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BAB II  

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut 

Sadiman, dkk (2010:6) media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi. Sedangkan menurut Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2014:3) 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Di samping itu, menurut 

Asyhar (2012:8) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, 

sehingga terjadi lingkungan belajar kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa ahli di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan sebuah alat bantu perantara 

yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa yang 

bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran dengan desain yang menarik 

untuk mengefektifkan suatu pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran 

di sekolah. 
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2. Manfaat Media Pembelajaran 

Media memiliki peranan penting dalam pembelajaran, yakni untuk 

menjelaskan hal-hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat komunikasi, 

materi pembelajaran. Menurut menurut (Arsyad, 2014:29-30) adalah:  

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat mempelancar dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar.  

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar.  

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. 

 

Selain itu, manfaat lain dari media pembelajaran menurut (Haryono, 2014:49) 

Manfaat media pembelajaran sebagai berikut: 

1) Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. 

2) Memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati secara 

lansung.  

3) Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungannya.  

4) Menghasilkan keseragaman pengamatan.  

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

6) Membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7) Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 

8) Memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai 

yang abstrak.  

9) Memudahkan siswa untuk membandingkan, mengamati, 

mendeskripsikan suatu benda. 

 

Berbagai penjelasan mengenai manfaat media pembelajaran dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media pembelajaran sangatlah penting sebagai alat bantu 

dalam proses belajar mengajar. Media juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan mempermudah penyampaian suatu materi pelajaran kepada 

siswa dari hal yang abstrak menjadi konkret. 

 



12 

 

 
 

3. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2014:31) mengelompokkan media pembelajaran 

berdasarkan perkembangan teknologi menjadi empat kelas, antara lain:  

a) Media hasil teknologi cetak.  

b) Media hasil teknologi audio visual.  

c) Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer.  

d) Media hasil gabungan teknologi dan cetak  

 

Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (a) media 

pembelajaran dalam arti sempit hanya meliputi media yang dapat digunakan 

secara efektif dalam proses pembelajaran yang terencana dan, (b) media 

pembelajaran dalam arti luas bahwa media pembelajaran tidak hanya media 

komunikasi elektronik yang kompleks seperti slide, foto, objek nyata, dan 

kunjungan di luar kelas tetapi sudah sampai yang lebih kompleks dan tidak 

dipandang secara persial tetapi lebih holistik yang mencakup semua jenis media 

(Trianto, 2011:187).  

Berdasarkan uraian di atas tentang klasifikasi media pembelajaran yang 

sudah dipaparkan yaitu akan memudahkan guru dalam memilih media yang tepat 

dan sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Klasifikasi media, 

karakteristik media, dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak 

terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. 

 

4. Jenis-jenis Media Pembelajaran  

Menurut Asyhar (2012:44-45) pada dasarnya media dapat dikelompokkan 

menjadi empat jenis, yaitu media visual, media audio, media audio visual dan 

multimedia. Berikut ini penjelasan keempat jenis media pembelajaran tersebut. 
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a. Media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan 

indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Dengan media ini 

pengalaman belajar yang dialami peserta didik sangat tergantung pada 

kemampuan penglihatannya.  

b. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta 

didik. Pengalaman belajar yang didapatkan adalah dengan 

mengandalkan indera kemampuan pendengaran.  

c. Media audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan 

informasi yang dapat disampaikan melalui media ini berupa pesan 

verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun 

pendengaran.  

d. Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan 

peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera 

penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual diam, visual 

gerak, dan audio serta media interaktif berbasis komputer dan 

teknologi komunikasi dan informasi.  

 

Menurut Sudjana (2011:3-4) jenis media ialah sebagai berikut. 

a. Media grafis (dua dimensi), seperti gambar, foto, grafik, bagan atau 

diagram, poster, kartun, komik dan lainnya.  

b. Media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model padat, misalnya model 

penampang, model susun, model kerja dan sebagainya.  

c. Media proyeksi, seperti slide, film, penggunaan OHP (Proyektor 

Transparansi) dan lainnya.  

d. Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

jenis-jenis media dapat dibagi dan ditentukan penggunaannya yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas sehingga guru dapat mempergunakan 

media tersebut sesuai kebutuhannya. 

 

5. Kriteria Media Pembelajaran 

Agar pemilihan media tepat sasaran, maka perlu diperhatikan beberapa 

faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan media 

pembelajaran.Menurut Arsyad (2014:74) kriteria media pembelajaran yang baik 
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yang perlu diperhatian dalam proses pemilihan media antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan 

tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu 

kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

b. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan 

grafik memerlukan simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu 

memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk 

memahaminya. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara 

efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran dan kemampuan mental siswa. 

c. Praktis, luwes, dan bertahan. Kriteria ini menuntun para guru untuk 

memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri 

oleh guru. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan dimana pun 

dan kapan pun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, serta 

mudah dipindahkan dan dibawa kemana-mana. 

d. Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria 

utama. Apa pun media itu, guru harus mampu menggunakannya 

dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat media amat ditentukan 

oleh guru yang menggunakannya dalam proses pembelajaran.  

 

Di sisi lain, menurut Asyhar (2012:81) kriteria media pembelajaran yang 

baik yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan media adalah sebagai 

berikut. 

a. Jelas dan rapi. Media yang baik harus jelas dan rapi dalam 

penyajiannya. 

b. Bersih dan menarik. Bersih disini berarti tidak ada gangguan yang tak 

perlu pada teks, gambar, suara dan video.  

c. Cocok dengan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar 

belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

perorangan.  

d. Relevan dengan topik yang diajarkan. Media harus sesuai dengan 

karakteristik berupa fakta, konsep, prinsip, prosedural atau 

generalisasi. 

e. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media yang baik adalah media 

yang sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang 

secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau 

tiga ranah kognitif, afektif, psikomotor. 

f. Praktis, luwes, dan tahan. Kriteria ini menuntun guru/instruktur untuk 

memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri 

oleh guru.  
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g. Berkualitas baik. Kriteria media secara teknis harus berkualitas baik.  

h. Ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar. Media yang terlalu 

besar sulit digunakan dalam suatu kelas yang berukuran terbatas dan 

dapat menyebabkan kegiatan pembelajaran kurang kondusif.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan media 

pembelajaran harus berorientasi pada siswa. Artinya perlu dipertimbangkan 

keuntungan dan kemudahan apa yang akan diperoleh siswa dengan pemilihan 

media tersebut. Media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

karakteristik siswa dan materi yang akan di pelajari, serta metode dan pengalaman 

belajar yang diberikan kepada siswa. 

 

B. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik menurut Poerwadarminta (dalam Majid, 2014:80) 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembicaraan. 

Menurut (Majid, 2014:85) pembelajaran tematik merupakan suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek 

baik dari dalam intramata pelajaran (dalam satu mata pelajaran) maupun antar 

mata pelajaran (berbagai mata pelajaran). Pembelajaran tematik dimaksudkan 

untuk menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya 

perbendaharaan bahasa anak didik dan membuat pembelajaran lebih bermakna 

(Majid, 2014:86). 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang difokuskan tidak hanya pada satu 

konteks pembelajaran saja, melainkan juga dari berbagai konteks pembelajaran 

yang dapat digabungkan menjadi suatu pembelajaran yang terpadu dan bermakna 

bagi siswa. 

 

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut Majid (2014:89-90) pembelajaran tematik memiliki karakteristik-

karakteristik sebagai berikut: 

b. Berpusat pada siswa  

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student center), hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempelkan siswa 

sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, 

yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 

c. Memberikan pengalaman langsung  

Pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

(direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa diharapkan pada 

sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang  lebih 

abstrak. 

d. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas  

 Dalam pembelajaran tematik pemisahan antara mata pelajaran menjadi 

tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema 

yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 
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d.  Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  

  Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu 

memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk 

membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang di hadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e. Bersifat fleksibel  

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) di mana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan 

di mana sekolah dan siswa berada. 

f. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan  

Pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar PAKEM yaitu 

pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. 

Menurut Trianto (2011:162-163) pembelajaran tematik memiliki 

karakteristik, diantaranya:  

a. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembanganan kebutuhan anak usia sekolah dasar.  

b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik.  

c. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik 

sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama.  

d. Membantu mengembangkan ketrampilan berpikir peserta didik. 
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e. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya.  

f. Mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, seperti kerja sama, 

toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

 

1. Keunggulan Pembelajaran Tematik di SD  

Menurut Majid (2014:92) pembelajaran tematik memiliki kelebihan dan 

arti penting, yakni sebagai berikut:  

a. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik.  

b. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.  

c. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna.  

d. Mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan 

yang dihadapi.  

e. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama.  

f. Memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang 

lain.  

g. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi dalam lingkungan peserta didik.  

 

2. Kelemahan Pembelajaran Tematik  

Kelemahan pembelajaran tematik dalam pelaksanaannya menurut Majid 

(2014:93) yaitu: 
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a. Aspek guru  

Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan 

metodologis yang handal, dan rasa percaya diri yang tinggi. Secara akademik, 

guru dituntut untuk terus menggali informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan materi yang akan diajarkan dan banyak membaca buku agar penguasaan 

bahan ajar tidak terfokus pada bidang kajian tertentu. 

b. Aspek peserta didik  

Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang 

relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Model 

pembelajaran terpadu menekankan pada kemampuan mengurai, kemampuan 

menguhubung-hubungkan, kemampuan menemukan dan menggali. 

c. Aspek sarana dan sumber pembelajaran  

Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi 

yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Semua ini akan 

menunjang, memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan.  

d. Aspek kurikulum  

Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian ketuntasan 

pemahaman peserta didik (bukan pada pencapaian target penyampaian materi). 

Guru perlu diberi kewenangan dalam mengembangkan materi, metode, penilaian 

keberhasilan pembelajaran peserta didik.  

e. Aspek penilaian  

Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh, 

yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari berbagai bidang kajian 

terkait yang dipadukan. Guru selain dituntut untuk menyediakan teknik dan 
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prosedur pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang menyeluruh, juga dituntut 

untuk berkoordinasi dengan guru lain jika materi pelajaran berasal dari guru yang 

berbeda. 

 

C. Materi  

1. KI (Kompetensi Inti), KD (Kompetensi Dasar), dan Indikator 

Pada pembelajaran tematik ini kompetensi dasar dan indikator sesuai 

dengan yang tercantum pada kelas III SD tema 6 “Indahnya Persahabatan”, 

Subtema 3 (Sahabat Satwa) dan Pembelajaran 5. 

Tabel 2.1 : Kompetensi Inti (KI) 

(Sumber : Buku guru kelas 3 tema 6, 2015:xi) 

 

Tabel 2.2 : Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Inti (Kelas III) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

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

berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.  

3. 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 sekolah . 

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

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

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Kompetensi Dasar Indikator 

Bahasa Indonesia 

3.2    Menguraikan teks arahan/petunjuk 

tentang perawatan hewan dan tumbuhan, 

serta daur hidup hewan dan 

pengembangbiakan tanaman dengan 

bantuan guru atau teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 

dengan kosakata bahasa daerah untuk 

membantu pemahaman. 

 

 

3.2.1   Menemukan gagasan pokok isi teks 

arahan/petunjuk tentang perawatan 

hewan secara lisan atau tulis. 

 

4.2    Menerangkan dan  mempraktikkan teks   

arahan/petunjuk tentang perawatan hewan 

dan tumbuhan serta daur hidup hewan dan 

pengembangbiakan tanaman secara 

mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan 

tulis yang dapat di isi dengan kosakata 

bahasa daerah untuk membantu 

penyajian. 

 

 

4.2.1 Membuat karangan berdasarkan  gambar 

teks arahan/petunjuk tentang perawatan 

hewan secara lisan atau tulisan. 
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(Sumber : Buku guru kelas 3 tema 6, 2015:88) 

 

 

 

2. Paragraf Deskripsi 

Paragraf merupakan suatu satuan buah pikiran yang terbentuk dari 

kalimat-kalimat dan tersusun menjadi sebuah alenia, memiliki susunan yang 

teratur, dan saling berhubungan. Menurut Wiyanto (2004:15) paragraf adalah 

sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan 

satu unit pikiran untuk mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah 

pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan. 

Menurut Sujanto (1988:11) deskripsi adalah paparan tentang persepsi yang 

ditangkap oleh pancaindera. Kita melihat, mendengar, mencium, dan merasa 

melalui alat-alat sensori kita, dan dengan kata-kata kita mencoba melukiskan apa 

yang kita tangkap dengan pancaindera itu agar dapat dihayati oleh orang lain. 

Karakteristik paragraf deskripsi meliputi, (1) sifat dan semua perincian 

wujud dapat ditemukan pada objek dalam paragraf, (2) rincian tulisan ditulis 

secara runtut, (3) pendeskripsian dimulai dari objek yang besar (secara 

keseluruhan), (4) semua diuraikan dengan pilihan kata yang mengesankan. 

Matematika 

3.9    Mengenal hubungan antar satuan waktu, 

antar satuan panjang, dan antar satuan 

berat yang biasa digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

3.9.1   Mengonversi sebuah satuan waktu    

dengan satuan waktu lainnya. 

 

 

4.7    Merumuskan dengan kalimat sendiri, 

membuat model matematika, dan memilih 

strategi yang efektif dalam memecahkan 

masalah nyata sehari-hari yang berkaitan 

dengan penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian bilangan bulat, 

waktu, panjang, berat benda, dan  uang, 

serta memeriksa kebenaran jawabnya. 

 

 

4.7.1   Mengukur waktu menggunakan satuan 

baku dan tidak baku. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paragraf deskripsi adalah 

paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Paragraf 

deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu 

dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, 

mambaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. 

 

3. Ciri-ciri Paragraf Deskripsi 

Ciri-ciri deskripsi menurut Semi (2007:66-67) adalah sebagai berikut. 

1.  Deskripsi berupaya memperlihatkan detil atau rinci tentang objek. 

2. Deskripsi lebih bersifat mempengaruhi emosi pembaca dan membentuk 

imajinasi pembaca. 

3.  Deskripsi umumnya menyangkut objek yang dapat di inderai oleh 

pancaindera sehingga objeknya, pada umumnya benda, alam, warna, manusia. 

4.  Deskripsi disampaikan dengan gaya memikat dan dengan pilihan kata yang 

menggugah. 

5.  Organisasi penyajiannya lebih umum menggunakan susunan ruang. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri paragraf 

deskripsi adalah sebuah paragraf yang detail atau rincian yang spesifik, 

mengandung kata-kata deskripstif, kosakata yang bervariasi, ekspresi atau 

ungkapan perbandingan, dan pencitraan. 

 

4. Langkah-langkah menulis paragraf deskrispi: 

Untuk mempermudah pendeskripsian berikut akan disajikan langkah-

langkahnya: (1) menentukan apa yang akan dideskripsikan orang atau tempat, (2) 
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merumuskan tujuan pendeskripsian: apakah dilakukan sebagai alat bantu karangan 

narasi, eksposisi, argumentasi atau persuasi, (3) menetapkan bagian yang akan 

dideskripsikan: kalau yang dideskripsikan orang, apakah yang akan dideskripsikan 

itu ciri-ciri fisik, watak, gagasan, atau benda-benda di sekitar tokoh, (4) merinci 

dan mensistematiskan hal-hal yang menunjang kekuatan bagian yang akan 

dideskripsikan (Suparno, dkk 2004:4.21). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

menulis paragraf deskripsi diawali dengan menentukan objek, mengumpulkan 

data dengan mengamati objek, dan menyusun data tersebut ke dalam urutan yang  

baik dalam bentuk paragraf.  

 

5. Operasi Hitung Dasar 

Menurut (Wahyudin & Sudrajat, 2003:35) operasi hitung dasar dalam 

matematika dapat dibedakan menjadi empat operasi hitung dasar yaitu: (1) 

Penjumlahan, yaitu operasi hitung untuk memperoleh dua bilangan bulat atau 

lebih, (2) Pengurangan, yaitu operasi hitung untuk memperoleh selisih dari dua 

bilangan atau lebih, (3) Perkalian, yaitu penjumlahan berulang dengan 

penjumlahan tetap, dan (4) Pembagian, yaitu pengurangan berulang dengan 

pengurangan tetap, selanjutnya bentuk operasi kali yang berulang adalah operasi 

pangkat. 

Ada beberapa operasi hitung yang dapat dikenakan pada bilangan. 

Operasi-operasi tersebut adalah: (1) penjumlahan, (2) pengurangan, (3) perkalian, 

(4) pembagian. Operasi-operasi tersebut memiliki kaitan yang sangat erat 

sehingga pemahaman konsep dan keterampilan melakukan operasi yang satu akan 
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mempengaruhi pemahaman konsep dan keterampilan operasi yang lain 

(MuchtarA. Karim, 1996:99). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mendasari operasi 

hitung dasar meliputi penjumlahan (penambahan), pengurangan, perkalian dan 

pembagian yang merupakan unsur penting dalam belajar di sekolah, khususnya 

dalam matematika. Sehingga siswa dapat memecahkan masalahnya dengan baik. 

 

6. Pengertian Operasi Penjumlahan dan Pengurangan 

Menurut (Sri Subarinah, 2006:28) bahwa operasi penjumlahan dalam 

matematika dilambangkan dengan tanda “+”.Makna dari operasi penjumlahan adalah 

menggabungkan dua kelompok (himpunan) (Sri Subarinah, 2006:29). Jika kelompok 

A beranggotakan 2 anak digabungkan dengan kelompok B yang beranggotakan 3 

anak, maka diperoleh kelompok baru yang banyak anggotanya ada 5 anak. Hal ini 

menjelaskan bahwa 2 + 3 = 5. 

Operasi pengurangan dilambangkan dengan tanda “─“. Operasi pengurangan 

merupakan lawan atau kebalikan dari operasi penjumlahan. Jika pada operasi 

penjumlahan dilakukan penggabungan dua kelompok (himpunan), maka pada operasi 

pengurangan dilakukan pengambilan kelompok baru, yaitu pembentukan kelompok 

baru (Sri Subarinah, 2006:30). Misalnya, dari kelompok A yang beranggotakan 6 

orang akan dibentuk kelompok baru yang terdiri dari 2 orang, maka banyaknya 

anggota kelompok A yang tertinggal hanya 4 orang. Hal ini menunjukkan makna 

operasi pengurangan 6 – 2 = 4. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan yang diajarkan tidak hanya penjumlahan dan 

pengurangan dasar, tetapi juga penjumlahan dan pengurangan lanjut. Dalam materi 
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penjumlahan dan pengurangan lanjut, siswa belajar menjumlahkan dengan 

menyimpan dan pengurangan dengan meminjam. Sehingga siswa lebih mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan. 

 

D. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Siswa merupakan sumber daya utama dan terpenting dalam 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang baik pada jalur 

pendidikan secara formal maupun pendidikan non formal menurut jenjang dan 

jenisnya. Di setiap jenjang pendidikan siswa memiliki karakteristik tersendiri. 

Siswa sekolah dasar maupun sekolah menengah, masing-masing memiliki 

karakteristik yang berbeda sesuai dengan perkembangan usia mereka. Khususnya 

di sekolah dasar yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Karakteristik siswa 

sekolah dasar terdapat siswa kelas rendah dan kelas tinggi (Widyastuti, 2013:23). 

Pada siswa sekolah dasar terutama anak kelas rendah anak tidak dapat 

berfikir secara abstrak sehingga pemikiran anak lebih ke hal yang konkret (Piaget 

dalam Danim, 2011:64). Pada rentang usia tersebut anak mulai menunjukkan 

perilaku belajar sebgai berikut: (1) Mulai memandang dunia secara objektif, 

bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang 

unsur-unsur secara serentak, (2) Mulai berpikir secara operasional, (3) 

Mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-

benda, (4) Membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip 

ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat, dan (5) 

Memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. 
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E. Media Pembelajaran Menggunakan PAKAPINDO (Papan Kantong 

Pintar Doraemon) 

1. Media PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon) 

Media pembelajaran PAKAPINDO adalah media pembelajaran tematik 

yang dikembangkan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi. Media 

ini memiliki kantong yang berfungsi sebagai tempat pertanyaan dan jawaban. 

Sehingga ketika siswa ingin menggunakan media ini, siswa harus mengambil 

terlebih dahulu pertanyaan yang ada di dalam kantong, kemudian jawabannya di 

tulis di kertas yang sudah di sediakan kemudian di praktikkan menggunakan 

media PAKAPINDO. 

Pengaturan tempat menaruh jawabannya sudah di tempatkan pada tempat 

masing-masing sesuai dengan muatan mata pelajaran yang di padukan dalam 

pembelajaran tematik, oleh karenanya siswa dengan sedikit penjelasan dari guru 

mampu menggunakan media ini dengan mudah. Di samping itu, bahan yang di 

gunakan dalam media PAKAPINDO juga ramah terhadap siswa-siswi yang dalam 

hal ini kecil kemungkinan anak akan terluka dalam penggunaan media ini mampu 

digunakan secara individu maupun kelompok. Adapaun kelompok yang lebih 

efektif dalam penggunaan media ini adalah 3-4 siswa. 

 

2. Bentuk Media PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon) 

Media PAKAPINDO termasuk media visual dan jenis media dua dimensi. 

Media ini menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk sesuatu yang dapat 

dilihat dan diraba oleh manusia. Media PAKAPINDO berbentuk doraemon yang 

terbuat dari triplek dan foam sebagai papan pembelajaran di kelas. Ada 2 papan 
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yang digunakan yaitu pertama papan untuk menempelkan hewan yang di ambil 

oleh siswa sesuai tempatnya. Kedua papan berkantong yang terbagi atas 2 bagian 

yaitu pertama kantong yang terbuat dari kain flanel untuk menaruh soal-soal 

matematika, dan ada 13 kantong yang terbuat dari plastik untuk menaruh angka 0-

9 pada materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan mengenai satuan 

konversi waktu dalam soal cerita yang berkaitan dengan hewan-hewan sirkus.  

 

Gambar 2.1 Media PAKAPINDO 

 

(Papan Kantong Pintar Doraemon) 

 

 

 

3. Keunggulan Media PAKAPINDO 

Keunggulan media PAKAPINDO yaitu mudah dicerna oleh siswa karena 

mempunyai desain yang bagus dan menarik minat siswa untuk belajar khususnya 

untuk pembelajaran tematik. Penggunaan media PAKAPINDO pada pembelajaran 

tematik khususnya pada tema “Indahnya Persahabatan“ subtema “Sahabat Satwa” 

tepat sekali karena tema tersebut siswa dapat membuat paragraf deskripsi dengan 

mengambil salah satu hewan yang diambil kemudian menentukan gagasan 

pokoknya secara lisan, dan menghitung operasi bilangan penjumlahan dan 

pengurangan pada satuan konversi waktu. 
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4. Kekurangan Media  

Dalam penggunaan media ini membutuhkan waktu yang banyak sehingga 

kurang tepat digunakan untuk mata pelajaran yang waktunya hanya sedikit. Selain 

itu juga dalam pembuatan media ini tidak mudah, perlu waktu cukup banyak dan 

memerlukan banyak bahan yang akan digunakan. 

 

5. Langkah-langkah Pembuatan Media PAKAPINDO 

Berikut cara atau langkah-langkah pembuatan media PAKAPINDO: 

a. Sebelum pembuatan media PAKAPINDO terlebih dahulu mempersiapkan 

beberapa alat dan bahan. Adapun alat dan bahan pembuatan media 

PAKAPINDO antara lain: triplek, foam, kain flanel, lem pelekat, gunting, 

graji pentang, penggaris, pensil, gambar macam-macam hewan sirkus. 

b. Cara membuat media PAKAPINDO yang pertama yaitu menyediakan triplek 

dan foam yang akan dibentuk seperti doraemon dengan ukuran yang 

ditentukan. 

c. Mendesain triplek dan foam semenarik mungkin dengan bentuk seperti 

boneka doraemon. 

d. Menempelkan kain flanel sesuai kebutuhan warna dan desain yang telah 

ditentukan. 

e. Menempelkan nama-nama mata pelajaran di papan yang sudah disediakan. 

f. Membentuk kantong-kantong dari bahan kain flanel dan plastik dengan 

ukuran yang dibutuhkan dan memotong kain flanel tersebut lalu di tempelkan 

di bagian perut doraemon untuk kantong yang terbuat dari plastik di 

tempelkan di bagian papan yang sudah disediakan. 
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g. Kemudian menaruh soal-soal pada kantong yang terbuat dari kain flanel 

tentang mata pelajaran bahasaIndonesia dan matematika. 

h. Media PAKAPINDO siap dirangkai sebagai media pembelajaran yang 

menarik. 

 

6. Langkah-langkah Penggunaan Media PAKAPINDO dalam proses 

belajar mengajar. 

Media pembelajaran dapat digunakan dengan cara individu maupun 

kelompok (3-4 siswa). Langkah-langkah media pembelajaran PAKAPINDO pada 

pembelajaran tematik, yaitu: 

b. Guru memberikan pemahaman konsep materi cara merawat hewan-hewan 

sirkus, dan menghitung operasi bilangan pada satuan konversi waktu. 

c. Guru memberikan penjelasan dan pengarahan cara penggunaan media 

pembelajaran PAKAPINDO. 

d. Siswa membentuk kelompok dan mempraktikkan menggunakan media 

PAKAPINDO dengan bimbingan dari guru. Guru membimbing siswa dengan 

langkah-langkah penggunaan media PAKAPINDO, yaitu : 

(Kelompok Kecil) 

1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen, dimana setiap 

kelompok terdiri dari 3 siswa. 

2. Siswa memperhatikan guru menjelaskan tentang macam-macam hewan 

yang ada di sirkus dengan melalui gambar. 

3. Siswa memperhatikan guru dalam menjelaskan penggunaan media 

PAKAPINDO. 
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4. Siswa praktik ke depan dengan salah satu perwakilan kelompok 

mengambil 1 hewan. 

5. Kemudian siswa mencari pasangan tubuh hewan yang dipilih dengan 

tepat. 

6. Siswa menempelkan hewan tersebut di papan doraemon sesuai dengan 

tempatnya. 

7. Setiap kelompok membuat paragraf deskripsi tentang hewan-hewan 

sirkus yang sudah di ambil di media PAKAPINDO pada lembar kerja 

siswa yang telah disediakan. 

8. Masing-masing kelompok membuat paragraf minimal 3 kalimat. 

9. Kemudian salah satu siswa tampil kedepan membaca paragraf yang 

dibuat secara berkelompok dengan menjelaskan deskripsi hewan yang 

dipilih dan menentukan gagasan utamanya secara lisan. 

10. Perwakilan dari salah satu kelompok mengambil 1 soal penjumlahan dan 

1 soal pengurangan pada media papan berkantong. 

11. Kemudian siswa secara berkelompok mengerjakan 2 soal tersebut dengan 

lembar kerja siswa yang telah disediakan. 

12. Siswa tersebut tampil kedepan untuk mengoperasikan media 

PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon) dengan benar. 

(Kelompok Besar) 

1. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok secara heterogen, dimana setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. 

2. Guru mengajak siswa untuk bernyanyi bersama-sama dengan judul 

“Mengenal Binatang Indonesia”. 



31 

 

 
 

3. Siswa memperhatikan guru menjelaskan tentang macam-macam hewan 

yang ada di sirkus dengan melalui gambar. 

4. Siswa memperhatikan guru dalam menjelaskan penggunaan media 

PAKAPINDO. 

5. Perwakilan dari kelompok 2 siswa mengambil 2 instruksi tentang hewan-

hewan sirkus. 

6. Siswa berdiskusi dengan kelompok tentang hewan apa yang akan diambil 

di kantong doraemon tersebut. 

7. Perwakilan kelompok ada 2 siswa untuk praktik kedepan mengambil 2 

hewan. 

8. Kemudian siswa mencari pasangan tubuh hewan yang dipilih dengan 

tepat. 

9. Siswa menempelkan hewan tersebut di papan doraemon sesuai dengan 

tempatnya. 

10. Setelah itu, setiap kelompok membuat deskripsi tentang hewan-hewan 

yang sudah di ambil pada lembar kerja siswa yang telah disediakan. 

11. Masing-masing kelompok membuat paragraf minimal 3 kalimat. 

12. Perwakilan kelompok tampil kedepan membaca paragraf deskripsi yang 

dibuat secara berkelompok dengan menjelaskan hewan yang dipilih dan 

menentukan gagasan utamanya secara lisan. 

13. Perwakilan dari salah satu kelompok mengambil 1 soal penjumlahan dan 

1 soal pengurangan pada media papan berkantong. 

14. Kemudian siswa secara berkelompok mengerjakan 2 soal tersebut dengan 

lembar kerja siswa yang telah disediakan. 
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15. Siswa tersebut tampil kedepan untuk mengoperasikan media 

PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar Doraemon) dengan benar. 

 

7. Penerapan Media PAKAPINDO di Sekolah Dasar 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus bermakna bagi siswa. 

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran guru diharapkan menggunakan media 

dalam penyampaian materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Penggunaan media yang cocok dalam proses pembelajaran akan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran tersebut. Selain metode, dalam 

pembelajaran tematik juga sangat memerlukan media dalam proses pembelajaran. 

Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran tematik adalah media 

PAKAPINDO. 

Media PAKAPINDO digunakan untuk siswa kelas III Sekolah Dasar. 

Media tersebut digunakan pada pembelajaran tematik yaitu dengan tema 

“Indahnya Persahabatan”, subtema “Sahabat Satwa” pembelajaran 5. Materi yang 

akan dikembangkan yaitu pada mata pelajaran bahasa indonesia (siswa dapat 

membuat paragraf deskripsi tentang hewan-hewan sirkus, dapat menentukan 

gagasan pokoknya secara lisan), dan matematika (menghitung operasi bilangan 

penjumlahan dan pengurangan pada satuan konversi waktu dalam soal cerita yang 

berkaitan dengan hewan-hewan sirkus). Dengan adanya media PAKAPINDO ini 

membuat siswa merasa senang dengan pembelajaran yang lebih bermakna, 

menarik, dan menyenangkan. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ringgana 

Rizki Romadhoni dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Stik Pada 

Materi Operasi Hitung Perkalian Siswa Kelas II MI Al-Ikhsan Turen Kabupaten 

Malang”.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji coba pengembangan 

media papan stik ini memiliki tingkat kevalidan yang tinggi dengan persentase 

100%, perbedaan hasil tes uji coba produk pada kelas II A sebagai kelas 

eksperimen menunjukkan rata-rata 95,00, sedangkan hasil tes kelas II B sebagai 

kelas kontrol menunjukkan rata-rata 62,75. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pengembangan media papan stik sangat baik dan 

dapat digunakan di kelas II SD MI Al-Ikhsan Turen Kabupaten Malang. 

Penelitian relevan yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Dyah Galih Rizki Wulandari judul “Pengembangan Media Pembelajaran Kantong 

Nilai Plastik Transparan Utuk Menanamkan Konsep Operasi Hitung Bilangan di 

Sekolah Dasar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji coba 

pengembangan media kantong nilai plastik ini memiliki tingkat kevalidan yang 

tinggi dengan persentase 92,5%, perbedaan hasil tes uji coba produk pada 

kelompok besar kelas II-A dengan persentase 85%, dan kelompok besar kelas III-

A dengan persentase 84%. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa kualitas 

pengembangan media pembelajaran kantong nilai plastik transparan baik dan 

dapat digunakan di kelas II dan kelas III SDN Sumawono, Kaligesing, Purworejo. 

Berdasarkan analisis penelitian yang relevan di atas terdapat persamaan 

dan perbedaan terhadap penelitian dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 2.3 : Analisis Penelitian yang Relevan pertama 

 

Aspek 

Penelitian 

Penelitian oleh Ringgana Rizki 

Romadhoni 

Penelitian yang akan 

dilakukan saat ini. 

Jenis 

Penelitian 

 

 

Penelitian Pengembangan 

 

Penelitian Pengembangan 

Produk Media Pembelajaran Stik 

 

Media PAKAPINDO 

Model 

Penelitian 

Model Penelitian Borg & Gall Model Penelitian ADDIE 

Fokus 

Penelitian 

Materi Operasi Hitung Perkalian Materi Pembelajaran Tematik 

Tema 6 Subtema 3 

Pembelajaran 5 

Tempat 

Penelitian 

SD MI Al-Ikhsan Turen Malang SDN Punten 01 Batu 

Subjek 

Peenelitian 

Siswa Kelas II sekolah dasar Siswa kelas III sekolah dasar 

Tujuan 

Penelitian 

Pengembangan Media Pembelajaran Stik 

Pada Materi Operasi Hitung Perkalian 

Siswa Kelas II MI Al-Ikhsan Turen 

Kabupaten Malang 

Pengembangan media 

PAKAPINDO (Papan Kantong 

Pintar Doraemon) pada 

Pembelajaran Tematik Tema 6 

Subtema 3 Pembelajaran 5 

Kelas 3 SDN Punten 01 Batu. 

 

 

Tabel 2.4 : Analisis Penelitian yang Relevan Kedua 

 

Aspek 

Penelitian 

Penelitian oleh Ringgana Rizki 

Romadhoni 

Penelitian yang akan 

dilakukan saat ini. 

Jenis 

Penelitian 

 

 

Penelitian Pengembangan 

 

Penelitian Pengembangan 

Produk Media Pembelajaran Kantong Nilai 

Plastik 

Media PAKAPINDO 

 

Model 

Penelitian 

Model Sugiyono Model Penelitian ADDIE 

Fokus 

Penelitian 

Materi Menanamkan Konsep Operasi 

Hitung Bilangan 

Materi Pembelajaran Tematik 

Tema 6 Subtema 3 

Pembelajaran 5 

Tempat 

Penelitian 

SD Negeri Sumawo, Kaligesing, 

Purworejo 

SDN Punten 01 Batu 

Subjek 

Peenelitian 

Siswa Kelas II dan Kelas III sekolah 

dasar 

Siswa kelas III sekolah dasar 

Tujuan 

Penelitian 

Pengembangan Media Pembelajaran 

Kantong Nilai Plastik Transparan Utuk 

Menanamkan Konsep Operasi Hitung 

Bilangan di Sekoalh Dasar 

Pengembangan media 

PAKAPINDO (Papan Kantong 

Pintar Doraemon) pada 

Pembelajaran Tematik Tema 6 

Subtema 3 Pembelajaran 5 

Kelas 3 SDN Punten 01 Batu. 

 

 

Persamaan penelitian terdahulu yang pertama menggunakan media papan 

yang terbuat dari triplek dan penelitian relevan yang kedua menggunakan media 
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kantong platik dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

menggunakan media papan dan media berkantong, perbedaanya terletak pada 

pengembangan media tersebut. Penelitian terdahulu menggunakan papan stik dan 

papan berkantong sebagai media untuk satu pembelajaran saja. Sedangkan yang 

akan peneliti kembangkan adalah perpaduan antara mata pelajaran yang 

didominasi menjadi sebuah media papan kantong pintar doraemon atau 

PAKAPINDO yang terbuat dari triplek dan foam yang nantinya media tersebut 

akan dikembangkan dan dapat digunakan untuk beberapa muatan mata pelajaran 

lainnya yakni Bahasa Indonesia dan matematika. Perbedaan lainnya terletak pada 

lokasi yang dijadikan penelitian, dan populasi penelitian. Pada penelitian ini 

dilaksanakan di SDN Punten 01 Batu, subjek siswa kelas III A dengan jumlah 

laki-laki 13 siswa dan perempuan 19 siswa total seluruh 32 siswa. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.2 : Kerangka Pikir Pengembangan Media PAKAPINDO 

 (Papan Kantong Pintar Doraemon) 

Kondisi Lapang 

Penggunaan media pembelajaran kurang 

maksimal dalam proses belajar mengajar. 

Hanya berpusat pada guru dan media yang 

digunakan lebih dominan berupa media 

cetak. 

 

Kondisi Ideal 

Dengan adanya media-media konkret seperti media 

visual 2 dimensi siswa dapat berperan aktif, 

kreatif, dan tertarik dalam proses pembelajaran, 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 

kerjasama dan berkomunikasi antar teman  terkait 

pembelajaran. 

 

Permasalahan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

menunjukkan bahwa pada saat proses belajar -

mengajar khususnya pada pembelajaran tematik: 

(1) media yang digunakan berupa media cetak 

buku teks, (2) guru dalam pembelajaran masih 

menggunakan metode ceramah, (3) media 

pembelajaran yang digunakan hanya untuk satu 

muatan mata pelajaran dan belum memperlihatkan 

keterpaduan antar muatan mata pelajaran, (4) 

siswa cenderung pasif dan kurang berkomunikasi 

terkait pembelajaran. 

 

Solusi 

Perlunya pengembangan media pembelajaran yang interaktif 

seperti menggunakan media-media konkret 2 dimensi yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, kerjasama dan 

berkomunikasi antar temanterkait pembelajaran. 

 

Proses 

Pengembangan media pembelajaran interaktif 2 dimensi 

menggunakan model pengembangan ADDIE. 

Produk 

Pengembangan Media PAKAPINDO (Papan Kantong Pintar 

Doraemon) pada Pembelajaran Tematik Tema 6 Subtema 3 

Pembelajaran 5 Kelas III SDN Punten 01 Batu. 

 


