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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran Tematik SD 

Menurut (Rusman, 2010:254) “Dalam konteks implementasi kurikulum, 

pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaranterpadu yang 

merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik 

secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan auntetik”.Pembelajaran 

tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema 

tertentu. Pembelajaran tematik menyediakan keluesan dan kedalaman 

implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada 

peserta didik  untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. 

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu 

tipe atau jenis dari pada model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik 

pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada peserta didik. Setiap pelaksanaan pembelajaran tematik di 

sekolah dasar, seorang guru harus mempertimbangkan banyak faktor. Selain 

karena pembelajaran itu pada dasarnya meruapakan implementasi dari kurikulum 

yang berlaku, juga selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan di 

dasarkan atas hasil-hasil pemikiran yang mendalam pembelajaran tematik 

memiliki poisisi dan potensi yang sangat strategis dalam keberhasilan pendidikan 

di sekolah dasar. Pembelajaran tematik dibutuhkan berbagai landasan yang kokoh 
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dan kuat serta harus diperhatikan oleh para guru pada waktu merencanakan, 

melaksanakan, serta menilai proses dan hasilnya. Landasan-landasan 

pembelajaran tematik di sekolah dasar meliputi landasan filosofis, landasan 

psikologis dan landasan yuridis (Rusman, 2010:255).  

  Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan 

pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan 

antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya yang tercakup dalam 

satu tema. Adapun pelaksanaan dari pembelajaran tematik itu sendiri yaitu dengan 

mengintegrasikan dari satu konsep mata pelajaran dengan konsep-konsep mata 

pelajaran lainnya.Jika dibandingkan dengan lainnya, pembelajaran tematik tampak 

lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga 

peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 

2.3.1 Prinsip Pembelajaran Tematik 

Sebagian dari pembelajaran terpadu pembelajaran tematik memiliki 

prinsip dasar sebagaimana halnya pembelajaran terpadu, berikut prisip-prinsip 

pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Prinsip Penggalian Tema 

Pinsip penggalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik. 

Tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target 

utama dalam pembelajaran ini.  

b. Prinsip Pengelolaan Pembelajaran 

Jika guru dapat menempatkan diri dalam keseluruhan proses pembelajaran 

maka pengelolaan pembelajaran dapat optimal. Oleh karena itu guru harus 
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mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses 

pembelajaran. 

Selain keempat prinsip yang sudah dijelaskan tersebut pembelajaran 

tematk juga mengadopsi prinsip belajar PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan (Trianto, 2013:164). 

a. Aktif 

Peserta didik aktif secara fisik, dalam hal mengemukakan penalaran, 

menemukan kaitan yang satu dengan yang lain, mengkomunikasikan ide atau 

gagasan, mengemukakan bentuk representasi yang tepat, dan menggunakan 

semua itu untuk memecahkan masalah.  

b. Kreatif 

Dalam pembelajaran peserta didik melakukan serangkaian proses pembelajaran 

secara runtut dan berkesinambungan untuk memahami, merencanakan, 

melaksanakan, serta memeriksa ulang terhadap masalah dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. Efektif 

Dalam pembelajaran peserta didik berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang 

diharapkan. Dalam pembelajaran, telah terpenuhi apa yang menjadi tujuan 

yang diharapkan.  

d. Menyenangkan 

Sifat terpesona dengan keindahan, kenyamanan, dan pemanfaatannya mampu 

membuat peserta didik terlibat asyik dalam belajar sampai lupa waktu penuh 

percaya diri, dan tertantang untuk melakukan hal serupa dalam pembelajaran. 
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2.3.2 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Penerapan pendekatan  pembelajaran tematik di sekolah dasar bisa 

disebut sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan, terutama 

dalam rangka mengimbangi gejala penjejalan isi kurikulum yang sering terjadi 

dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. dalam proses 

pembelajaran, peserta didik  hanya merespon segalanya dari guru, maka mereka 

akan kehilangan pengalaman pembelajaran yang alamiah dan langsung (direct 

experiences). Pengalaman-pengalaman sensorik yang membentuk dasar 

kemampuan pembelajaran abstrak peserta didik jadi tidak tersentuh, padahal hal 

tersebut merupakan karakteristik utama perkembangan anak usia sekolah dasar. 

Terdapat beberapa karakteristik yang perlu dipahami dari pembelajaran tematik. 

Menurut Depdiknas (2006:6), pembelajaran tematik memiliki beberapa ciri khas 

yaitu: 

a. Berpusat pada peserta didik 

Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik  (student center), hal ini 

sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan 

peserta didik  sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan untuk melakukan aktifitas 

belajar kepada peserta didik.  

b. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik  

(direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik  

dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami 

hal-hal yang lebih abstrak dikemudian hari. 
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c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak 

begitu jelas. Hal ini karena fokus pembelajaran diarahkan kepada pembelajaran 

terhadap tema-tema yang paling dekat serta berkaitan dengan kehidupan 

peserta didik. 

Selain karakter utama tersebut, pembelajaran tematik sebagai sebagian 

dari pembelajaran terpadu. Menurut Depdikbud (1996 :3) “Pembelajaran terpadu 

sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: holistik, bermakna, 

autentik, dan aktif”. Proses pembelajaran di sekolah dasar tidak lagi berpusat pada 

guru tetapi peserta didik akan lebih banyak akan lebih banyak melaksanakan 

pembelajaran secara mandiri dalam arti melatih kemandirian peserta didik, 

keaktifan peserta didik dan kepercayaan diri pada peserta didik dan guru hanya 

sebagai fasilitator. Pembelajaran tematik juga dapat mengembangkan psikomotor, 

dan afektif peserta didik, dapat menumbuhkan interaksi sosial dengan teman dan 

lingkungannya. 

2.3.3 Tujuan Pembelajaran Tematik 

Melalui pengembangan Kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan 

Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangan kurikulum 

difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa 

paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan 

peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya 

secara kontekstual (Mulyasa, 2013:65). 
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Menurut Sukayati (Prastowo, 2013:140) tujuan pembelajaran tematik adalah: 

a. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna 

b. Mengembangkan keterampilan menemikan, mengolah, dan memanfaatkan 

informasi 

c. Menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur 

yang diperlukan dalam kehidupan 

2.3.4 Manfaat Pembelajaran Tematik 

Menggunakan model pembelajaran tematik dalam kegaiatan 

pembelajaran di SD/MI memiliki beberapa manfaat, antara lain dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis (Prastowo, 2013:147-148), yaitu: keuntungan 

bagi guru dan peserta didik : 

1. Keuntungan model pembelajaran tematik bagi guru adalah : 

a. Tersedianya waktu lebih banyak untuk pelajaran, melainkan dapat 

dilanjutkan sepanjang hari, sehingga mencakup berbagai mata pelajaran.  

b. Hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan 

alami. 

c. Guru bebas membantu peserta didik dalam melihat masalah dan situasi 

suatu topik dari berbagai sudut pandang. 

2. Keuntungan penggunaan model pembelajaran tematik bagi peserta didik adalah  

a. Dapat lebih  memfokuskan diri pada proses belajar daripada hasil belajar. 

b. Menghilangkan batas semu antar bagian kurikulum dan menyediakan 

pendekatan proses belajar yang integratif. 
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c. Menyediakan kuriklum yang berpusat pada peserta didik (yang dikaitkan 

dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan) bertanggung jawab pada 

keberhasilan belajar. 

Menggunakan model pembelajaran tematik peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman langsung, sehingga lebih mudah untuk menerima, 

menyimpan, dan menerapkan konsep yang lebih dipelajari. Oleh karena itu, 

peserta didikterlatih untuk menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari 

secara menyeluruh. Selain itu dengan penerapan pembelajaran tematik di sekolah 

dasar akan sangat membantu peserta didik, karena sesuai tahap perkembangan peserta 

didik yang masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan (Prastowo, 

2013:119). 

2.2 Media Pembelajaran 

Arsyad (2013:3) mengatakan “kata media berasal dari bahasa Latin dari 

kata medium yang harfiah berarti perantara atau pengirim ke penerima pesan. 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta 

didik untuk belajar”. 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. Media sebagai komponen strategi pembelajaran merupakan wadah dari 

pesan yang oleh sumber atau penyaluran ingin diteruskan kepada sasaran atau 

menerima pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah 

terjadinya proses belajar. Media mencakup semua sumber yang diperlukan untuk 

melakukan komunikasi dengan peserta didik (Sadiman, 2010:6). 
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Media pembelajaran merupakan alat bantu yang berfungsi untuk 

menjelaskan sebagian dari keseluruhan progam pembelajaran yang sulit dijelaskan 

secara verbal. Materi pembelajaran akan lebih mudah dan jelas jika dalam 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Maka media pembelajaran tidak 

untuk menjelaskan keseluruhan materi pelajaran, tetapi sebagian yang belum 

jelas. Secara umum, ciri-ciri media pembelajaran adalah bahwa media 

pembelajaran itu dapat diraba, dilihat, didengar, dan diamati melalui panca indera. 

Disamping itu, ciri-ciri media pembelajaran dapat dilihat menurut harganya, 

lingkup sasarannya, dan kontrol oleh pamakai (Angkowo, 2007:11). 

Media dapat disimpulkan sebagai alat bantu berupa fisik maupun 

nonfisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara guru dan peserta didik 

dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Salah satu 

media pembelajaran dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan 

rangsangan pada indera penglihatan, perabaan dan penciuman peserta didik. 

Sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima peserta didik dengan utuh serta 

menarik minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut.  

2.2.1 Fungsi dan Manfaat Media 

Media pembelajaran telah menjadi bagian integral dalam pembelajaran. 

Bahkan keberadaannya tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Hal ini telah dikaji dan diteliti bahwa pembelajaran yang menggunakan 

media hasilnya lebih optimal. Pada mulanya media hanya berfungsi sebagai alat 

bantu visual dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berupa sarana yang dapat 

memberikan pengalaman visual kepada peserta didik antara lain untuk mendorong 

motivasi belajar, memperjelas dan mempermudahkan konsep yang kompleks dan 
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abstrak menjadi lebih sederhana. Dengan demikian media dapat berfungsi untuk 

mempertinggi daya serap belajar peserta didik terhadap materi pembelajaran 

(Miarso, 1986:49).  

Fungsi media pembelajaran dalam proses belajar mengajar  menurut 

Levied an Lentz (Dalam Arsyad, 2013:20) : 

a) Fungsi Atensi  

Fungsi atensi yaitu menarik perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang di tammpilkan atau menyertai 

teks materi pelajaran. Karena seringkali pada awal pelajaran peserta didik tidak 

tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu merupakan salah satu 

pelajaran yang tidak di senangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan. 

b) Fungsi afektif 

Fungsi atensi yaitu menciptakan perasaan senang kepada peserta didik media 

visual dan audiovisual dapat memberikan kenikmatan peserta didik ketika 

belajar. Media yang menarik, lucu dapat menggugah emosi dan sikap peserta 

didik menjadi lebih aktif dan menyimak. 

c) Fungsi kognitif 

Fungsi kognitif yaitu memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam media tersebut. 

d) Fungsi Kompensatoris 

Fungsi kompensatoris berfungsi untuk mengakomondasikan peserta didik yang 

lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang di sajikan 

dengan teks atau di sajikan secara verbal. 
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Oemar hamalik dalam Arsyad (2006:15) mengemukakan bahwa, 

“Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkanmotivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar mengajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap peserta didik. Penggunaan media pembelajaran pada tahap 

orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran 

dan penyampaian pesan dan isi pelajaran”. 

2.2.2 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Jenis media pembelajaran cukup banyak, baik yang berupa fisik maupun 

nonfisik. Masing-masing media pembelajaran juga memiliki klasifikasi yang 

melekat pada setiap jenis media tersebut. Ada media tradisional ada juga modern, 

ada media proyeksi ada juga media non proyeksi, ada media visual, media audio, 

media kinestetik, serta jenis lainnya.  

a. Media Berdasarkan Tampilan 

Bretz dalam Yamin (2007:204) dilihat dari segi jenisnya, media 

pembelajaran ada tiga macam. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Media Audio (Auditif) 

Media audio adalah media yang bentuk sarana penyampai, pembawa, dan 

pengantar pesannya ditangkap melalui indra pendengar. Diantara media audio 

ini adalah televisi, radio, MP3, tape recorder, piringan hitam, dan lain-lain. 

2. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Artinya, media ini terfokus hanya pada pancaindra penglihatan. Jenis media 

visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip film 
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berangkai), slide (dilm bingkai), foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada 

pula jenis media yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak, seperti 

hanya film bisu dan film kartun. 

3. Media Audiovisual 

Media audiovisual adalah media  yang mempunyai unsur suara dan gambar. 

Artinya, media ini didapatkan dari hasil penggabungan antara audio dan visual. 

Media jenis audiovisual dibagi kedalam dua bagian, diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

1) Audiovisual Diam : film bingkai suara (sound slide), film rangkai suara, dan 

cetak suara. 

2) Audiovisual Gerak : film suara dan video-cassette. 

b. Dilihat dari cara atau teknik penggunannya: 

1.Media Proyeksi 

Media proyeksi adalah media yang menggunakan proyektor sehingga 

gambar nampak pada layar (Sabri, 2005:116). Media proyeksi cukup banyak 

jenisnya antara lain: Proyektor transparasi, film, film bingkai, film rangkai, 

proyektor tidak tembus pandang. 

2.Media Nonproyeksi 

Media visual nonproyeksi adalah meda yang penggunanya tidak 

memerlukan bantuan alat proyektor. Media ini sudah bisa digunakan secara 

mandiri tanpa memerlukan bantuan alat atau sarana lain. Media nonproyeksi 

ini juga termasuk media yang banyak digunakan guru dalam pembelajaran. 

Media pembelajaran jenis ini antara lain: Wallsheets, buku cetak, dan papan 

tulis. 
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c. Media Berdasarkan Daya Liputnya 

Dilihat dari aspek daya liputnya, media pembelajaran dibagi tiga. 

Diantaranya adalah sebagai berikut. 

1.Media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak 

terbatas pada tempat dan ruang. Contoh : televisi dan radio. 

2. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Dalam 

penggunaannya, menggunakan ruang dan tempat yang tertutup dan gelap. 

Contoh : film, sound, slide, dan film rangkai. 

3. Media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk 

seorang diri. Jenis media ini adalah modul berprogram dan pengajaran 

melalui komputer. 

d. Media Berdasarkan Bahan Pembuatannya 

1. Media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya 

terjangkau atau murah. Selain itu, media ini juga mudah dibuat dan 

gampang digunakan. 

2. Media kompleks. Bahan dan alat pembuatannya tergolong sulit diperoleh, 

dan harganya juga cukup mahal.  

Berdasarkan pemahaman atas klasifikasi media pembelajaran tersebut, 

akan mempermudah para guru atau praktisi lainnya dalam melakukan pemilihan 

media yang tepat pada waktu merencanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sebagai seorang guru harus mengenal jenis beberapa media agar 

mendorong semangat peserta didik dalam melakukan pembelajaran di kelas. 

Pemilihan media yang disesuaikan dengan tujuan, materi, serta kemampuan dan 
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karakteristik peserta didik, akan sangat menunjang efisiensi dan efektivitas proses 

dan hasil pembelajaran. 

2.2.3 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran yang Baik. 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan 

perencanaan yang baik. Memilih media yang tepat untuk digunakan dalam 

pembelajaran tidaklah mudah. Selain memerlukan analisis mendalam dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek juga dibutuhkan prinsip-prinsip tertentu agar 

pemilihan media bisa lebih tepat. Menurut Surati (dalam Kahabibbah, 2006:43), 

suatu media dikatakan berkualitas jika memenuhi aspek-aspek, antara lain:  

Validitas, kepraktisan, dan keeefektifan.  

1. Valid 

Para ahli adalah validator yang berkompeten untuk menilai media 

pembelajaran dan memberi masukan atau saran untuk menyempurnakan 

media pembelajaran yang telah dibuat. Penilaian para ahli meliputi 3 aspek 

yaitu:  

a. Aspek format, meliputi (i) kejelasan petunjuk penggunaan dan pengerjaan 

latihan, (ii) kesesuaian format sebagai media pembelajaran, (iii) kesesuaian 

isian pada media pembelajaran dengan definisi yang diinginkan, (iv) 

kesesuaian jawaban pada media pembelajaran dengan definisi yang 

diinginkan dan (v) kesesuaian media dapat digunakan kelompok kecil dan 

besar. 

b. Aspek isi, meliputi (i) penggunaan judul menarik dan membuat peserta 

didik termotivasi, (ii) kesesuaian materi sesuai dengan KI dan KD (iii) 
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media relevan dengan materi yang harus dipelajari peserta didik, (iv) 

media mendorong peserta didik memperoleh jawaban yang benar. 

c. Aspek bahasa, meliputi (i) kebakuan bahasa dan (ii) kemudahan peserta 

didik memahami bahasa yang digunakan.  

2.  Praktis 

Media pembelajaran dapat dikatakan praktis jika dari hasil penelitian 

menunujukkan bahwa penggunaan media tersebut memenuhi kebutuhan dan 

harapan. Untuk menilai ketercapaian kriteria praktis dapat dilihat dari hasil 

penilaian umum validator yang menyatakan bahwa media memerlukan sedikit 

revisi atau tanpa revisi.  

3. Efektif  

Media pembelajaran dikatakan efektif apabila media pembelajaran tersebut 

secara positif berdampak  pada usaha pengembangan pemahaman peserta 

didik. Kriteria ini dilakukan dengan uji coba terbatas dan memberikan respon 

positif pada media pembelajaran yang dikembangkan. Pada uji coba terbatas 

ini peserta didikmemberikan respon positif pada media pembelajaran dan 

ditunjukkan dengan hasil angket yang diberikan setelah penggunaan media.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan hakikat dari 

pemilihan media harus dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian tujuan 

pembelajaran. Tidak ada ketentuan baku dalam pemilihan media, tidak ada media 

yang paling bagus dan paling jelek. Media yang bagus adalah media yang dapat 

mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Media yang berbasis canggih tidak 

selalu efektif dan efisien dalam merealisasikan tujuan pembelajaran. Begitu juga 

media yang tradisional dan sederhana belum tentu selalu jelek dan tidak bisa 
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mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga, kriteria utama dalam 

memilih media adalah kontribusi media dalam meningkatkan keberhasilan 

pembelajaran.   

2.2.4 Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran adalah suatu usaha penyusunan 

progam media pembelajaran yang lebih tertuju pada perencanaan media. Media 

yang akan ditampilkan atau digunakan dalam proses belajar mengajar terlebih 

dahulu direncanakan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa (Musfiqon, 

2012:22). Pengembangan media pembelajaran dilakukan untuk mengurangi 

bahkan menghilangkan kelemahan atau kekurangan yang ada pada media 

pembelajaran yang sebelumnya pernah dirancang atau dibuat. Serta adanya 

penambahan atau inovasi baru yang berbeda dan belum pernah digunakan pada 

media yang dibuat sebelumnya(Sadiman, 2010:99). 

Pengembangan media pembelajaran adalah mengembangkan, 

menyempurnakan dan merenovasi suatu media pembelajaran yang sudah ada dan 

sudah pernah diuji cobakan. Boleh melakukan pengembangan media 

pembelajaran jika media tersebut berbeda dari sebelumnya, medianya lebih 

menarik peserta didik dan berfungsi secara efektif. Dalam melakukan 

pengembangan media pembelajaran perlu memperhatikan beberapa aspek 

diantaranya sesuai dengan kurikulum, materi sesuai dengan SK dan KD, dapat 

membangkitkan semangat dan minat belajar peserta didik serta menarik untuk 

peserta didik. 

Pengembangan media pembelajaran harus direncanakan secara sistematis 

dengan memusatkan perhatian kepada peserta didik serta diarahkan kepada 
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perubahan tingkah laku peserta didik. Terwujudnya media pembelajaran melalui 

proses panjang, karena guru perlu menyusun rancangan media sebelum 

memproduksi dan mengembangkan. Hal ini dilakukan agar media yang 

diproduksi dan digunakan benar-benar sesuai karakteristik peserta didik.  

2.2.4 Standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Dasar 

Standart Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan sebagai pedoman 

penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan 

(Mulyasana, 2011:156). Adapun tujuan dari standar kompetensi lulusan yaitu 

digunakan sebagai acuan utama pengembangan satndar isi, standar proses, standar 

penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana 

dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.Menurut 

Kemendikbud (2013) standar kelulusan kelas IV Sekolah Dasar untuk mata 

pelajaran IPA, SBDP, PPKn dan Bahasa Indonesia sesuai standar isi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah pada kurikulum 2013 yaitu: 

Tabel 2.1 Standar Isi Kelas IV Sekolah Dasar Semester II Kurikulum 2013 

Kompentesi IntiKompetensi Dasar 

3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di 

sekolah dan tempat bermain. 

 

Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali informasi dari tekswawancara tentang jenis-

jenisusaha dan pekerjaan sertakegiatan ekonomi dan 

koperasi dengan bantuan guru dan temandalam bahasa 

Indonesia lisan dantulis dengan memilih dan 

memilahkosakata baku. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya dua dan tigadimensi berdasarkan 

pengamatan 

PPKn 

3.1Memahami makna danketerkaiatan simbol-simbol 

silaPancasila dalam memahamiPancasila secara utuh. 

IPA 

3.7 Mendeskripsikan hubunganantara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi,dan masyarakat. 

 

Pengembangan media ROPUTAR ini disesuaikan dengan kompetensi ke 

tiga dengan kompetensi dasar 3.3 Bahasa Indonesia, 3.1 SBdP, 3.1 PPKn, dan 
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kompetensi dasar 3.7 IPA. Tema yang digunakan adalah cita-citaku. Adapun 

indikator yang digunakan dikembangkan sendiri sesuai dengan kompetensi dasar 

yang telah ditetapkan. 

2.3 Media ROPUTAR 

ROPUTAR merupakan kepanjangan dari media "Roda Putar Pintar" 

yaitu salah satu media pembelajaran tematik yang merupakan media visual 

berbentuk permainan. Media ini dapat memenuhi kebutuhan peserta didik karena 

didesain menarik dengan permainan dan warna-warna didalamnya. Media ini 

dapat diputar, dilepas dan ditulisi apa saja yang kita inginkan untuk dimasukkan 

kedalam mika. Media ini dapat digunakan di semua kelas dan pembelajaran apa 

saja. Menurut (Arsyad, 2013:89) media visual dapat memperlancar pemahaman 

dan memperkuat ingatan peserta didik. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

peserta didik dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan 

dunia nyata.  Sebelumnya media ini dilakukan oleh Ascosenda (2014) tentang 

“Pengembangan Alat Permainan Edukatif Roda Hitung Matematika untuk 

Siswa Kelas I SD Negeri 2 Pengalusan Purbalingga”.Penelitian pengembangan 

ini bertujuan untuk menghasilkan alat permainan edukatif Roda Matematika untuk 

peserta didik kelas I sekolah dasar yang layak digunakan.Perbedaan dari 

penelitian terdahulu adalah hanya dikhususkan untuk pelajaran matematika materi 

penjumlahan dan tidak berbentuk permainan. Sedangkan yang sekarang dapat 

digunakan pada pembelajaran tematik, dapat memenuhi kebutuhan siswa yang 

didesain menarik dengan permainan dan warna-warna di dalamnya.Media ini 

dapat diputar, dilepas dan ditulisi apa saja yang kita inginkan untuk dimasukkan 

kedalam mika. Sehingga, media ini dapat digunakan di semua kelas dan 
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pembelajaran apa saja. Dengan menggunakan berbagai macam media 

pembelajaran yang sesuai, tentunya peserta didik akan termotivasi dalam belajar, 

dan ini akan berdampak positif pada hasil belajarnya. 

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Media ROPUTAR 

Media ROPUTAR menciptakan situasi pada peserta didik agar mudah 

memahami materi pelajaran sehingga peserta didik menjadi lebih senang dan 

tertarik pada setiap pelajaran. ROPUTAR memudahkan para peserta didik untuk 

mengingat kembali materi-materi yang telah di pelajari dengan desain yang 

menarik.  

1. Prosedur Media ROPUTAR 

a. Media ini digunakan untuk pembelajaran tematik kelas 4 tema Cita-citaku. 

Media yang didesain sederhana ini terdiri dari dua bagian yaitu lingkaran 

dan penyangga. Lingkaran pada media berguna untuk menyajikan dan 

membahas materi. Penyangga digunakan untuk menyangga lingkaran media 

agar semua peserta didik dapat melihat baik diberbagai tempat. Berikut 

deskripsi bagian-bagian media. 

1. Lingkaran. 

Bagian lingkaran media berguna untuk menyajikan materi yang dibahas 

sesuai dengan cara kerja media. Bagian ini terdiri dari dua lapis yaitu lapis 

I berdimeter 70 cm. lapis II berdiameter 65 cm. 
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Lapis I 

 
   

 

Lapis I merupakan triplek lingkaran yang dibagi sebanyak delapan bagian 

dan diberi warna yang berbeda, seperti ilustrasi berikut. 

 

 

Gambar lingkaran di atas terdiri dari warna putih, oranye, merah 

muda, biru muda, hijau, kuning, merah, dan biru tua. Dibagian tengah 

terdapat dua buah lingkaran sebagai pembatas yang digunakan untuk 

menempelkan kaca mika yang sudah diberikan lingkaran seng pada papan 

triplek dan magnet pada mika.Kaca mika yang digunakan pada lingkaran 

tersebut terdiri dari dua ukuran keliling berbentuk mirip trapesium sama 
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kaki yaitu 3,5 cm + 10 cm + 10 cm + 11 cm dan 11 cm + 15 cm + 15 cm + 

27,5 cm. Mika tersebut digunakan sebagai tempat kartu bergambar (mika 

kecil) dan deskripsi setiap dari gambar mika kecil (mika besar), selain itu 

juga digunakan sebagai alat bantu guru untuk menjelaskan materi. Berikut 

ilustrasi kaca mika. 

 
 

 

 

Berikut ilustrasi saat mika ditempel pada triplek lingkaran 

 

Isi yang ada didalam mika tersebut adalah berbagai macam pekerjaan yang 

ada hubungannya dengan alam serta implementasinyadengan makna 

pancasila pada setiap jenis pekerja. Seperti yang dijelaskan pada tabel 

dibawah ini : 
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Deskripsi dari berbagai macam pekerjaan bagian mika bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar mika bagian atas 

 
Sumber: 

http://www.gambaranim

asi. org/cat-astronaut-

45.htm 

 
Sumber: 

https://pixabay.com/en/ 

photos/perahu% 

20nelayan/ 

 
Sumber: 

http://gambar / 

animasi/animasi-

polisi.html 

 
 

Sumber: 

https://pixabay.com/en/ 

farmer-field-plow-

579177/ 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

https://www.google.co.i

d/ search?q= 

gambar+koki+ 

masak&biw 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

http://www.gambaranima

si. org/cat penambang-

1364.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

https://pixabay.com/en/ 

photos/dokter/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

http://gambarterbaru.com

/ gambar-guru-sedang-

mengajar.html 

Aku mengajarkan banyak ilmu terhadap 

murid-muridku contohnya ilmu 

pengetahuan alam, aku mengajarkan 

berbagai macam kekayaan alam yang ada 

di darat dan di laut,serta  bagaimana kita 

 

Kegiatanku mengusahakan terus dengan 

maksud memperoleh hasil-hasil tanaman 

seperti padi, jagung, dan bawang merah 

tanpa mengakibatkan kerusakan alam. 

Dalam menangakap ikan aku tidak boleh 

menggunakan bom atau pukat harimau 

karena itu dapat merusak ekosistem air 

lainnya. Apabila ada sampah dilaut aku 

selalu membuangnya agar kebersihan air 

 

Dalam mengambil dan membebaskan 

mineral-mineral serta bebatuan dari 

batuan induknya tidak boleh mengeruk 

terus menerus agar kehidupan dialam ini 

Dalam menghasilkan makanan aku  

dapat memperoleh bahan-bahan tersebut 

dari lingkungan alam, seperti daun 

singkong, kangkung, bayam, bawang 

merah, cabai, ayam, ikan, dan masih 

Untuk memperoleh obat dalam 

mengobati pasien aku juga bisa 

memperolehnya dari bahan-bahan alami 

seperti belimbing wuluh untuk 

gondongen, sariawan dan obat sakit gigi. 

Aku dapat melihat keindahan alam bumi 

dari langit, dapat mengerti juga ternyata 

selain bumi masih ada planet lainnya 

seperti merkurius, venus, mars, jupiter, 

saturus, dan uranus. 

Dalam menegakkan keadilan, aku 

dituntut untuk meberikan hukuman 

kepada tangan-tangan nakal yang 

menebang pohon secara liar, 

melakukan pemburuan kepada 

https://pixabay.com/en/%20photos/perahu%25%2020nelayan/
https://pixabay.com/en/%20photos/perahu%25%2020nelayan/
https://pixabay.com/en/%20photos/perahu%25%2020nelayan/
http://gambarmemelucu.co/%20animasi/animasi-polisi.html
http://gambarmemelucu.co/%20animasi/animasi-polisi.html
http://gambarmemelucu.co/%20animasi/animasi-polisi.html
https://pixabay.com/en/%20farmer-field-plow-579177/
https://pixabay.com/en/%20farmer-field-plow-579177/
https://pixabay.com/en/%20farmer-field-plow-579177/
https://www.google.co.id/%20search?q=%20gambar+koki+%20masak&biw
https://www.google.co.id/%20search?q=%20gambar+koki+%20masak&biw
https://www.google.co.id/%20search?q=%20gambar+koki+%20masak&biw
https://www.google.co.id/%20search?q=%20gambar+koki+%20masak&biw
https://pixabay.com/en/%20photos/dokter/
https://pixabay.com/en/%20photos/dokter/
http://gambarterbaru.com/%20gambar-guru-sedang-mengajar.html
http://gambarterbaru.com/%20gambar-guru-sedang-mengajar.html
http://gambarterbaru.com/%20gambar-guru-sedang-mengajar.html


36 

 

Deskripsi dari berbagai macam pekerjaan bagian mika bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Pekerjaanku memberikan ilmu 

pengetahuan, mengembangkan budi 

pekerti siswa, memotivasi siswa serta 

memberikan kenyaman kepada siswa. 

tugasku sangat mulia oleh karena itu aku 

 

Pekerjaanku menanam benih atau bibit 

pohon disawah, menyiram dan merawat 

tanaman, memberi pupuk agar tumbuh 

maksimal, menyiangi dari gangguan 

Tugasku bergelut dengan air untuk 

mencari jenis ikan, udang, cumi-cumi 

dan jenis hewan air lainnya. Dalam 

mencarinya bisa dengan menggunakan 

kail ataupun jala 

Pekerjaanku adalah memebaskan, 

mencari dan mengmbil mineral-mineral 

serta batuan yang mempunyai arti 

ekonomis dari batuan induknya lalu 

dibawa kepermukaan bumi untuk 

Pekerjaanku menyusun menu, membuat 

hidangan dan mengawasi perencanaan, 

menyiapkan pengaturan dan memasak 

makanan-makanan di hotel, restauran, 

diatas kapal, diatas kereta api 

Pekerjaanku memberikan pelayanan 

kesehatan,dalam bekerja aku harus 

mempunyai etika yang baik, bertindak 

sopan dan murah senyum untuk 

membantu proses penyembuhan pasien 

Bacalah di depan kelas 

dengan keras !!! 

Pekerjaanku memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan 

 hukum, dan memeberikan 

Bacalah di depan kelas 

dengan keras !!! 

Fathin sering memberi pertolongan temannya yang 

sedang sakit di sekolah.  Fathin juga membantu 

teman yang demam.,  Jika kondisinya begitu, si 

teman akan dicek dulu suhunya menggunakan 

Dalam melakukan pekerjaan harus 

menghargai hasil pekerjaan siswa, serta 

berlaku adil terhadap semua siswa tanpa 

membeda bedakan agama ras dan 

sukunya. Seperti yang terkandung dalam 

susunan sila ke-5, berbunyi: Keadilan 

 

Nilai ketuhanan yang tercermin dalam 

pekerjaanku masih kental sampai saat ini, seperti 

tradisi setiap tahun melakukan pesta rakyat dari 

hasil panen padi disawah. Dari tingkah laku ini 

menunujukkan bahwa aku percaya akan 

kebesaran dari Tuhan. Seperti yang terkandung 

Mengembangkan perbuatan yang luhur tidak 

boleh menggunakan bom untuk mencari ikan, 

mencerminkan sikap suasana kekelurgaan dan 

kegotongroyongan antar teman kerja lainnya. 

Seperti yang tercantum dalam pancasila sila ke-4, 

berbunyi:Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh 

Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan 

Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 

Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

merugikan pihak umum seperti tidak melakukan 

pengerukan batu-batuan didalam tanah secara 

terus menerus, serta mengembangkan sikap 

tenggang rasa terhadap sesama . Seperti yang 

tercantum dalam sila ke-3, berbunyi:Persatuan 

Tidak bersikap boros dengan bahan 

masak, bekerja keras, mengembangakan 

sikap hormat menghormati dan bekerja 

sama dengan teman dapur. Seperti yang 

tercantum dalam sila ke-2, 

berbunyi:Kemanusiaan Yang Adil Dan 

Memberikan pelayanan yang terbaik 

untuk pasien merupakan sebuah 

kewajiban., bukan semata-mata hanya 

uang. Ketulusan melayani tanpa 

membeda-bedakan satu sama lain 

merupakan salah satu implementasi dari 

Dalam melakukan pekerjaan, aku harus 

bekerjasama untuk menjunjung keberhasilan 

penerbangan pesawat antariksa, memberikan 

saran pendapat apabila terjadi kesalahan, serta 

menyampaikan informasi apabila ada gangguan 

di angkasa. Seperti yang tercantum dalam sila ke-

2, berbunyi:Kemanusiaan Yang Adil Dan 

 

Pancasila sangat berperan penting di segala 

aspek kehidupan bermasyarakat, khususnya 

dalam hal hukum. Dalam hal penegakan hukum, 

apabila tidak dibarengi dengan penerapan nilai-

nilai yang terkandung dalam pancasila maka 

keadilan yang kita harapkan tidak akan pernah 
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 Berikutnya adalah lapis II atau penutup yang diberikan warna cat 

kuning yang diberikan judul atau nama media dan tema. Lingkaran 

tersebut berukuran dimater 70 cm yang berguna untuk menyajikan materi 

sesuai kata kunci atau gambar di tengahnya. Selain penutup, media 

ROPUTAR juga terdapat tanda panah dengan panjang 10 cm yang telah 

dilubangi bagian tengahnya dan diberi cat warna hitam. Tanda panah ini 

berguna sebagai penunjuk gambar. Berikut ilustrasi penggunaan penutup 

dan tanda panah. 
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4. Penyangga  

Bagian penyangga didesain sesuai dengan lingkaran media, di bawah 

kayu penyangga diberi roda agar mudah untuk dipindahkan. Ukuran 

penyangga dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

Penyangga ini dapat dibongkar pasang karena diberi roda agar mudah saat 

membawa dan menyimpan. 

2.3.2 Penerapan Media ROPUTAR 

Menurut pemikiran peneliti, proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru harus bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu dalam proses 
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pembelajaran guru diharapkan menggunakan media pembelajaran dalam 

menyampaikan materi pembelajaran terhadap peserta didik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Penggunaan media yang tepat sesuai dengan 

pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran tersebut. 

Selain menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat dalam proses 

pembelajaran tematik penggunaan media yang tepat juga mempengaruhi 

tercapainya proses pembelajaran yang diinginkan. Salah satu media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran tematik yaitu ROPUTAR.   

Media ROPUTAR digunkan untuk peserta didik kelas IV SD. Media ini 

digunakan pada pembelajaran tematik tema 7 Cita-Citaku, sub tema 1, dan 

pembelajaran 1. Dengan  media  peserta didik mampu mengetahui tentang 

berbagai jenis usaha pekerjaan yang berkaitan dengan alam serta mengetahui arti 

makna dari simbol pancasila dalam setiap pekerjaan sehingga dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti membuat lagkah-langkah 

penggunakan media ROPUTARsebagai berikut: 

a. Persiapan  

1) Tegakkan badan ROPUTAR sehingga berdiri 

2) Pasangkan mika-mika kedalam media ROPUTAR 

3) Letakkan pada tempat dan posisi yang mudah dilihat oleh peserta didik 

4) Jelaskan kepada peserta didik nama-nama bagian media ROPUTAR 

b. Penggunaan  

1) Peserta didik membaca petunjuk penggunaan media 

2) Setiap kelompok memutar media secara bergantian. 
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3) Setiap kelompok perwakilan 2 orang maju kedepan bergiliran dengan 

kelompok lain memutar media. 

4) 1 orang bertugas memutar media dan 1 orang lagi bertugas mencari 

deskripsi yang ada didalam papan untuk dicocokan dengan gambar yang 

terpilih. (Didalam papan terdapat perintah untuk melakukan wawancara dan 

menggambar satu jenis pekerjaan). 

5) Guru memberikan waktu 3 menit untuk mencocokkan deskripsi dengan 

gambar.Apabila benar kelompok tersebut mendapatkan poin 1 apabila salah 

mendapatkan 0. 

6) Kelompok yang mendapatkan nilai paling sedikit diberikan hukuman seperti 

menghafal pancasila. 

c. Pasca penggunaan 

1) Lepaskan semua bagian-bagian media 

2) Letakkan di tempat yang aman 

2.3.3 Kelebihan-kelebihan media ROPUTAR 

ROPUTAR merupakan kepanjangan dari media "Roda Putar Pintar". 

Media ini termasuk dalam golongan media berbasis visual berbentuk permainan. 

Berdasarkan pemikiran peneliti media ROPUTAR memiliki kelebihan sebagai 

berikut: 

1. Media ini mudah dicerna oleh peserta didik karena mempunyai desain yang 

bagus dan menarik minat peserta didik untuk belajar khususnya untuk 

pembelajaran tematik. 

2. Melalui media ini peserta didik akan lebih giat melakukan kegiatan belajar 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru. 
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3. Melalui media ini peserta didik belajar menemukan dan memahami berbagai 

konsep yang dapat dipadukan menjadi satu, sehingga pengalaman belajar yang 

diperoleh peserta didik akan lebih banyak. 

4. Media ini digunakan untuk pembelajaran tematik, serta dapat digunakan pada 

setiap pembelajaran apa saja, karena dapat dilepas dan didalam mika dapat 

dimasukkan beberapa materi pelajaran.  

2.3 Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada model penelitan Research and Development (R&D) dalam 

Sugiyono (2013:407) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk 

dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi 

dimasyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk 

tersebut.  

Berkaitan dengan keefektifan untuk mengukur tingkat keefektifan 

perangkat pembelajaran dilihat dari tingkat penghargaan peserta didik dalam 

mempelajari program dan keinginan peserta didik untuk menggunakan program 

tersebut.  Untuk menyatakan keefektifan perangkat pembelajaran dilihat dari tiga 

komponen, yaitu hasil belajar peserta didik (kemampuan berpikir kreatif), 

keaktifan peserta didik, dan respon peserta didik dalam Sugiarto (2012). Peneliti 

menggunakan pengembangan yang menghasilkan produk berupa media 

ROPUTAR. 
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2.4 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian model Research and 

Development (R & D) dalam Sugiono (2013:409) adalah sebagai berikut: 

  

       

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Langkah-langkah Metode Research and Development (R & D) 

(dalam Sugiono, 2013) 

Langkah-langkah penelitian pengembangan yang diuraikan di atas akan 

diterapkan sampai revisi produk pada tahap ke-9 saja, karena prosedur 

pelaksanaan penelitian pengembangan bukan merupakan langkah-langkah baku 

yang harus diikuti secara baku, setiap pengembang tentu saja dapat memilih dan 

menemukan langkah-langkah yang paling tepat bagi dirinya berdasarkan kondisi 

khusus yang dihadapinya dalam proses pengembangan(Fathoni: 2014)Secara 

prosedural langkah-langkah penelitian model Research and Development (R & D) 

dalam Sugiono (2013:409) adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Potensi dan Masalah 

Pada tahapan ini, digunakan untuk mencari potensi dan masalah yang 

sedang terjadi. Dengan kata lain, pada tahap ini digunakan untuk mencari pokok 

masalah kesenjangan yang sedang terjadi.  
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Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah, potensi adalah 

yang apabila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Semua potensi akan 

berkembang menjadi masalah bila kita tidak mendayagunakan potensi-potensi tersebut. 

Namun demikian, masalah juga dapat menjadi potensi jika kita dapat mendayagunakan. 

Sedangkan masalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi 

(Sugiyono, 2013:409). 

2.4.2 Mengumpulkan Informasi 

Potensi dan masalah setelah diidentifikasi maka selanjutnya 

mengumpulkan informasi dan data sebagai bahan untuk perencanaan produk 

tertentu yang digunakan dalam mengatasi masalah tertentu (Sugiyono, 2013: 411).   

2.4.3 Desain Produk 

Berdasarkan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah membuat 

desain produk yang akan dikembangkan produk yang dihasilkan berupa media 

pembelajaran visual.  Desain Produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, 

sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai atau membutnya, serta 

akan memudahkan pihak lain untuk memahaminya. Produk berupa sistem perlu 

dijelaskan mekanisme penggunaan system tersebut, cara kerja, serta kelebihan dan 

kekuranganya (Sugiyono, 2013:413). 

2.4.4 Validasi Desain 

Validasi Desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini media pembelajaran baru secara rasional akan 

lebih efektif dari yang lama atau tidak. Validasi produk dapat dilakukan dengan 
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cara menghadirkan beberapa pakar atau ahli yang sudah berpengalaman untuk 

menilai produk baru yang dirancang tersebut (Sugiyono, 2013:414). 

2.4.5 Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan para ahli, maka akan 

diketahui kelemahanya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi 

dengan cara memperbaiki desain. Perbaikan desain dilakukan oleh peneliti yang mau 

menghasilkan produk tersebut (Sugiyono, 2013:414). 

2.4.6 Uji Coba Produk 

Desain produk dapat langsung diuji coba setelah divalidasi dan direvisi. Uji 

coba tahap awal dilakukan dengan simbulasi penggunaan media. Setelah disimulasikan, 

maka dapat diuji cobakan pada kelompok yang terbatas. Pengujian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi apakah media baru tersebut lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan media yang lama atau yang lain (Sugiyono, 2013:414). 

Uji coba awal,yang dilakukan pada 1-3 sekolah yang melibatkan 6-12 subjek 

dan data hasil wawancara, observasi dan angket dikumpulkan dan dianalisis. Uji coba 

ini dilakukan terhadap format progam yang dikembangkan apakah sesuai dengan 

tujuan khusus. Hasil analisis dari uji coba awal ini menjadi bahan masukkan untuk 

melakukan revisi produk awal (Setyosari, 2010: 229).  

2.4.7 Revisi Produk 

Kegiatan revisi produk ini dilakukan apabila dalam uji coba produk 

masih terdapat kekurangan/kelemahan berdasarkan hasil catatan penelitian 

maupun pengamatan serta melalui angket respon peserta didik terhadap media 

pembelajaran pada saat uji coba kelompok kecil. 
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2.4.8 Uji Coba Pemakaian. 

Setelah Pengujian terhadap produk berhasil, dan direvisi yang tidak 

terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa media pembelajaran 

tersebut diterapkan dalam lingkup yang lebih luas. Penerapan media pembelajaran 

tersebut tetap dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk 

perbaikan lebih lanjut (Sugiyono, 2013:426).  

Produk yang telah direvisi, berdasarkan hasil coba skala kecil, kemudian 

diujicobakan lagi kepada unit atau subjek coba yang lebih besar. Uji coba 

lapangan, dilakukan terhadap sebanyak 1-15 sekolah dengan melibatkan 20-100 

subjek. Uji coba ini dikategorikan skala sedang. Data kuantitatif hasil belajar 

dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai, atau 

jika memungkinkan dibandingkan dengan kelompok kontrol sehingga diperoleh 

data untuk melakukan revisi produk lebih lanjut (Setyosari, 2010:229). 

2.4.9 Revisi Produk Tahap Akhir 

Revisi produk media pada tahap ini dilakukan apabila produk yang dicobakan 

pada kelompok besar masih mempunyai kekurangan dan kelemahan sehingga perlu 

dilakukan revisi untuk menghasilkan produk akhir media yang siap dan layak digunakan 

dalam pembelajaran tematik. 
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2.5 Kerangka berpikir  

 Konsep pegembangan media ROPUTAR pada pembelajaran tematik tema 

Cita-citaku kelas IV Sekolah Dasar, akan ditunjukkan melalui kerangka berpikir 

dibawah ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2kerangka berpikir

Kondisi Ideal 

Adanya inovasi dalam pembuatan dan 

penggunaan media dapat membuat 

suasana pembelajaran  menjadi menarik 

dan menyenangkan. 

Kondisi Lapang 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

menunjukkan bahwa dalam pembelajaran tematik 

SD kelas IV media yang digunakan oleh guru 

umumnya berupa media lingkungan. Sehingga 

pembelajaran dirasa kurang menarik dan 

menyenangkan 

Validasi produk terhadap ahli media 

pembelajaran, ahli materi tematik, dan ahli 

pembelajaran tematik 

Perencanaan pengembangan desain media 

pembelajaran tematik SD kelas IV dan membuat 

desain produk yang sesuai. 

Melakukan uji coba produk pada kelompok kecil 

dan ujicoba pemakaian pada kelompok besar 
Respon siswa dan hasil validasi para ahli 

Analisis keefektifan dari angket respon, hasil 

validasi, dan hasiluji coba produk 

Terwujudnya inovasi media alternatif yang menarik 

dan menyenangkan berbentuk produk ROPUTAR pada 

pembelajaran tematik kelas IV SD 
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