datar dan bangun ruang. 

g. Indikator 

1) Bahasa Indonesia 

3.4.1 Mendiskripsikan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. 

3.4.2 Menjelaskan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak 

sehat. 

4.4.1 Memberi contoh akibat dari lingkungan tidak sehat. 

2) PPKn 

1.4.1 Menahami arti keberagaman di rumah dan sekolah. 

2.4.1 Memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman di rumah 

dan sekolah 

3) Matematika 

3.9.1   Mengelompokan model-model bangun datar sesuai ruas garis. 

4.9.1 Menjelaskan ruas garis bagun rungan mengunakan benda 

kongkret. 
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2. Berdasarkan Konstruknya 

Adapun Spesifikasi produk media berdasarkan konstruknya adalah 

sebagai berikut : 

a. Media yang dikembangakn yaitu Box Waytun yang box tersebut 

berbentuk balok persegi panjang yang berisi tokoh tokoh dogeng 

wayang kartun dan media tempel bangun ruang bergambar. Box 

Waytun jika dibuka akan berbentuk memanjang seperti papan dengan 

penuh hiasan seperti latar yang digunakan untuk bercerita, dibagian  

sisi lain dari media merupakan media tempel untuk macam-macam 

contoh bangun ruang.  

b. Bagian sisi luar media sebelum di buka 

1) Bagian luar media berukuran 80 x 45 cm. 

2) Bagian luar media dilapisi oleh aluminium yang berfungsi untuk 

menempelkan macam-macam bangun ruang. 

3) Bagian aluminium media untuk tampilan yang lebih menarik dan 

terkesan rabi lapisan aluminium tersebut dihiasi dengan hiasan 

stiker tempel.  

c. Papan media yang dirangkai. 

1) Papan media yang dirangkai berukuran 80 x 45 cm. 

2) Bagian atas papan tersebut dapat ditarik dan dibuka  menjadi 3 

bagian sehingga panjag papan atas jika di buka akan bertambah 

menjadi 100 x 40 cm.  

3) Bagian papan atas media berfungsi sebagai latar untuk bercerita 

tentang materi lingkungan sehat dan tidak sehat. 
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d. Wayang sebagai tokoh cerita 

1) Terdapat 5 wayang kartun yang digunakan sebagai tokoh 

bercerita kartun. 

2) Wayang berukuran 9 x 12 cm dan dikombinasi dengan stik 

panjang sebagai pegangan untuk bercerita. 

3) Wayang terbuat dari karton tebal kemudian yang dilapisi dengan 

stiket bergambar kartun sesuai cerita kemudian di laminating agar 

tidak mudah rusak. 

e. Gambar tempel bangun ruang 

1) Gambar tembel bangun ruang berukuran 10 x 10 cm. 

2) Gambar tersebut terbuat dari karton tebal yang berbentuk macam-

macam bangun datar yang dibagian belakang gambar terdapat 

magnet yang berfungsi untuk menempelkan gambar ke papan 

yang telah terlapisi aluminium. 

3) Supaya lebih menarik gambar bagun ruang diberikan stiker  serta 

warna. 

 

E. Pentingnya Penelitian Dan Pengembangan 

Penelitian pengembangan merupakan proses pengembagan suatu produk 

untuk sekolah dengan tujuan agar peserta didik  mendapatkan pembelajaran yang 

real sesuai dengan lingkungan belajar serat karakteristik peserta. Sehubungan 

dengan cara mengajar pendidik yang  selalu mengunakan media 2 dimensi berupa 

media cetak seperti buku dan modul di dalam proses pembelajaran serta 

pengunaan media yang belum berbasis tematik dan tidak tahan lama. Maka sangat 
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penting dilakukan pengembangan media pembelajaran yang dilaksanakan melalui 

penelitian yang berjudul Pengembangan Media Dongeng Box Waytun (Kotak 

Wayang Kartun) Kelas 2 Tema Hidup Bersih Dan Sehat. Pengembangan 

media pembelajaran Box Waytun diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis dan mampu membantu peserta didik kelas 2 Sekolah Dasar 

dalam melakukan pembelajarn kurikulum 2013 berbasis tematik. Adapun manfaat 

yang diharapkan oleh peneliti yaitu :  

1. Secara Teoritis  

Harapannya hasil penelitian mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi 

pembaca secara teoritis  mengenai media pembelajaran kurikulum 2013 

berbasis tematik yang dikembangkan untuk Sekolah Dasar kelas 2, serta 

diharapkan pengembangan media Box Waytun (kotak wayang kartun) yang 

dibuat untuk kelas 2 tema 4 subtema 1dapat menjadi inspirasi dan inovasi 

dalam dunia pendidikan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peserta didik 

Dengan adanya media Box Waytun (kotak wayang kartun) akan 

mempermudah peserta didik menerima materi pembelajaran tematik, 

peserta didik akan lebih tertarik dan semangat mengikuti pembelajaran, 

memperdalam keterampilan intelektual pesera didik khususnya 

membaca. Media Box Waytun memberikan pemahaman tentang materi 

tema Hidup Bersih dan Sehat.  

 

 



14 

 

 
 

b. Bagi pendidik 

Dengan adanya media Box Waytun pendidik akan lebih siap menghadapi 

penerapan kurikulum 2013 berbasis pembelajaran tematik dan dapat 

menyampaikan materi tema 4 Hidup Bersih dan Sehat dengan media 

yang sesuai serta pendidik dapat lebih mudah menfokuskan perhatian 

peserta didik didalam kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

Dengan adanya pengembangan media Box Waytun dapat menambah 

sarana pendidikan baru sebagai langkah untuk menghadapi penerapan 

kurikulum 2013 dan menjadi inovasi baru bagi sekolah supaya lebih 

pengembangan media tidak hanya dikembangakan untuk kelas 2 saja 

akan tetapi semua kelas. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Asumsi  yang digunakan dalam penelitian  pengembangan media Box Waytun 

(kotak wayang kartun) untuk pembelajaran tematik kelas 2 tema Sekolah Dasar 

ini yaitu sebagai berikut : 

1. Peserta didik sudah bisa membaca dengan lancar. 

2. Peserta didik sudah mampu menulis . 

3. Sekolah sudah menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 berbasis 

tematik. 

4. Peserta didik duduk secara berkelompok. 
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Keterbatasan penelitian pengembangan Media Box Waytun  (kotak wayang 

kartun) yaitu sebagai berikut : 

1. Peneliti membatasi pengunaan media ini untuk kelas 2 Sekolah Dasar. 

2. Media Box Waytoon ini digunakan pada tema 4 Hidup Bersih dan 

Sehat subtema 1 pembelajaran 1 kelas 2 Sekolah Dasar 

3. Peneliti membatasi penggunaan media ini untuk materi dogeng 

bertokoh hewan-hewan. 

4. Media berukuran sedang sehingga pengunaan media ini tidak bisa 

digunakan untuk kelas dengan jumlah peserta didik lebih dari 25 anak. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan media adalah sebuah ide baru yang muncul karena rasa 

pengetahuan yang tinngi sehingga seseorang terdorong untuk 

mengembangkan sebuah ide yang sudah ada menjadi lebih inovasi lagi. 

Materi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum terbaru sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan baik menyangkut data, prinsip, 

konsep, faktadan keterampilan.  

2. Media pembelajaran secara garis besar apabila dipahami merupakan 

komponen dari manusia, materi dan alat pembelajaran yang mampu 

membangun keberhasilan tujuan pembelajaran serta membuat siswa 

memperoleh sikap , pengerahuan serta keterampilan yang positif.  

Media Box Waytoon adalah media pengembangan wayang kartunkardus yang 

biasanya digunaka oleh guru untuk media pembelajaran di kelas. Media Wayang 

kardus merupakan media yang sudah bagus dan menarik, hanya saja media 
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wayang kardus memiliki kelamahan yaitu media tersebut tidak tahan lama dan 

mudah rusak, serta media tersebut hanya mewakili 1 matapelajaran saja. Sehingga 

peneliti ingin mengembangkan media tersebut menjadi media box wayang waytun 

yang lebih inovasi, kreatif dan berbasis tematik dan yang pasti akan lebih tahan 

lama dari pada media wayang kardus. 


