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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Belajar merupakan proses atau kegiatan interaksi seseorang dengan 

lingkungannya yang menimbulkan perubahan tingkah laku dan bersifat relatif 

permanen. Perubahan yang dimaksud adalah pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikapyang diperoleh dari pengalaman atau kegiatan dalam 

proses belajar. Jenis pengalaman atau kegiatan yang dilakukan dalam proses 

belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam mencapai tujuan belajar. 

Untuk menyesuaikan kebutuhan siswa dengan lingkungan belajarnya diperlukan 

kegiatan pembelajaran. Menurut Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah “proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksikan 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pelajaran. Pembelajaran merupakan bagian atau elemen yang memiliki 

peran sangat dominan untuk mewujudkan kualitas baik proses maupun lulusan 

(output) pendidikan (Muchith:2008), artinya pembelajaran sangat bergantung dari 

kemampuan guru dalam melaksanakan atau mengemas proses pembelajaran. 

Oktavia (2020:1) menyatakan bahwa teachers need to innovate in choosing 

methods and designing fun learning strategies, of course, this requires creative 

ideas. The learning process that is carried out actively and fun is expected to be 

more effective in achieving the learning goals that have been set previously. 

Pembelajaran yang dilaksanakan secara baik dan tepat akan memberikan 

kontribusi sangat dominan bagi siswa. Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 

tentang Kerangka Dasar dan Dtruktur Kurikulum SD/MI menyebutkan bahwa 

“Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada SD/MI dilakukan melalui pembelajaran 

dengan pendekatan tematik dari kelas I sampai kelas VI” Istilah pembelajaran 

tematik  pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu menggunakan tema 
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untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas:2006). Pembelajaran  tematik 

terpadu memberikan kesempataan seluas – luasnya terhadap siswa untuk dapat 

mengembangkan pengetahuan dengan menjawab pertanyaan sendiri dan 

memuaskan rasa keingintahuan dengan mencarinya sendiridi dunia sekitar 

mereka.  

Pada era modern seperti saat ini, seorang guru tidak hanya bertugas 

mentransfer ilmu kepada anak didiknya. Guru juga dituntut kreatif dalam 

menyampaikan pembelajaran agar materi pembelajaran yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik oleh peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai maksimal. Sasmitatias (2018:42) menyatakan bahwa As educator of the 

generations to continue the nation, teachers have an important role as facilitator 

of strength and motivation in the development of the attitude required for the 

attainment of educational objectives and goals. Salah satu cara untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Media ini 

dapat dijadikan guru sebagai alat bantu yang dapat memudahkan guru dalam 

pemberian informasi selama pembelajaran berlangsung. Sidabutar (2017:119) 

menyatakan bahwa  The use of media is expected to have a positif impact, such as 

the emergence of a more conducive learning proses, feedbackin teaching and 

learning, and achieve optimal ruslt. Media pembelajaran yang baik juga dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum 

menyediakan media yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Media 

pembelajaran merupakan suatu alat atau perantara yang berguna untuk 

memudahkan proses belajar mengajar, dalam rangka mengefektifkan komunikasi 

antara guru dan siswa. Hal ini sangat membantu guru dalam mengajar dan 

memudahkan siswa menerima dan memahami pelajaran. Pembelajaran akan terasa 

menjenuhkan jika di dalamnya tidak disertai adanya pemakaian media 

pembelajaran oleh guru.  

Penggunaan media pada tingkat sekolah dasar merupakan hal yang 

penting, mengingat bahwa usia siswa sekolah dasar merupakan tahapan 
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operasional konkret. Piaget (Rita Eka Izaty,dkk.,2008:35) berpendapat bahwa 

tahapan perkembangan kognitif siswa usia sekolah dasar, yakni 6 sampai 12 tahun 

merupakan tahapan operasional konkret, pada tahapan ini siswa telah dapat 

membentuk ide berdasarkan pemikiran yang muncul pada benda atau kejadian 

logis di sekitarnya atau dengan kata lain siswa mulai berfikir logis terhadap obyek 

yang konkret sehingga penyampaian materi akan lebih efektif jika dibantu oleh 

sebuah media yang dapat mengasah tingkat keaktifan berpikir siswa secara 

mandiri. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar juga 

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru bagi siswa, membangkitkan 

motivasi belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Selain dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, penggunaan atau pemanfaatan 

media juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran.  

Namun kondisi yang ditemukan peneliti, banyak sekolah dasar di 

Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang belum maksimal menggunakan 

media dalam pembelajaran tematik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap 25 guru kelas V di Kecamatan Sedan pada tanggal 7 Maret 2020 

menunjukkan bahwa 60% pernah menggunakan media permainan, namun hanya 

24% yang menggunakan media berbasis kearifan lokal. Media dalam 

pembelajaran tematik oleh guru kelas V di Kecamatan Sedan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini.  

Tabel 1.1 Penggunaan Media dalam Pembelajaran Tematik  

No Media yang digunakan Banyak guru yang menggunakan 

1 Globe 10 

2 Peta 10 

3 Gambar 8 

4 LCD 8 

5 Torso  5 

6 Atlas  3 

7 Lingkungan  2 

8 KIT IPA  1  
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Adapun kebutuhan media pembelajaran saat ini harus memenuhi aspek 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 1.2 Aspek Kebutuhan Media Pembelajaran 

Aspek Penjelasan 

Fisik  Bentuk fisik media dapat bertahan lama dan tidak mudah 

hancur 

Penggunaan Media mudah digunakan  

Manfaat Media memberikan manfaat bagi siswa sehingga siswa lebih 

mudah memahami materi 

Kepraktisan Media praktis sehingga mudah dibawa dan digunakan  

Tepat sasaran Media tepat sasaran sesuai dengan karakteristik 

perkembangan anak sekolah dasar dan struktur materi  

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media oleh guru dalam pembelajaran tematik masih belum bervariatif dan belum 

sesuai dengan kebutuhan media saat ini. Selain itu masih sedikit guru yang 

memahami tentang kearifan lokal suatu daerah sehingga media pembelajaran yang 

berbasis kearifan lokal sangat minim. Pada pembelajaran Tema 8 Lingkungan 

Sahabat Kita, peneliti ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran 

Treasure of Science (Harta Karun Ilmu) yang berbasis kearifan lokal Kabupaten 

Rembang. Kearifan lokal yang menjadi fokus peneliti adalah obyek wisata yang 

ada di Kabupaten Rembang karena sesuai dengan tema 8 lingkungan sahabat kita. 

Berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa kelas V SDN 1 Karas, diperoleh 

hasil hanya 31% obyek wisata yang pernah dikunjungi siswa dari keseluruhan 

obyek wisata yang ada di Kabupaten Rembang.  Berdasarkan data yang diperoleh 

dari dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Rembang , obyek wisata di 

Kabupaten Rembang sebanyak 51 obyek.   

Kearifan lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah obyek wisata di 

Kabupaten Rembang. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan siswa tentang 

pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang, mengenalkan kepada siswa tentang 

potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang, sehingga siswa lebih 
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mencintai daerah tempat tinggalnya. Dukungan dari pemerintah daerah juga 

disampaikan oleh koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan Sedan 

melalui wawancara yang dilaksanakan tanggal 23 Maret 2020. Dalam wawancara 

tersebut Bapak Achmad Mudjtahid, S.Pd menjelaskan bahwa untuk meningkatkan 

kualitas guru dalam pembelajaran harus ada media yang mendukung sehingga 

pembelajaran dapat menyenangkan dan menarik perhatian siswa.  Media yang 

menarik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, mudah didapatkan, mudah 

diperoleh dan sesuai dengan kondisi lingkungan.   

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti akan mengembangkan 

media pembelajaranTreasure of Science (harta karun ilmu) berbasis kearifan lokal 

yaitu media pembelajaran yang berupa permainan dengan konsep berburu harta 

karun. Penggunaan permainan berkonsep berburu harta karun sebagai media 

pembelajaran juga sudah digunakan oleh beberapa peneliti (Kusuma,2013; 

Wahyuningrum, 2015; Rasidah ,2015). Media pembelajaran permainan berkonsep 

berburu harta karun  digunakan  pada pembelajaran matematika  materi himpunan, 

pada pembelajaran IPS materi arah mata angin dan pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Rencana peneliti  disambut baik oleh Bapak Achmad Mudjtahid, S.Pd 

karena di Kecamatan Sedan pengguaan media dalam pembelajaran tematik masih 

belum maksimal, terutama media yang berbasis kearifan lokal.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 masih dianggap sulit oleh guru 

dan siswa. 

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered) meskipun telah 

menggunakan kurikulum 2013. 

3. Pembelajaran tematik belum menggunakan media yang menarik, sehingga 

pembelajaran belum maksimal. 

4. Penggunaan media permainan berbasis kearifan lokal masih sangat minim. 

5. Kurangnya wawasan siswa tentang kearifan lokal khususnya obyek wisata di 

Kabupaten Rembang. 
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6. Perlu dikembangkan media pembelajaran tematik yang unik dan menarik bagi 

siswa dengan berbasis kearifan lokal.  

1.3 Cakupan Masalah 

Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Keterbatasan guru dalam menggunakan media dalam pembelajaran tematik. 

2. Keterbatasan penggunaan media pembelajaran yang berupa permainan. 

3. Kebutuhan media pembelajaran yang mengakomodir kearifan lokal dalam 

pembelajaran tematik. 

4. Pengembangan media Treasure of Science berbasis kearifan lokal dalam 

pembelajaran tematik  kelas V di sekolah dasar.  

1.4 Rumusan Masalah  

Permasalahan peneliti yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kebutuhan media dalam pembelajaran tematik kelas V di sekolah 

dasar di Kabupaten Rembang? 

2. Bagaimana desain pengembangan media Treasure of Science (Harta Karun 

Ilmu) berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran tematik kelas V di sekolah 

dasar di Kabupeten Rembang yang memenuhi kriteria valid? 

3. Bagaimana keefektifan  media Treasure of Science (Harta Karun ilmu) 

berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran tematik  kelas V di sekolah dasar 

di Kabupaten Rembang? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan 

mengembangkan hal – hal sebagai berikut ini.  

1. Menganalisis kebutuhan media dalam pembelajaran tematik kelas V di 

sekolah dasar di Kabupaten Rembang. 

2. Menguji  rancangan  pengembangan media Treasure of Science (Harta Karun 

Ilmu) berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran tematik kelas V di sekolah 

dasar di Kabupaten Rembang.  

3. Menentukan keefektifan  media Treasure of Science (Harta Karun Ilmu) 

berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran tematik kelas V di sekolah dasar 

di Kabupaten Rembang. 
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1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun 

manfaat yang diperoleh sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat 

bagi dunia pendidikan. Serta dapat bermanfaat sebagai bahan pengembagan media 

bagi sekolah – sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran tematik.  

1.6.2 Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada: 

1.6.2.1 Siswa 

1. Dengan adanya penggunaan media Treasure of Science berbasis 

kearifan lokal siswa dapat lebih tertarik, bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran tematik.  

2. Dengan adanya Media Treasure of Science berbasis kearifan lokal 

dapat meningkatkan keterampilan intelektual dan kreatifitas siswa. 

1.6.2.2 Guru 

1. Upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran 

dalam menangani kesulitan menerapkan pembelajaran tematik. 

2. Menumbuhkan tingkat kreatifitas guru dalam proses pembelajaran 

tematik. 

3. Menjadi bahan informasi bagi guru SD tentang salah satu pilihan 

media dalam pembelajaran tematik.  

1.7 SpesifikasiProduk 

Produk pengembangan yang dihasilkan berupa  media pembelajaran 

Treasure of Science (Harta Karun Ilmu) berbasis kearifan lokal Kabupaten 

Rembang . Dengan adanya produk ini diharapkan dapat berguna bagi guru dan 

siswa dalam pembelajaran. 

Produk yang dihasilkan ada 2 yaitu :  
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1.7.1 Media Treasure of Science Berbasis Kearifan Lokal 

a. Deskripsi Produk  

1. Jenis media yang dikembangkan adalah  media papan harta karun ilmu  yang  

berukuran  40 cm x 60 cm.  

2. Media ini dikhususkan untuk kelas V Tema 8 Lingkungan Sahabat Kita. 

3. Peta harta karun yang berbentuk peta Kabupaten Rembang yang menempel 

pada papan permainan yang berbentuk box dibuat dari kayu jati. Papan 

permainan ini dapat dilipat sehingga dapat  digunakan sebagai tempat 

penyimpanan alat permainan. 

4. Media dilengkapi dengan kotak harta karun ilmu yang berbentuk balok kecil 

berukuran 6 cm x 6 cm x 5 cm yang dilengkapi gembok dan kunci. 

5. Clue pertanyaan yang memuat materi Tema 8 Kelas V  

6. Pion permainan yang berbentuk karakter kartini  memakai pakaian motif 

batik Lasem. 

7. Kartu informasi tempat wisata yang ada di Kabupaten Rembang. 

b. Komponen ProdukMedia Treasure of Science 

1. Papan permainan  

 

 

 

 

Gambar 1.1 papan permainan media Treasure of Science 

2. Kotak harta karun ilmu disertai gembok dan kunci 

 

 

 

 

Gambar 1.2 peti harta karun 

3. Clue pertanyaan 
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4. Pion karakter kartini 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Pion permainan karakter Kartini 

5. Kartu Informasi Wisata  

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kartu informasi wisata 

c. Buku PanduanPenggunaan Media Treasure of ScienceBerbasis Kearifan 

Lokal Rembang 

Buku pedoman media Treasure of Science terdiri dari: 

1) Prakata 

2) Pendahuluan 

3) Petunjuk penggunaan media Treasure of ScienceI berbasis kearifan lokal 

Rembang 

4) Skenario pembelajaran dalam menggunakan media Treasure of Science 

berbasis kearifan lokal Rembang 

5) Materi Ajar Kelas V Tema 8 Lingkungan Sahabat Kita 

6) Daftar Pustaka  

1.7.2 Video Animasi MediaTreasure of Science 

Siregar (2017:96) menyatakan bahwa media in the form of animation was needed 

by the students so that the learning situationwas more concrete, interesting, and 

fun. Media animasi Treasure of Science dibuat dengan memvisualisasikan 

komponen produk asli dan alur permainan dalam bentuk video animasi. Saat 

pembelajaran, guru cukup memutar video animasi media  Treasure of Science, 

kemudian siswa memperhatikan.Adapun komponen video animasi media 
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Treasure of Science meliputi suara dubber, sound effect, gambar potongan media 

Treasure of Science. Video animasi media Treasure of Science dibuat dengan 

menggunakan microsoft power point, selanjutnya dikonvert ke dalam bentuk 

video dengan format MP4. 


