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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Tematik 

Pada bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan 

pembelajaran tematik meliputi: 1) pengertian pembelajaran tematik, 2) 

landasan pembelajaran tematik, 3) karakteristik pembelajaran tematik, dan 4) 

kelebihan pembelajaran tematik. 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran merupakan istilah yang telah dikenal oleh masyarakat 

luas, terlebih dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dapat diartikan suatu 

proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu 

lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar (Rachmawati, 2015: 141). 

Selain itu, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang 

relatif tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. Pembelajaran 

memiliki makna bahwa subjek belajar harus dibelajarkan bukan diajarkan. 

Subjek belajar yang dimaksud adalah peserta didik atau disebut juga 

pembelajar yang menjadi pusat kegiatan belajar. Peserta didik sebagai subjek 

belajar dituntut untuk aktif mencari, menemukan, menganalisis, merumuskan, 

memecahkan masalah, dan menyimpulkan suatu masalah (Thobroni: 2016: 

17). 

Proses pembelajaran tematik menekankan pada keaktifan peserta didik 

sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan 

menemukan pengetahuan secara mandiri. Melalui pengalaman yang
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didapatkan secara langsung, peserta didik akan memahami konsep-konsep 

dari materi yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain. 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik (Kemendikbud, 

2014: 220). Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang 

menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai, 

baik antar mata pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. Pembelajaran 

tematik memberi penekanan pada pemilihan suatu tema yang spesifik yang 

sesuai dengan materi pelajaran, untuk mengajar satu atau beberapa konsep 

yang memadukan berbagai informasi.  

Pembelajaran tematik juga didefinisikan sebagai suatu pendekatan 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam 

intra-mata pelajaran maupun antar-mata pelajaran (Majid, 2014: 85). Adanya 

pemaduan mata pelajaran akan membuat peserta didik memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jadi 

bermakna bagi peserta didik.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik 

dalam suatu lingkungan belajar yang dilakukan secara terprogram untuk 

penyediaan sumber belajar sehingga membuat belajar secara aktif dan tujuan 

belajar dapat tercapai.  Sedangkan pembelajaran tematik adalah suatu  model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran baik dalam intra-mata pelajaran maupun antar-mata pelajaran 
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sehingga dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh 

sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik.  

2. Landasan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik mempunyai landasan-landasan yang digunakan 

untuk menjalankan ataupun melaksanakan sebuah pembelajaran tersebut agar 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terdapat 3 landasan 

pembelajaran tematik yang dijabarkan oleh Majid (2014: 87-88) sebagai 

berikut: 

(a) Landasan filosofis pembelajaran tematik dipengaruhi oleh tiga 
aliran filsafat yaitu aliran progresivisme, aliran konstruktivisme dan 
aliran humanisme, (b) Landasan psikologis diperlukan untuk 
menentukan isi atau materi pembelajaran tematik agar tingkat 
keluasan dan kedalaman sesuai dengan perkembangan peserta didik 
(c) Landasan yuridis pembelajaran tematik berkaitan dengan 
kebijakan atau peraturan yang tertulis pada UU No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak 
berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat 
dan bakat.  

 
Dari penjelasan diatas, terdapat tiga landasan pembelajaran tematik 

yaitu landasan filosofi, landasan psikologi dan landasan yuridis. Tiga 

landasan inilah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran 

tematik. Melalui tiga landasan ini, pembelajaran akan menjadi tepat sasaran. 

3. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik di Sekolah Dasar memiliki beberapa 

karakteristik khusus yang membedakannya dengan pendekatan pembelajaran 

lain. Terdapat 6 karakteristik pembelajaran tematik yang dijabarkan oleh 

Majid (2014:89-90) sebagai berikut:  
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(a) Berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik berperan 
sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator, (b) memberikan 
pengalaman langsung kepada peserta didik, (c) pemisahan mata 
pelajaran tidak begitu jelas, (d) menyajikan konsep dari berbagai mata 
pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, (e) bersifat fleksibel yakni 
guru fleksibel dalam mengaitkan bahan ajar dengan mata pelajaran 
lain atau mengaitkan dengan kehidupan peserta didik, (f) 
menggunakan prinsip belajar sambil bermain sehingga pembelajaran 
berlangsung menyenangkan. 

 
Menurut Permendikbud no 57 tahun 2014, pembelajaran tematik 

memiliki ciri khas antara lain pengalaman dan kegiatan belajar relevan 

dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar, 

kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik, kegiatan belajar dipilih yang 

bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat 

bertahan lebih lama, memberi penekanan pada keterampilan berpikir peserta 

didik, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya, dan 

mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, seperti kerjasama, 

toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.  

Setiap model pembelajaran pasti mempunyai karakteristik yang 

menjadikan pembelajaran tersebut berbeda dengan pembelajaran yang lain. 

Karakteristik dari pembelajaran tematik yakni berpusat pada peserta didik, 

memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, menggunakan 

prinsip belajar sambil bermain, pembelajaran berlangsung bermakna, bersifat 

fleksibel, sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik, dan 

mengembangkan keterampilan sosial. 
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4. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Sebagai pendekatan pembelajaran yang memperhatikan karakteristik 

peserta didik, pendekatan pembelajaran tematik memiliki kelebihan 

dibandingkan pendekatan pembelajaran terpisah. Adapun kelebihan dari 

pembelajaran tematik adalah sebagai berikut: (a) menyenangkan karena 

dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan peserta didik, (b) hasil 

belajar bertahan lama karena proses pembelajarannya bermakna, (c) 

memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung sesuai tingkat 

perkembangan peserta didik, (d) mengembangkan keterampilan berpikir 

peserta didik dan (e) menyajikan kegiatan yang bersifat nyata (Majid, 2014: 

92-93). 

Selain itu menurut Trianto (2011: 158-159) dalam pembelajaran 

tematik ada  beberapa alasan yang mendasari bahwa pembelajaran tematik 

memiliki arti penting dalam kegiatan belajar mengajar, antara lain: 

(a)  Dunia anak adalah dunia nyata, dalam kehidupan yang mereka 
jalani, mereka melihat  peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungannya 
memuat sejumlah konsep  beberapa mata pelajaran yang tidak berdiri 
sendiri, (b) Proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu  
peristiwa/objek lebih terorganisasi, (c) Pembelajaran akan lebih 
bermakna apabila pelajaran yang sudah  dipelajari peserta didik dapat 
digunakan untuk mempelajari materi berikutnya, (d) memberi peluang 
peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri, (e) kemampuan 
yang diperoleh dari satu mata pelajaran akan saling  memperkuat 
kemampuan yang diperoleh dari mata pelajaran lain, (f) guru dapat 
lebih menghemat waktu dalam menyusun persiapan  mengajar.  

 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kelebihan 

pembelajaran tematik adalah menyenangkan, bermakna, sesuai 

perkembangan peserta didik, memberikan pengalaman langsung dan efisiensi 

waktu.  
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B. Media Pop-Up Book 

Pada bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan 

media pop-up book meliputi: 1) pengertian media pembelajaran, 2) ciri-ciri 

media pembelajaran, 3) fungsi dan manfaat media pembelajaran, 4) 

klasifikasi media pembelajaran, 5) kriteria pemilihan media pembelajaran dan 

6) media pop-up book. 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”. Secara harfiah, artinya adalah “perantara” atau “pengantar”. 

Oleh karenanya, media dipahami sebagai perantara atau pengantar sumber 

pesan dengan penerima pesan. Sanjaya dalam Haryono (2014: 47), 

menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat 

mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Dalam 

hal ini, media belajar yang dimaksud adalah berbagai alat dan bahan yang 

bisa digunakan untuk membantu dalam penyampaian materi pembelajaran. 

Dari pengertian media diatas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

bantu fisik yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memudahkan 

peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. 

2. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Terdapat tiga ciri media menurut Gerlach dan Ely dalam Arsyad 

(2010: 12), yang menjadi petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa 

saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu (atau 

kurang efisien) melakukannya. 
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(a) Ciri fiksatif (fixative property) menggambarkan kemampuan media 
merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu 
peristiwa atau objek, (b) ciri manipulatif (manipulative property) 
mentransformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena 
media memiliki ciri manipulatif, (c) ciri distributif (distributive 

property) memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan 
melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan 
kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman 
yang relatif sama mengenai kejadian itu.  

 
Selain itu ciri-ciri media pembelajaran menurut Arsyad (2010: 6) 

adalah media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

sebagai hardware (perangkat keras), yaitu suatu benda yang dapat dilihat, 

didengar, atau diraba dengan panca indera; media pendidikan memiliki 

pengertian nonfisik yang dikenal dengan software (perangkat lunak), yaitu 

kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi 

yang ingin disampaikan kepada peserta didik; penekanan media pendidikan 

terdapat pada visual dan audio; media pendidikan memiliki pengertian alat 

bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas; media 

pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran; media pembelajaran dapat 

digunakan secara masal (misalnya radio dan televisi), kelompok besar, dan 

kelompok kecil (misalnya film, slide, video dan OHP ), atau perorangan 

(misalnya: modul, komputer, radio tape, kaset, video recorder); sikap 

perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan 

penerapan suatu ilmu.  

Berdasarkan penjelasan diatas, ciri media dapat dijadikan landasan 

untuk menentukan suatu objek tersebut termasuk sebagai media atau bukan 

media. Apabila ciri-ciri media dapat terpenuhi yakni berhubungan dengan 
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perangkat keras atau lunak yang mempunyai ciri fiksatif, distributif dan 

manipulatif dan dapat digunakan secara masal atau perorangan maka media 

akan bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Salah satu unsur penting dalam proses belajar mengajar adalah media 

pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran dapat dipengaruhi oleh tujuan 

pengajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan peserta didik kuasai 

setelah pengajaran berlangsung dan konteks pembelajaran termasuk 

karakteristik peserta didik. Meskipun demikian bahwa salah satu fungsi 

utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan guru. Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi yang 

dijabarkan oleh Haryono (2014: 49-50) diantaranya:  

(1) Mengantisipasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh 
para peserta didik; (2) memperoleh gambaran jelas tentang benda 
yang sulit diamati secara langsung dikarenakan objek terlalu besar, 
objek terlalu kecil, objek bergerak terlalu lambat, objek bergerak 
terlalu cepat, objek terlalu kompleks, objek yang bunyinya terlalu 
halus, objek terlalu jauh letaknya, dan objek berbahaya; (3) 
memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik 
dengan lingkungannya; (4) menghasilkan keseragaman 
pengamatan; (5) menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, 
dan realistis; (6) membangkitkan keinginan dan minat baru; (7) 
membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar; (8) 
memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret 
sampai dengan abstrak; (9) memudahkan peserta didik untuk 
membandingkan, mengamati, mendeskripsikan suatu benda. 
 

Secara umum media mempunyai manfaat untuk memperjelas pesan 

agar tidak verbalis; mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya 

indera; menimbulkan gairah belajar; interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar; memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan 
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bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya; memberi 

rangsangan yang sama (Susilana, 2009: 9). 

Berdasarkan penjelasan diatas, manfaat dari penggunaan media 

pembelajaran yakni membantu guru dalam menyampaikan materi dan 

membantu peserta didik dalam memahami materi. Melalui penggunaan media 

maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Manfaat dari penggunaan 

media dapat dicapai secara maksimal jika guru dapat memilih dan 

menggunakan media secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

4. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Berdasarkan bentuk informasi yang digunakan, media dapat 

diklasifikasikan media penyaji dalam lima kelompok besar, yaitu media 

visual diam, media visual gerak, media audio, media audio visual diam, dan 

media audio visual gerak. Melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya 

media diklasifikasikan dalam tujuh kelompok media penyaji, yaitu (a) 

kelompok kesatu; grafis bahan cetak, dan gambar diam, (b) kelompok kedua; 

media proyeksi diam, (c) kelompok ketiga; media audio, (d) kelompok 

keempat; media audio visual, (e) kelompok kelima; media gambar hidup atau 

film, (f) kelompok keenam; media televisi, dan (g) kelompok ketujuh; multi 

media (Susilana, 2009:14). Berdasarkan perkembangan teknologi, Arsyad 

(2010: 29) mengelompokkan media pembelajaran ke dalam empat jenis yaitu 

media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audio-visual, media hasil 

teknologi yang berdasarkan komputer, dan teknologi gabungan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 

beberapa jenis media seperti media grafis, media audio, media visual, media 
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audio visual, multimedia, dan lain-lain. Pengklasifikasian media tersebut 

dapat membantu guru dalam memilih media pembelajaran. Salah satu jenis 

media yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media grafis atau 

cetak.  

5. Kriteria Memilih Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran 

yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan 

media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu perlu dipelajari bagaimana 

menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian 

tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar.  

Menurut Haryono (2014: 66-67) dalam memilih media yang tepat dan 

sesuai prinsip-prinsip pemilihan, perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai 

berikut: 

(a) Objektifitas mengenai metode yang dipilih; (b) program 
pembelajaran mengenai yang akan disampaikan kepada peserta didik 
harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik menyangkut isi, 
struktur, maupun kedalamannya; (c) media yang akan digunakan 
nantinya harus dilihat apakah sesuai dengan tingkat perkembangan 
peserta didik baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, 
cara, dan kecepatan penyajian, maupun waktu penggunaannya; (d) 
situasi dan kondisi sekolah yang akan dipergunakan, yakni mulai dari 
ukuran perlengakapan maupun ventilasinya, situasi serta kondisi 
peserta didik yang akan mengikuti pelajaran baik jumlah, motivasi, 
dan kegairahannya; (e) kualitas teknik melalui adanya rekaman suara 
atau gambar-gambar dan alat-alat lain yang perlu penyempurnaan 
terlebih dahulu sebelum digunakan. 

 
Selain kriteria pemilihan media diatas, kriteria pemilihan dan 

penggunaan media berbasis visual yakni dengan menentukan tujuan sesuai 

dengan materi, memilih wujud benda yang menarik, media yang dipajang 
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praktis, aman dan berdampak positif, dan dapat dengan jelas dilihat oleh 

peserta didik (Haryono, 2014: 52). 

Adanya kriteria pemilihan media, dapat memudahkan guru dalam 

memilih media yang sesuai dengan materi serta memudahkan guru dalam 

menggunakan media untuk membantu dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Melalui penggunaan media diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar 

peserta didik. 

6. Media Pop-Up Book  

a. Pengertian Pop-Up Book 

Salah satu media tiga dimensi adalah pop-up book. Pop-up book 

adalah buku berbentuk tiga dimensi yang ketika dibuka, buku pop-up terlihat 

bergerak naik dari dimensi dari permukaan halaman buku. Teknik yang 

digunakan dalam pembuatan kreasi pop-up terdapat 4 basic, yaitu: tempat 

panggung (stage set), lipatan berbentuk V (V-fold), kotak dan silinder (box 

and cylinder), dan lapisan mengapung (floating layers). Setiap cara lipatan 

kertas yang dipotong dengan rapi, akan keluar membentang ketika buku 

dibuka pada setiap halamannya (Vand Dyk, 2011: 19). 

Pop-up book juga didefinisikan sebagai sebuah buku yang 

menampilkan potensi untuk bergerak dan interaksinya melalui penggunaan 

kertas sebagai bahan lipatan, gulungan, bentuk, roda atau putarannya 

(Bluemel, 2012: 1). Pada pop-up book, materi disampaikan dalam bentuk 

gambar yang menarik karena terdapat bagian yang jika dibuka dapat 
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bergerak, berubah atau memberi kesan timbul sehingga dapat menarik peserta 

didik untuk menggunakan media pop-up book. 

Sekilas pop-up book hampir sama dengan origami dimana kedua seni 

ini mempergunakan teknik melipat kertas. Walau demikian origami lebih 

memfokuskan diri pada menciptakan objek atau benda sedangkan pop-up 

lebih cenderung pada pembuatan mekanis kertas yang dapat membuat gambar 

tampak secara lebih berbeda baik dari sisi perspektif atau dimensi, perubahan 

bentuk hingga dapat bergerak yang disusun sealami mungkin. Berdasarkan 

beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pop-up book adalah 

salah satu bidang dari paper engineering yang bentuknya tiga dimesi, dan 

memiliki 4 basic teknik pembuatan pop-up. 

b. Teknik Pop-Up 

Van Dyk (2011:20-21) menyebutkan bahwa teknik yang digunakan 

dalam pembuatan kreasi pop-up terdapat 4 basic: tempat panggung (stage 

set), lipatan berbentuk V (V-fold), kotak dan silinder (box and cylinder), dan 

lapisan mengapung (floating layers). Sedangkan menurut Sabuda dalam 

Hanifah (2014: 50-51), terdapat beberapa macam teknik pop-up yang 

diungkapkan Sabuda diantaranya teknik transformations, volvelles, 

peepshow, flaps, pull-tabs, dan pull-downs. Selama pembuatan pop-up book 

ini penelitin menggunakan teknik pull-tabs dan lipatan berbentuk V (V-fold). 

c. Keunggulan Pop-Up Book 

Pop-up book memiliki kelebihan pada visualisasi cerita yang lebih 

menarik, dan tampilan gambar yang terlihat lebih memiliki dimensi, serta 

gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya 



23 
 

 
 

digeser. Hal-hal tersebut membuat cerita lebih menyenangkan dan menarik 

untuk dinikmati, sehingga membawa pembaca untuk ikut masuk kedalam 

cerita dan isi dari buku tersebut. Hal ini akan membuat kesan tersendiri 

kepada pembaca sehingga akan lebih mudah masuk kedalam ingatan. 

Sesuai dengan pendapat Van Dyk (2011:5) pop-up book menambah 

gerakan dan kontribusi melalui pembaca dan non pembaca untuk belajar 

menikmati. Hands-on and kinetic, movable and pop-up book, yang 

menggabungkan tangan dan mata, tindakan dan reaksi, penemuan dan 

ketakjuban. Selain itu Van Dyk (2011:6) juga menjelaskan bahwa pop-up 

book dapat meningkatkan penemuan dan pembelajaran untuk menjelaskan 

dengan lebih baik, memberikan pengajaran dasar, dan memberikan visualisasi 

dunia disekeliling kita. 

Selain itu, Bluemel (2012: 4) menyebutkan beberapa kegunaan media 

pop-up book, yaitu:  

Untuk mengembangkan kecintaan anak muda terhadap buku dan 
membaca; bagi peserta didik anak usia dini untuk menjembatani 
hubungan antara situasi kehidupan nyata dan simbol yang 
mewakilinya, bagi peserta didik yang lebih tua atau peserta didik 
berbakat dan memiliki kemampuan dapat berguna untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif; bagi yang 
enggan membaca, dapat membantu peserta didik untuk menangkap 
makna melalui perwakilan gambar yang menarik dan untuk 
memunculkan keinginan serta dorongan membaca secara mandiri 
dengan kemampuannya untuk melakukan hal tersebut secara terampil. 

 
Berdasarkan penjelasan diatas, diharapkan media pop-up book 

bermanfaat dalam proses pembelajaran tematik yakni membantu guru dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik. Selain itu, penggunaan media 

pop-up book dapat memudahkan peserta didik dalam belajar tematik bagi 

peserta didik anak usia dini karena mampu menjembatani hubungan antara 
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situasi kehidupan nyata dan simbol yang mewakilinya dengan memberikan 

visualisasi atau ilustrasi dunia disekelilingnya. 

C. Karakteristik Peserta didik Kelas IV Sekolah Dasar 

Anak memiliki kematangan untuk belajar, karena pada masa ini dia 

sudah siap untuk menerima percakapan-percalan baru yang diberikan oleh 

sekolah. Pada masa pra-sekolah sampai dengan usia 8 tahun tekanan belajar 

lebih difokuskan pada bermain, sedangkan pada masa Sekolah Dasar aspek 

intelektualitas mulai ditekankan. Masa usia Sekolah Dasar ini sering pula 

sebagai masa intelektual atau masa keserasian sekolah. Pada masa keserasian 

sekolah ini, secara relatif anak-anak lebih mudah dididik daripada masa 

sebelum dan sesudahnya. Menurut Permendikbud no 57 tahun 2014, 

karakteristik yang dimiliki anak-anak usia Sekolah Dasar pada umumnya 

adalah senang bergerak, senang bermain, senang melakukan sesuatu secara 

langsung, senang bekerja dalam kelompok 

Perkembangan kognitif anak usia 7 – 11 tahun dalam tahap operasi 

konkret yaitu proses berpikir anak harus konkret belum bisa berpikir abstrak. 

Oleh karena itu, pada masa ini dalam menyelesaikan masalah anak 

menggunakan logika-logika yang konkret atau bersifat fisik. Kemudian pada 

tahap ini pula anak sudah mulai dapat menyusun kategori berdasarkan 

hierarki (Piaget dalam Sutirna, 2013: 29). Berdasarkan tahap perkembangan 

anak tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat 

merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan 

membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan 

dan sikap-sikapnya. (Hartinah, 2010: 13).  
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Agar proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, 

dibutuhkan dukungan penuh dari pihak sekolah. Sekolah sebaiknya mengatur 

lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik dapat berinteraksi 

dalam proses pembelajaran. Melalui lingkungan yang penuh rangsangan 

untuk belajar, proses pembelajaran aktif akan terjadi sehingga mampu 

membawa peserta didik untuk maju ke tahap berikutnya. Hal tersebut perlu 

didukung dengan penggunaan media yang sesuai. 

D. Materi Tema Tempat Tinggalku Subtema Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik 

(Kemendikbud, 2014: 220). Pada pembelajaran tematik kelas IV Sekolah 

Dasar terdiri dari 9 tema yaitu Tema Indahnya Kebersamaan, Selalu 

Berhemat Energi, Peduli Terhadap Makhluk Hidup, Berbagai Pekerjaan, 

Indahnya Negeriku, Cita-citaku, Tempat Tinggalku, dan Makananku Sehat 

dan Bergizi. Pada Tema Tempat Tinggalku peneliti memilih Subtema 

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku pembelajaran 1 yang terdiri dari 3 mata 

pelajaran yaitu PPKn, IPS, dan IPA dengan kompetensi dasar dan indikator 

sebagai berikut: 

Kompetensi Dasar 

3.3 Memahami manfaat keberagaman karakteristik individu di rumah, 

sekolah dan masyarakat 
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4.4 Bekerjasama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, 

sekolah, dan masyarakat 

3.5 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat 

4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan 

di kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh oleh 

masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tersebut 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat 

4.6 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan 

di kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh oleh 

masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tersebut 

Indikator: 

a. Mengidentifikasi keunikan dari berbagai daerah 

b. Memberikan pendapat tentang keberagaman suatu daerah 

c. Menjelaskan penyebab penumpukan sampah di Jakarta 

d. Memberikan ide tentang penanggulangan sampah 

e. Menjelaskan teknologi pembuangan sampah 

f. Menjelaskan manfaat teknologi pengolahan sampah bagi lingkungan dan 

masyarakat 

Materi: 

a. Keberagaman suatu daerah 

Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing yang 

membedakannya dari daerah lainnya. Misalnya saja ibu kota Indonesia 
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yaitu DKI Jakarta. Ciri khas kota Jakarta adalah tugu monas, ondel-ondel, 

jalan Thamrin, tanjidor, museum fatahillah, dan masih banyak lagi. Tugu 

monas sendiri digunakan sebagai lambang pemerintah daerah di Jakarta. 

Tidak hanya Jakarta, daerah lain juga memiliki keunikannya masing-

masing seperti Kota Pontianak dikenal dengan Tugu Khatulistiwa dan 

sungai kapuas, Kota Ponorogo yang dikenal sebagai kota reog, Sulawesi 

yang memiliki binatang unik yaitu anoa, Papau dikenal dengan gunung 

jaya wijaya dan burung cendrawasih, dan Bengkulu yang dikenal sebagai 

kota asal bunga bangkai (Kemendikbud, 2013: 57-63). 

Begitu banyaknya keunikan disetiap daerah maka persatuan dalam 

keragaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keragaman 

harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan 

kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, pergaulan antarsesama yang 

lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, 

pembangunan berjalan lancar. Adapun sikap yang perlu dikembangkan 

untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman antara lain:  

1) Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain  

2) Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik  

3) Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan 

bangsa yang tak ternilai harganya  

4) Lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku 

masing-masing  

Kita harus bangga, memiliki suku dan budaya yang beragam. 

Keragaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai 



28 
 

 
 

harganya. Bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah 

kita. Bahkan kita pun sempat kecolongan, budaya asli daerah kita diklaim 

atau diakui sebagai budaya asli bangsa lain. Karya-karya putra daerah pun 

juga banyak yang diklaim oleh bangsa lain (Sutoyo, 2009: 74-75). 

b. Permasalahan sosial 

Di setiap daerah terutama kota besar seperti DKI Jakarta pasti 

terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hal-hal 

yang tidak bertentangan dan tidak sesuai dengan harapan orang banyak 

disebut permasalahan sosial. Salah satu masalah sosial adalah masalah 

sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah 

sembarangan. Misalnya peserta didik membuang bungkus permen dan 

makanan di ruang kelas, di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. 

Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di 

sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan 

sampai ke jalan raya, karena tak tertampung di bak sampah. Keadaan 

seperti ini bertentangan dengan keinginan kita, dan merupakan 

permasalahan bagi kita. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi 

keindahan sekolah. Tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan 

belajar mengajar. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan 

jalan nampak sempit. Jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas 

kendaraan menjadi tidak lancar, dan membahayakan para pengguna jalan 

(Sutoyo, 2009: 161). 
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c. Sumber daya alam, lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

Sumber daya alam diperoleh dengan dua cara. Ada sumber daya 

alam yang dapat digunakan secara langsung. Tetapi, ada juga sumber daya 

alam yang harus diolah lebih dahulu untuk dapat digunakan. Pengolahan 

sumber daya alam tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Teknologi 

adalah cara pengolahan sumber daya alam menjadi suatu barang yang 

bermanfaat. Teknologi dimanfaatkan dalam pembuatan pakaian, makanan, 

obat-obatan dan perawatan tubuh, furnitur, peralatan dapur, dan 

sebagainya (Priyono, 2010: 206-207). 

Zaman sekarang, teknologi daur ulang sudah mulai dikembangkan. 

Melalui daur ulang, maka bahan-bahan tersebut dapat diperoleh tanpa 

harus mengambil dari alam. Berbagai sampah atau barang-barang bekas 

dapat dipilah dan didaur ulang menggunakan teknologi pengolahan 

sampah atau daur ulang (Kemendikbud, 2013: 41). 

.  

Gambar 2.1 Proses Pemilahan Sampah 
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E. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian pengembangan yang dilakukan Mufidah (2015) yang 

berjudul “Pengembangan Media Pop-Up Book pada Pembelajaran IPS Kelas 

V Sekolah Dasar”, dari hasil penelitian pada tahap uji coba produk dan uji 

coba pemakaian menunjukkan bahwa media pop-up book valid atau tepat 

digunakan pada pembelajaran tersebut dan respon peserta didik terhadap 

media masuk kategori sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi 

ahli media, validasi ahli materi dan hasil uji coba kelompok kecil mendapat 

skor 100%. 

Kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya 

mengembangkan produk media pembelajaran pop-up book dan menggunakan 

model penelitian dan pengembangan dan mengembangkan media pop-up 

book. Perbedaannya adalah, pada penelitian terdahulu materi yang digunakan 

adalah pada pembelajaran IPS kelas V sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan materi yang digunakan adalah  pada pembelajaran tematik tema 

tempat tinggalku subtema keunikan tempat tinggalku pada kelas IV Sekolah 

Dasar. 

Hasil penelitian pengembangan yang dilakukan Amin (2014) yang 

berjudul “Pengembangan Media Video Interaktif pada Pembelajaran Tematik 

Tema Lingkungan Kelas III Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Dau”, dari 

hasil penelitian pada tahap uji coba produk dan uji coba pemakaian 

menunjukkan bahwa media pop-up book valid atau tepat digunakan pada 

pembelajaran tersebut dan respon peserta didik terhadap media masuk 

kategori sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi ahli media 
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mendapatkan skor 92,2%, validasi ahli materi mendapatkan skor 80% dan 

hasil uji coba kelompok kecil dan kelompok besar menunjukkan media bojar 

dalam kategori sangat baik yaitu masing-masing persentasenya 96,5% dan 

99,1%. 

Kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya 

mengembangkan produk media pembelajaran untuk pembelajaran tematik 

dan menggunakan model penelitian dan pengembangan. Perbedaannya 

adalah, pada penelitian terdahulu media yang dikembangkan adalah video 

interaktif sehingga menggunakan komputer sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan peneliti, media yang dikembangkan adalah pop up book dengan 

bahan utama menggunakan kertas. Materi yang digunakan pada penelitian 

terdahulu adalah pembelajaran tematik tema lingkungan kelas III Sekolah 

Dasar sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan materi yang digunakan 

adalah  pada pembelajaran tematik tema tempat tinggalku subtema keunikan 

tempat tinggalku pada kelas IV Sekolah Dasar. 

Hasil penelitian pengembangan yang dilakukan Arianti (2014) yang 

berjudul “Pengembangan Media Limas untuk Meningkatkan Pengetahuan 

tentang Menu Pola Makan Sehat dan Bergizi Siswa Kelas IV SD”, dari hasil 

penelitian pada tahap uji coba produk dan uji coba pemakaian menunjukkan 

bahwa media pop-up book valid atau tepat digunakan pada pembelajaran 

tersebut dan respon peserta didik terhadap media masuk kategori sangat 

bagus. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi ahli media mendapatkan skor 

100%, validasi ahli materi mendapatkan skor 100% dan uji efektifitas 

mencapai skor 81,3% 
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Kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya 

mengembangkan produk media pembelajaran untuk pembelajaran tematik 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pada pembelajaran tematik 

pada kelas IV SD dan menggunakan model penelitian dan pengembangan. 

Perbedaannya adalah, pada penelitian terdahulu media yang dikembangkan 

adalah media limas sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti, media 

yang dikembangkan adalah pop up book dengan bahan utama menggunakan 

kertas. Materi yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah pembelajaran 

tematik tema lingkungan sekitar sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan materi yang digunakan adalah  pada pembelajaran tematik tema 

tempat tinggalku subtema keunikan tempat tinggalku pada kelas IV Sekolah 

Dasar. 
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F. Kerangka Pikir  

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

 

             

 Gambar 2.2  Bagan Kerangka Pikir 

 

Pengembangan media berbentuk 
buku untuk membantu dalam 

pemahaman materi 

Media pop-up book  
tema tempat tinggalku  

subtema keunikan daerah tempat 
tinggalku 

Kurangnya media 
tematik yang 

mendukung peserta 
didik belajar 

Pembelajaran tematik Karakteristik peserta 
didik kelas IV SD 

Pengembangan media 
pop-up book 

Penilaian kepraktisan 
melalui respon guru dan 

respon peserta didik 

Penilaian keefektifan 
melelaui tes 


