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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Pada hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

(Haryono, 2014:3). Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajar dengan baik. (Susanto, 2013:19). Menurut Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pembelajaran diartikan sebagai 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, 

dan tabiat serta pembentukan sikap dan keyakinan peserta didik. 

Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang 

dimana terjadi sebuah interaksi antara guru dengan peserta didik untuk mencapai 

suatu tujuan pembelajaran. Pentingnya interaksi dalam proses belajar guna 

membentuk sikap sosial yang terdapat pada peserta didik, dimana karakter 

pembelajaran anak usia awal atau kelas rendah masih melihat segala sesuatu yang 

bergantung pada objek-objek konkret. 

2. Karakteristik Peserta Didik Sekolah Dasar 

Salah satu kriteria guru yang baik adalah jika guru itu dapat mengenal dan 

memahami siswanya. Dengan mengenal dan memahami siswanya, guru dapat 

memberikan pendidikan dan pembelajaran secara tepat. Dalam praktik pendidikan 
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disekolah seringkali dijumpai guru yang tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan 

kebutuhan siswa. Penggunaan strategi, metode dan media yang selalu sama pada 

semua materi pelajaran, pembelajaran yang secara rutin didominasi oleh keaktifan 

guru, tuntunan kurikuler yang terlalu tinggi kepada peserta didik, merupakan 

contoh ketidaktepatan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 

terutama pada jenjang sekolah dasar. 

Menurut Piaget dalam Desmita (2014:104), menjelaskan bahwa pemikiran 

anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran operasional- konkret 

(concrete operational thought), yaitu masa dimana aktivitas mental anak terfokus 

pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. 

Menurut Susanto (2013:70), karakteristik siswa sekolah dasar tergolong anak usia 

dini, terutama di kelas awal. Anak yang berada pada rentangan usia dini masa 

yang pendek tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan 

seseorang. Sehingga anak perlu didorong agar berkembang secara optimal. 

Disimpulkan bahwa karakteristik peserta didik di sekolah dasar pada 

umumnya terutama pada kelas rendah yang masih ingin bermain. Aktivitas yang 

dilakukan pada peserta didik selalu dilakukan menurut pemikiran dan pengalaman 

sehingga peserta didik perlu diberikan arahan agar potensi yang dimiliki dapat 

berkembang secara luas. 

3. Kurikulum 2013 

Majid (2014:27) mengemukakan bahwa pengembangan Kurikulum 2013 

merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Disamping 

kurikulum, terdapat sejumlah faktor diantaranya lama siswa bersekolah; lama 
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siswa tinggal di sekolah; pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi; buku 

pegangan dan peranan guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan.  

Kurikulum 2013 di sekolah dasar merupakan langkah awal pemerintah 

dalam mengembangkan potensi peserta didik semenjak dini. Pengembangan 

potensi peserta didik dapat melalui tiga aspek yaitu : (a) aspek kognitif, (b) aspek 

afektif, dan (3) aspek psikomotor. Melalui pengembangan potensi diharapkan 

mampu membentuk karakter peserta didik. (Poerwati dan Amri, (2013:47). 

Kurikulum memuat sejumlah tujuan dalam proses pembelajaran yang 

didalam pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik dan menjadikan 

peserta didik memiliki peran aktif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Pembelajaran akan lebih bermakna ketika peserta didik mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan mengamati, menanyakan, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan sehingga peserta dapat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.  

4. Pembelajaran Tematik 

a. Hakikat Pembelajaran Tematik 

Menurut Ujang Sukandi dalam (Trianto 2011:148) mengemukakan bahwa 

pembelajaran tematik terpadu mempunyai satu tema aktual, dekat dengan dunia 

siswa dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, tema ini menjadi alat 

pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pembelajaran. Pembelajaran 

tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja 

mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata 

pelajaran (Majid, 2014:85). 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang melibatkan beberapa mata 

pelajaran yang disatu padukan dalam satu tema. Dalam konsep pembelajarannya 
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peserta didik diharapkan dapat memiliki pengalaman yang bermakna sehingga 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Prinsip Pembelajaran Tematik 

Ujang Sukandi, dkk dalam buku Trianto (2009:84) mengemukakan bahwa 

prinsip pembelajaran tematik memiliki satu tema aktual, dekat dengan dunia 

siswa, dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat 

pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pelajaran. Pada dasarnya 

prinsip pembelajaran tematik adalah pembelajaran dimana peserta didik lebih 

mencari tahu dan bukan diberitahu, materi pembelajaran pun diarahkan kepada 

pembelajaran melalui tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik. 

5. Tema Kegiatanku Subtema Kegiatan Siang Hari 

Media yang dikembangkan pada pembelajaran tematik kelas I tema 

kegiatanku subtema kegiatan siang hari harus memperhatikan kesesuaian media 

dan materi. Adapun standar kompetensi lulusan yang menjadi acuan peserta didik 

adalah sikap (menerima, menjalankan, menghargai, menghayati dan 

mengamalkan), keterampilan (mengamati, menanya, mencoba, menyaji, menalar 

dan mencipta) dan pengetahuan (mengetahui, memahami, menerapkan, mencoba, 

menganalisa dan mengevaluasi). Kompetensi inti pada kelas I adalah (a) 

menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, (b) menunjukkan 

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

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga, (c) memahami 

pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) 

dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 
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sekolah, (d) 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. Adapun kompetensi dasar, indikator dan materi subtema 

kegiatan siang hari pembelajaran 5 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Pemetaan Kompetensi Dasar 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Matematika 

3.2 Menjelaskan 

lambang bilangan 

sampai dua angka dan 

nilai tempat penyusun 

lambing bilangan 

menggunakan 

kumpulan benda 

konkret serta cara 

membacanya. 

 

4.2 Menuliskan 

lambang bilangan 

sampai dua angka 

yang menyatakan 

banyak anggota suatu 

kumpulan obyek 

dengan ide nilai 

tempat 

3.2.9 Menentukan 

nilai tempat (satuan 

dan puluhan) bilangan 

terdiri dari dua angka 

(11 sampai dengan 

20) dengan satuan 

benda konkret. 

 

 

 

4.2.9 Menuliskan 

bilangan terdiri dari 

dua angka (11 sampai 

dengan 20) sesuai 

dengan nilai tempat. 

Mengenal bilangan, 

nilai tempat 

(menempati tempat 

satuan dan puluhan), 

nilai angka. 

Bahasa Indonesia 

3.7 Mengenal 

kosakata yang 

berkaitan dengan 

peristiwa siang dan 

malam melalui teks 

pendek (berupa 

gambar, slogan 

sederhana, tulisan 

atau syair lagu. 

3.7.6 

Mengidentifikasi 

kaliamat yang 

menggunakan 

kosakata yang 

berhubungan dengan 

siang hari. 

Kosakata dan sebuah 

kalimat sesuai 

subtema kegiatan 

siang hari. 

4.7 Menjelaskan 

kosakata Bahasa 

Indonesia dan ejaan 

yang tepat terkait 

peristiwa siang dan 

malam dalam teks 

tulis dan gambar. 

4.7.6 Menyusun 

kalimat dari kosakata 

terkait dengan 

kegiatan siang ari. 

(Sumber: Buku Guru Tema Kegiatanku Sub. Kegiatan Siang Hari) 
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6. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Munadi (2008:7) mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat 

dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan 

pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan 

efektif. Media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga 

dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada 

diri siswa (Haryono, 2014:48). 

Berdasarkan paparan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan media 

pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar yang dapat 

digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan dan keterampilan peserta didik. 

Peserta didik juga ikut aktif dalam penggunaan media pembelajaran agar 

mendorong proses kegiatan belajar mengajar. 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Haryono (2014:49-50) menjelaskan bahwa media memiliki 

peranan yang penting dalam proses pembelajaran, media digunakan untuk 

menjelaskan materi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret agar mudah 

dipahami oleh peserta didik. Secara umum media memiliki beberapa fungsi 

diantaranya 

1) Mengatasi terbatasnya pengalaman peserta didik, karena pengalaman yang 

dimiliki oleh setiap peserta didik berbeda-beda. 

2) Memudahkan peserta didik untuk mengamati dengan jelas benda yang sulit 

diamati secara langsung. 

3) Memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan 

lingkungannya. 

4) Menghasilkan kesamaan dalam pengamatan. 

5) Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis. 



13 
 

 

 

6) Membangkitkan motivasi dan menarik minat belajar untuk belajar. 

7) Memberikan pengalaman belajar yag runtut dari yang konkret ke yang 

abstrak. 

8) Memudahkan peserta didik untuk membandingkan, mengamati, 

mendeskripsikan suatu benda. 

 

Berdasarkan paparan diatas mengenai fungsi media pembelajaran dapat 

ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi untuk terciptanya 

suasanya kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran yang dicapai dapat 

terlaksana. 

Manfaat media pembelajaran menurut Arsyad (2010:25) penggunaan 

media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar antara lain: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung  

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. 

 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat media 

pembelajaran adalah untuk mempermudah dalam penyajian materi yang diajarkan 

dan membuat peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. 

c. Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Leshin, Pollock & Reigeluth dalam buku Arsyad (2010:36) jenis 

media pembelajaran dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu: 

(1) media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main-peran, kegiatan 

kelompok, field trip) (2) media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan, alat 

bantu kerja, lembaran lepas) (3) media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, 

bagan, grafik, peta, gambar, transparasi, slide) (4) media berbasis audiovisual 

(video, film, program slide-tape, televisi) (5) media berbasis computer 

(pengajaran dengan bantuan computer, interaksi video, hypertext).  
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Menurut Hamdani (2011:248) jenis media pembelajaran dikelompokkan 

menjadi tiga (1) media visual, media yang dilihat dengan indera penglihatan (2) 

media audio, media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, (3) media 

audio visual, media kombinasi audio dan visual atau media pandang-dengar. 

Berdasarkan jenis media pembelajaran menurut ahli diatas disimpulkan 

bahwa jenis media pembelajaran dalam perkembangan nya selalu mengikuti 

perkembangan teknologi sehingga jenis media yang digunakan dapat berganti-

ganti sesuai jamannya. 

7. Media Ponet (Papan Point Magnet) 

Media ponet adalah media pembelajaran yang digunakan untuk 

pembelajaran tematik kelas I pada tema “Kegiatanku”, sub tema “Kegiatan Siang 

Hari” pembelajaran 5. Dalam pembelajarannya terdapat materi nilai tempat dan 

menyusun sebuah kalimat. Media ponet ini media yang terdiri dari angka 0-9 serta 

dilengkapi dengan kosakata secara acak agar peserta didik dapat menyusunya 

menjadi sebuah kalimat. Media ini akan mempermudah dalam menyampaikan 

maksud materi dan tujuan pembelajaran. 

a. Cara Pembuatan Media 

Langkah-langkah pembuatan media ponet adalah sebagai berikut : 

1) Bahan yang dibutuhkan adalah kayu, plat seng tipis, magnet, mika, dan lem. 

2) Kayu dipotong dan dibentuk persegi panjang dengan ukuran 60x40cm2 

kemudian dihaluskan dan dilapisi plat seng tipis pada bagian dalam media. 

3) Selanjutnya triplek dibentuk persegi panjang kecil yang berisi kosakata dari 

sebuah kalimat, angka 0-9 dan tulisan puluhan satuan. 

4) Bagian dari media diberikan warna yang menarik. 
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Gambar 2.1 Desain Media Ponet 

 

b. Langkah-Langkah Penggunaan Media 

1) Peserta didik memilih secara acak kosakata yang telah disediakan. 

2) Peserta didik menempelkan kosakata menjadi sebuah kalimat dengan benar. 

3) Peserta didik menemukan sebuah nama bilangan seperti (lima belas). 

4) Peserta didik menempelkan angka yang sesuai dengan nama bilangan pada 

kolom lambang bilangan. 

5) Peserta didik menempelkan angka dan melengkapi pada kolom puluhan 

satuan sesuai dengan pemahaman. 

6) Peserta didik membacakan hasil yang telah dikerjakan. 
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c. Manfaat Media Ponet (Papan Point Magnet) 

Media ponet ini bermanfaat bagi peserta didik dalam pembelajaran tematik 

yaitu pada mata pelajaran matematika peserta didik dapat mengenal bilangan, nilai 

angka dan menempati tempat bilangan. Mata pelajaran bahasa indonesia dengan 

mengidentifikasi kosakata disusun menjadi sebuah kalimat sesuai dengan subtema 

kegiatan siang hari. Media ini juga bermanfaat bagi guru untuk memudahkan 

dalam penyampaian materi pembelajaran pada peserta didik. 

d. Keunggulan Media Ponet 

Keunggulan media ponet ini adalah media yang dikembangkan untuk 

melatih peserta didik dalam mengenal bilangan, nilai angka, menempati  tempat 

bilangan dan menyusun kosakata menjadi sebuah kalimat. Selain itu peserta didik 

juga dibantu dalam hal mengenal warna yang ada pada media ponet. Media ini 

terbuat dari kayu sehingga awet digunakan dan dapat dipindahkan. Pada media ini 

diberikan angka, tulisan puluhan dan satuan serta kolom yang berisikan kosakata 

yang dibuat menjadi sebuah kalimat. Media ini digunakan peserta didik dalam 

proses pembelajaran sesuai dengan subtema pembelajaran. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Herwanto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Penggunaan Media 

Kotak Stick untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Tentang 

Menentukan Nilai Tempat Ratusan, Puluhan, dan Satuan Pada Siswa Kelas 2 

SDN Sumbersekar 02 Dau Malang” hasil dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian tidakan kelas dengan menggunakan media kotak stik pada 

siswa kelas II SDN Sumber Sekar 02 Dau Malang yang difokuskan pada mata 

pelajaran matematika menentukan nilai tempat ratusan, puluhan dan satuan. 
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Perbedaan penelitian ini yang menggunakan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan media pembelajaran. Sedangkan penelitian yang saya lakukan 

adalah mengembangkan sebuah media pembelajaran tematik yang mencakup 

materi nilai tempat dan menyusun sebuah kalimat dari beberapa kosakata. 

Persamaan dalam penelitian ini menggunakan sebuah media pembelajaran 

yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar agar siswa dapat 

memahami materi yang diajarkan. 

2. Galita Dewi Rizkya (2013) penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Menyusun Kalimat Tanya dengan Media Kartu Kata pada Siswa 

Kelas III SDN Wirowongso 1 Jember Tahun Pembelajaran 2012/2013”. Hasil 

penelitian ini adalah dalam peningkatan kemampuan menyusun kosakata 

menjadi sebuah kalimat dapat dilakukan siswa dengan baik dengan 

menggunakan media kartu kata. Perbedaan dalam penelitian ini adalah 

penggunaan media yang bersifat materi permatapelajaran yaitu khusus pada 

bahasa Indonesia saja. Sedangkan dalam penelitian saya lebih menekankan 

pada pengembangan media yang digunakan pembelajaran tematik. Persamaan 

penelitian ini adalah materi yang diajarkan dan disampaikan pada peserta 

didik adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menyusun kosakata 

menjadi sebuah kalimat. 
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C. Kerangka Pikir 

 

   

  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir 

 

Pada proses pembelajaran di kelas I 

SDN Tlogomas 1 Malang 

menggunakan buku guru dan buku 

siswa. Peserta didik juga 

menggunakan media pembelajaran 

untuk menunjang proses kegiatan 

belajar mengajar. Media yang 

digunakan selama ini, guru 

memanfaatkan lingkungan sekitar 

sekolah, sehingga media 

pembelajaran yang digunakan saat 

ini masih kurang  serta pada saat 

penyampaian materi peserta didik 

kurang memahaminya 

Sebagai alat bantu mengajar dalam 

kegiatan pembelajaran maka 

diperlukannya media yang 

mempermudah guru untuk 

menyampaikan materi pada peserta 

didik. Sehingga peserta didik 

memahami materi yang telah 

disampaikan. Media yang 

dikembangkan pada kelas I sekolah 

dasar yang mempermudah peserta 

didik dalam menentukan nilai 

tempat dan menyusun kosa kata 

menjadi sebuah kalimat pada tema 

Kegiatanku. Subtema Kegiatan 

Siang Hari 

Pengembangan Media Ponet 

(Papan Point Magnet) 

Pembuatan Media 

Validasi Media 

Ahli Media Ahli Materi 

Uji Coba Produk 

Pembelajaran kelas I Tema Kegiatanku 

Subtema Kegiatan Siang Hari 

Fakta di Lapangan Kondisi Ideal 


