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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat (UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003). Dunia 

pendidikan semakin berkembang pesat seiring dengan adanya tekhnologi modern 

yang mempunyai peranan besar dalam segala aktivitas kehidupan manusia. 

Berbagai macam pembaharuan dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pendidikan.  

Upaya peningkatan kualitas pendidikan diperlukan sebagai terobosan baik 

dalam pengembangan kurikulum, inovasi-inovasi pembelajaran serta pemenuhan 

sarana dan prasarana pendidikan sebagai penunjang proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Bicara tentang pencapaian 

sebuah tujuan pembelajaran tidak lepas dari peran guru dan peserta didik sebagai 

sebuah hubungan timbal balik. Dalam hal ini seorang guru hendaknya mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang optimal dan efektif sebagai upaya 

peningkatan prestasi belajar peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas. 

Banyak komponen pembelajaran yang harus diperhatikan oleh seorang guru salah 

satunya adalah penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran. Pada tahun 2013 

Pemerintah Indonesia merubah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

menjadi Kurikulum 2013. Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran 



2 
 

 

yang mengintegrasikan beberapa muatan pelajaran kedalam tema. Pembelajaran 

tematik pada jenjang Sekolah Dasar memiliki 2 tingkatan, pertama tingkatan kelas 

rendah I, II, III dan tingkatan kelas tinggi IV, V, VI. Pembelajaran tematik lebih 

menekankan pada keikutsertaan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Pembelajaran tematik kelas IV pada Tema 1 “Indahnya Kebersamaan” 

Subtema 1 “Keberagaman Budaya Bangsaku” didalamnya mencakup muatan 

pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPA, IPS, dan SBdP. Pada Subtema 1 

“Keberagaman Budaya Bangsaku” khususnya pada pembelajaran 1 terdapat 

muatan pelajaran IPS peserta didik belajar mengidentifikasi keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Pada muatan pelajaran 

Bahasa Indonesia peserta didik belajar tentang gagasan pokok dan gagasan 

pendukung. Sedangkan pada muatan pelajaran IPA peserta didik belajar tentang 

sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran.  

Pada kurikulum 2013 terdapat perbedaan dari segi kurikulum, metode, 

pendekatan dan proses pembelajaran baru yang berbasis saintifik. Pendekatan 

saintifik ini memiliki ciri khas dengan 5 tahapan pembelajaran yang meliputi: 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dilihat dari 

langkah pendekatan saintifik tersebut guru memiliki peran penting dalam proses 

pembelajaran sehingga ke-5 tahapan diatas dapat terlaksana secara maksimal. Pada 

implementasi Kurikulum 2013 peserta didik diharapkan mampu lebih banyak 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu hal yang mempengaruhi 

keaktifan dalam penyampaian materi pembelajaran adalah melalui media 

pembelajaran.  
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Media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta 

didik (Sutikno, 2013). Media pembelajaran merupakan alat bantu, alat peraga yang 

dapat membawa informasi dalam proses pembelajaran yang berupa perangkat keras 

atau lunak, yang dirancang atau tidak dirancang dalam rangka mempermudah 

komunikasi antara guru dengan peserta didik yang dapat merangsang pemikiran, 

menyalurkan pesan dan kemauan peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan 

pembelajaran.  

Media pembelajaran merupakan salah satu hal penting dalam menujang proses 

pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran peserta didik akan lebih mudah 

mengkonstruksikan pemahaman yang dipelajari dari hal abstrak menjadi kongkrit.  

Keberadaan media pembelajaran sangatlah penting dalam proses pembelajaran 

khususnya bagi peserta didik. Dapat kita ketahui bersama bahwa rentang usia anak 

Sekolah Dasar  berada pada tahapan operasi kongkrit, memandang dunia secara 

obyektif, berpikir operasional, mampu mengklasifikasin benda-benda yang ada 

disekitar, mempergunakan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu adanya media 

pembelajaran sangat menunjang proses belajar peserta didik dalam membantu 

mengenal dan memahami kondisi lingkungan sekitar secara kongkrit yang berupa 

audio/visual/audio visual. 

Menurut (Suyadi, 2009) karakteristik anak-anak usia Sekolah Dasar adalah 

anak yang suka bermain. Dunia anak adalah dunia bermain dan belajarnya anak 

sebagian besar melalui permainan yang mereka lakukan. Anak usia Sekolah Dasar 

rata-rata cenderung memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan tertarik dengan 

hal-hal yang baru bagi mereka. Hal itu akan membuat mereka bergerak untuk 
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mencari tahu apa yang sedang mereka lihat dan dengar. Sehingga media 

pembelajaran harus didesain semenarik dan seunik mungkin untuk menarik minat 

peserta didik dalam proses pembelajaran sebagai pemberi stimulus kepada peserta 

didik mengenai informasi yang disampaikan oleh guru. Selain itu peserta didik juga 

lebih mudah belajar melalui pembelajaran kongkrit dengan menyajikan objek 

secara nyata sehingga peserta didik lebih mudah menerima informasi yang 

disampaikan oleh guru.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada seorang guru wali kelas 4 Sekolah Dasar 

di SDN Tulusrejo 2 Malang pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 diperoleh 

informasi bahwa pemanfaatan media pembelajaran sudah cukup diterapkan dengan 

baik di sekolah tersebut. Namun, pada beberapa pembelajaran pemanfaatan media 

belum diterapkan dengan maksimal oleh guru dikarenakan kurangnya waktu luang 

untuk pembuatan media. Khususnya pada pembelajaran Subtema 1 “Keberagaman 

Budaya Bangsaku” peserta didik sedikit kesulitan mengidentifikasi keragaman 

budaya di suatu daerah karena peserta didik belum mengetahui letak dari daerah 

tersebut. Media yang digunakan guru hanya berupa peta visual biasa, dimana 

peserta didik hanya mengandalkan hafalan untuk mengetahui letak suatu daerah 

tanpa belajar untuk menunjukkan letaknya pada peta. 

Berdasarkan hasil observasi di SDN Tulusrejo 02 Malang pada hari Senin, 

tanggal 21 Oktober 2019 diperoleh informasi bahwa pada beberapa pembelajaran 

di Subtema 1 “Keberagaman Budaya Bangsaku” guru lebih banyak berpedoman 

pada buku guru dan buku siswa dari pemerintah sebagai sumber belajar. Ketika 

peserta didik belajar  mengidentifasi keberagaman budaya Indonesia peserta didik 

mengalami kesulitan dikarenakan belum mengetahui letak dari daerah tersebut. Hal 
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ini mengakibatkan peserta didik hanya belajar keberagaman budaya pada daerah 

tersebut tanpa mengetahui letak dari daerahnya pada peta. Jika hal ini dibiarkan 

akan berdampak pada menurunnya hasil belajar peserta didik yang berakibat pada 

kurang tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. 

Berdasarkan analisis kebutuhan diatas penulis mengembangkan sebuah media 

pembelajaran berupa bernama Matching Flag. Matching Flag merupakan 

pengembangan media pembelajaran pada Subtema 1 “Keberagaman Budaya 

Bangsaku” untuk kelas 4 Sekolah Dasar dalam membantu peserta didik 

mengidentifikasi keragaman budaya di suatu daerah dengan cara memindahkan 

bendera sesuai dengan nama Provinsi daerah yang telah diidentifikasi keragaman 

budayanya.  Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam 

mempelajari keberagaman budaya pada suatu daerah. Jadi peserta didik diharapkan 

tidak hanya mengetahui keberagaman budayanya tetapi juga dapat mengetahui 

letak daerah tersebut dengan bantuan media Matching  Flag. 

Pengembangan media dalam pembelajaran tematik kelas IV Sekolah Dasar 

pada Subtema 1 “Keberagaman Budaya Bangsaku” juga telah dilakukan sebuah 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Media  PAPEDA (Papan Peta Budaya 

Indonesia) Kelas IV Subtema 2 Indahnya Keragaman Budaya Negeriku di Sekolah 

Dasar” oleh Lukman Dini Ardiansyah tahun 2018. Penelitain tersbeut menunjukkan 

bahwa media PAPEDA berdasarkan validasi ahli materi dan ahli media 

memperoleh kategori yang valid dan layak diterapkan dalam proses pembelajaran 

di kelas. 

Pengembangan media Matching Flag  mengintegrasikan 3 muatan pelajaran 

yaitu IPS, IPA dan Bahasa Indonesia. Pada media Matching Flag terdapat peta 
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gundul pulau Indonesia, bendera ibukota provinsi, dan teks “Bangsaku Kaya 

Budaya” yang didalamnya membahas keragaman budaya dan alat musik tradisional 

daerah. Media Matching Flag didesain dengan warna dan bentuk yang menarik, 

terbuat dari bahan kayu yang aman dan tahan lama untuk peserta didik. Media 

Matching Flag  berfungsi sebagai media pembelajaran yang efektif untuk 

pembelajaran di kelas dalam meningkatkan hasil belajar dan  keaktifan peserta 

didik. Berdasarkan analisis kebutuhn diatas disusun sebuah penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Media Matching Flag pada Subtema 1 Keberagaman 

Budaya Bangsaku Kelas 4 Sekolah Dasar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kevalidan pelaksanaan pengembangan media Matching Flag pada 

Subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku Kelas 4 Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana kepraktisan penggunaan pengembangan media Matching Flag 

pada Subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku Kelas 4 Sekolah Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dan 

pengembangan adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangan produk media Matching Flag pada Subtema 1 Keberagaman 

Budaya Bangsaku Kelas 4 Sekolah Dasar yang valid. 
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2. Mengembangan produk media Matching Flag pada Subtema 1 Keberagaman 

Budaya Bangsaku Kelas 4 Sekolah Dasar yang praktis. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan oleh peneliti terdiri dari 2 aspek yaitu: 

spesifikasi produk secara konstruk dan konten yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Konten 

Secara konten Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator dan 

tujuan pembelajaran pada Subtema 1 “Keberagaman Budaya Bangsaku” 

Pembelajaran 1 Kelas 4 Sekolah Dasar sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Kompetensi Inti (KI) Kelas 4 Sekolah Dasar 

No. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca 

dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah dan tempat 

bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

  

Tabel 1.1 merupakan Kompetensi Inti (KD) kelas 4 Sekolah Dasar. Sedangkan 

Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Subtema 1 ”Keberagaman Budaya 

Bangsaku” akan disajikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Subtema 1 

Muatan 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

3.2   Mengidentifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agam di provinsi 

setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang 

3.2.1 Membaca teks keragaman 

budaya daerah pada media 

Matching Flag sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

4.2.1 Menunjukkan letak daerah 

keragaman budaya Indonesia 

pada media Matching  Flag. 

Bahasa 

Indonesia  

 

3.1 Mencermati gagasan pokok 

dan gagasan pendukung yang 

diperoleh dari teks lisan, tulis 

atau visual. 

3.1.1 Mengidentifikasi gagasan 

pokok dan gagasan 

pendukung disetiap   paragraf 

dari teks keragaman budaya 

pada media Waking Flag. 

4.1 Menata informasi yang 

didapat dari teks berdasarkan 

keterhubungan antar gagasan 

kedalam kerangka tulisan. 

4.1.1 Menyajikan gagasan pokok 

dan gagasan pendukung 

disetiap paragraf dari teks 

keragaman budaya pada 

media Matching Flag secara 

tertulis pada peta pikiran. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

3.6 Menerapkan sifat-sifat bunyi 

dan keterkaitannya dengan 

indera      pendengaran. 

3.6.1 Menjelaskan cara 

menghasilkan bunyi dari alat 

musik daerah di lingkungan 

sekitar dari teks keragaman 

budaya pada media Matching  

Flag. 

4.6 Menyajikan laporan hasil 

percobaan tentang sifat-sifat 

bunyi. 

4.6.1 Mempresentasikan laporan 

hasil pengamatan tentang 

cara menghasilkan bunyi dari 

alat musik daerah di 

lingkungan sekitar pada 

media Matching  Flag. 

 

Materi pokok pada Subtema 1 ”Keberagaman Budaya Bangsaku” Pembelajaran 1 

akan dipaparkan dalam tabel 1.3 seabagai berikut: 

Tabel 1.3 Materi Pokok Subtema 1 Pembelajaran 1 

No. Muatan Pelajaran Matei Pokok 

1. Ilmu Pengetahuan Sosial Keragaman budaya daerah setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

2. Bahasa Indonesia Gagasan pokok dan gagasan pendukung 

3. Ilmu Pengetahuan Alam Sifat-sifat bunyi 
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2.    Konstruk  

Secara konstruk rincian spesifikasi produk media Matching Flag pada Subtema 

1 “Keberagaman Budaya Bangsaku” Kelas 4 Sekolah Dasar sebagai berikut: 

a. Papan  

1) Terbuat dari papan kayu dengan ukuran 70 x 50 cm. 

2) Bagian luar papan di plitur serta diberi stiker nama media Matching Flag 

dengan tema anak SD yang menarik. 

3) Papan diberi gembok pengunci agar aman ketika disimpan, di bagian 

tengah atas papan diberi pegangan agar mudah dibawa saat dibawa. 

4) Bagian dalam papan mempunyai 2 sisi yang bercat warna biru muda. Sisi  

kanan terdapat peta dengan desain pulau berwarna hijau yang terbuat dari 

kayu sehingga memiliki kesan timbul. Bentuk pulau hanya berupa bata-

batas wilayah provinsi tanpa disertai nama provinsi.  

5) Sisi kiri papan terdapat tempat untuk meletakkan bendera-bendera Ibukota 

Provinsi apabila papan ditutup, teks petunjuk penggunaan media Matching  

Flag, serta teks “Bangsaku Kaya Budaya”. Papan sisi kiri terdapat triplek 

yang bisa dibuka tutup dengan cara digeser tujuannya sebagai penutup 

agar bendera tidak berjatuhan ketika papan dilipat. Bagian kiri papan 

diberi pembatas kayu untuk membedakan meletakkan bendera, teks 

pedoman penggunaan media serta teks “Bangsaku Kaya Budaya”. 

6) Antara bagian sisi kanan dan kiri papan diberi 2 buah engsel agar papan 

mudah dilipat ketika ditutup. 

7) Setiap bagian pinggir papan diberi lis  kayu dengan ukuran 3 x 2 cm bercat 

merah. 
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8) Papan bisa dilipat dan mudah dibawa kemana-mana. 

b. Bendera 

1) Terbuat dari kayu dengan ukuran 4 x 2,5 cm diberi stiker tulisan nama 

Provinsi disisi kanan dan Ibukota provinsi disisi kiri. Tinggi tiang bendera 

yaitu 10 cm terbuat dari bahan kayu yang aman untuk anak-anak dengan 

cat warna putih. 

2) Bendera berjumlah 34 buah, stiker bendera bertuliskan 34 Ibukota Provinsi 

dan  Provinsi Indonesia. Warna stiker bendera dikelompokkan berdasarkan 

nama pulau sebagai berikut: 

a) Warna merah untuk pulau Jawa 

b) Warna pink untuk pulau Kalimantan 

c) Warna biru muda untuk pulau Sulawesi 

d) Warna kuning untuk pulau Sumatera 

e) Warna hijau muda untuk pulau Bali dan Nusa Tenggara 

f) Warna orange untuk pulau Papua 

c. Peta 

1) Peta terbuat dari kayu yang didesain berbentuk pulau Indonesia dengan cat 

warna hijau dan dibentuk timbul. Namun, peta pulau tidak terdapat 

keterangan nama lokasi/tempat Ibukota Provinsi (peta gundul). 

2) Ukuran peta sama dengan ukuran papan yaitu 70 x 50 cm. 

3) Pada setiap letak Ibukota Provinsi diberi lubang dengan diameter 1 cm 

yang disesuaikan dengan diameter tiang bendera. Lubang ini berfungsi 

untuk meletakkan bendera ketika ditancapkan sehingga bendera bisa 

berdiri. 
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d. Teks “Bangsaku Kaya Budaya” dan paduan penggunaan media 

1) Teks “Bangsaku Kaya Budaya” berisi tentang keragaman budaya khas 

Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia, gagasan pokok dan gagasan 

pendukung, serta alat musik tradisional beserta cara memainkannya. 

2) Teks diketik pada kertas ukuran A4  

3) Teks “Bangsaku Kaya Budaya” dan panduan penggunaan media Matching 

Flag yang sudah di print di kertas Art Paper 210 kemudian di laminating 

agar tahan lama, tidak mudah rusak dan bisa digunakan berkali-kali. 

 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Pengembangan media Matching Flag penting dilakukan karena melihat 

kondisi di lapangan diperoleh informasi bahwa beberapa peserta didik kesulitan 

mengidentifikasi keragaman budaya pada suatu daerah. Sehingga peserta didik 

hanya mengetahui keragaman budayanya saja tanpa mengetahui letak dari daerah 

tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya 

penelitian dan pengembangan media Matching Flag yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi Peserta didik 

Diharapkan media Matching Flag dapat membantu peserta didik dalam 

menunjukkan letak dan nama Ibukota Provinsi daerah di Indonesia setelah 

mengidentifikasi keberagaman budaya di setiap daerahnya. Sehingga peserta 

didik tidak hanya mengetahui keragaman budayanya saja tetapi peserta didik 

juga dapat belajar secara langsung mengenai letak Ibukota Provinsi Indonesia, 

gagasan pokok dan gagasan pendukung serta alat musik tradisional daerah 

beserta cara memainkannya. 
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2. Bagi Guru 

Diharapkan media Matching Flag dapat menjadi sarana pendukung 

pembelajaran di kelas pada Subtema 1 “Keberagaman Budaya Bangsaku” kelas 

4 Sekolah Dasar. 

3. Bagi Sekolah 

Diharapkan media Matching Flag dapat menjadi salah satu  fasilitas belajar 

bagi peserta didik khususnya bagi kelas 4, sehingga mampu meningkatkan 

prestasi belajar kualitas mutu pendidikan di Sekolah. 

4. Bagi Peneliti 

Diharapkan media Matching Flag dapat mempermudah penyampaian materi 

oleh guru pada pembelajaran Subtema 1 “Keberagaman Budaya Bangsaku” 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.  

5. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan media Matching Flag mampu menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya serta menambah wawasan dan ide-ide baru untuk dikembangkan 

menjadi inovasi yang menarik dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Seorang pengembang dalam menciptakan sebuah produk pembelajaran 

tentunya memiliki beberapa asumsi sehingga menghasilkan sebuah inovasi yang 

menarik. Asumsi pengembang mengenai pengembangan media Matching Flag 

pada Subtema 1 “Keberagaman Budaya Bangsaku” kelas 4 Sekolah Dasar antara 

lain sebagai berikut: 
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1. Peserta didik mengenal peta Indonesia beserta pulau-pulau yang ada di 

Indonesia.. 

2. Peserta didik mampu membedakan macam-macam pulau besar yang ada di 

Indonesia. 

3. Peserta didik memiliki kemampuan membaca yang teliti. 

4. Peserta didik memiliki pengalaman yang berkaitan dengan bunyi dan indera 

pendengaran. 

Keterbatasan pengembangan media Matching Flag pada Subtema 1 

“Keberagaman Budaya Bangsaku” kelas 4 Sekolah Dasar antara lain sebagai 

berikut: 

1. Media Matching Flag hanya dikhususkan untuk kelas 4 Sekolah Dasar . 

2. Media Matching Flag hanya diterapkan pada Tema 1 Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku Pembelajaran 1. 

3. Media Matching Flag hanya mengintegrasikan 3 muatan pelajaran yaitu Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

4. Media Matching Flag tidak sampai tahap desiminasi (penyebaran). 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahpahaman dalam penafsiran 

terhadap penelitian ini, maka penjabaran definisi operasional yang berkaitan 

dengan pengembangan media Matching Flag adalah sebagai berikut: 
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1. Pembelajaran Tematik 

Merupakan sebuah model pembelajaran berbasis terpadu yang 

mengintegrasikan beberapa muatan pelajaran ke dalam sebuah tema dengan 

mengedepankan keaktifan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran 

dikelas dalam menggali dan menemukan konsep-konsep baru di lingkungan 

sekitar secara kongkrit.  

2. Media Pembelajaran 

Merupakan alat bantu/alat peraga berupa perangkat keras atau lunak yang 

berfungsi untuk menyampaikan pesan berupa informasi dengan tujuan 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik dalam 

proses pembelajaran  

3. Matching Flag  

Merupakan sebuah inovasi media pembelajaran pada Subtema 1 

“Keberagaman Budaya Bangsaku” untuk Kelas 4 Sekolah Dasar yang  berupa 

peta timbul dengan mengintegrasikan 3 muatan pelajaran yaitu IPS, Bahasa 

Indonesia dan IPA yang untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari 

nama dan letak Ibukota Provinsi di Indonesia dengan cara memindahkan 

bendera sesuai letak Ibukota Provinsi pada sebuah peta tanpa lokasi (peta 

gundul) setelah peserta didik mengidentifikasi keragaman budaya pada suatu 

daerah.  


