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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Hakikat Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Arti media menurut KBBI adalah alat atau perantara, dalam hal 

pendidikan maka dapat diartikan alat dan bahan yang digunakan dalam 

proses pengajaran atau pembelajaran. Oleh karena itu media dapat 

diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan yang diperuntukkan 

kepada penerima pesan. Terdapat pula media menurut Education 

Assocation (NEA), media adalah sebagai benda yang dapat 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca/dibicarakan beserta instrumen 

yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat 

mempengaruhi efektifitas program instruksional (Usman,2002).  

Sementara menurut Daryono (2010:6), media pembelajaran adalah 

segala sesuatu (baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar) yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam 

pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan siswa pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Serta 

adapula pendapat Haryono (2014:48) mengatakan bahwa "media 

pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

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

dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi 
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baru pada diri siswa". Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang digunakan oleh guru dan dapat membantu mengantarkan pesan 

selama proses pembelajaran berlangsung untuk menambah informasi 

baru pada diri siswa dan dapat merangsang perhatian, pikiran serta 

perasaan sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

tergantung pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran di kelas dan kegiatan evaluasi terhadap siswa. Tugas guru 

bukan hanya mengajar (teacher centered), tapi lebih mengutamakan 

membelajarkan siswa (children centered). Selama proses pembalajaran 

juga membutuhkan komunikasi yang baik antara guru dan siswa untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut guru membutuhkan media pembelajaran yang menunjang agar 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saat menentukan 

media pembelajaran, guru juga harus memikirkan karakteristik siswa dan 

menarik minat siswa dalam media tersebut. Agar dapat menarik minat 

siswa maka bisa menerapkan media yang dapat dilakukan secara bermain 

sambil belajar. 

b. Macam-macam media pembelajaran 

Pada dasarnya media dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu 

media audio, media visual dan media audio visual. Menurut Oemar 

Hamalik dalam (Usman, 2002:29)  menarik kesimpulan sebagai berikut.  

Terdapat empat klasifikasi media pembelajaran, yaitu: 1) 

alat-alat visual yang dapat dilihat, misalnya filmstrip, micro 
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projection, papan tulis, buletin board, gambar-gambar, ilustrasi, 

chart, grafik, poster, peta dan globe;  2) alat-alat yang bersifat 

auditif atau hanya dapat didengar misalnya: phonograph record, 

transkripsi electris, radio, rekaman pada tape recorder; 3) alat-alat 

yang bisa dilihat dan didengar , misalnya: film dan televisi, benda-

benda tiga dimensi yang biasanya dipertunjukan, misalnya: model, 

peta electris, koleksi diorama; .... Media visual Disamping itu para 

media ahli lainnya juga membagi jenis-jenis media pengajaran itu 

kepada: 1) media asli dan tiruan, 2) media bentuk papan, 3) media 

bagan dan grafis, 4) media proyeksi, 5) media dengar (audio), 6) 

media cetak atau printed materials.  

 

Macam-macam media pembelajaran menurut Kustiawan (2016)  

yaitu: Klasifikasi media pembelajaran dilihat dari bahan baku, alat 

pembuatannya, cara pembuatan, dan cara pemanfaatannya dapat 

dikelompokkan yaitu: (1) media pembelajaran sederhana dan (2) media 

pembelajaran modern. 

1) Media pembelajaran sederhana yaitu media pembelajaran yang bahan 

baku untuk pembuatannya mudah didapat dan murah harganya, cara 

pembuatannya mudah dilakukan. Jenis media sederhana meliputi : 

a) Media pembelajaran sederhana dua dimensi, terdiri dari media 

grafis, media papan, dan media cetak. 

b) Media pembelajaran sederhana tiga dimensi, terdiri dari media 

benda sebenarnya/asli dan media benda tiruan/imitasi 

2) Media pembelajaran modern bersifat elektronis, dan kompleks yaitu 

media yang bahan bakunya sulit ditemukan dan mahal harganya, dan 

dalam pembuatan dan pemanfaatannya membutuhkan keahlian khusus 

yang memadai. Jenis media modern meliputi:  

a) Media pelajaran modern proyeksi: OHP, Proyektor Slide, LCD 

Proyektor. 
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b) Media pelajaran modern non-proyeksi: radio, televisi, video 

game,VCD DVD, Handphone, Laptop, komputer. 

c. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Haryono (2014:49) media memiliki beberapa fungsi 

secara umum, diantaranya sebagai berikut:  (1) mengatasi keterbatasan 

pengalaman yang dimiliki oleh para siswa, (2) memungkinkan adanya 

interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya, (3) menanamkan 

konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis, (4) membangkitkan 

keinginan dan minat baru, (5) membangkitkan motivasi dan merangsang 

anak untuk belajar, (6) memberikan pengalaman yang menyeluruh dari 

yang konkret ke abstrak, (7) menghasilkan keseragaman pengamatan. 

Terdapat pula pendapat Wati (2016:10) bahwa media pembelajaran 

memiliki banyak fungsi yaitu: (1) atensi, fungsi inti dari media yaitu 

menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada 

materi pelajaran yang ditampilkan, (2) afektif, fungsi yang dilihat dari 

tingkat kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca teks yang 

bergambar, (3) kognitif, merupakan fungsi dari media pembelajaran yang 

terlihat dari tampilannya. Tampilan materi tersebut memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi materi 

pembelajaran, (4) kompensatoris, berfungsi untuk mengakomodasikan 

siswa yang lemah atau lambat menerima dan memahami isi pelajaran 

yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Dari berbagai pedapat para 

ahli berkaitan dengan fungsi media, oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa fungsi media adalah sebagai alat penyaluran informasi baru atau 
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pengetahuan dalam meminimalisir keterbatasan yang diperuntukkan 

mendukung siswa belajar.  

d. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Hal yang harus dilakukan untuk mempertimbangkan media dalam 

pembelajaran yang akan digunakan sehingga tidak salah dalam memilih.  

Trianto (2011:231) menarik kesimpulan sebagai berikut. 

Kriteria memilih media pembelajaran tematik yaitu: 1) terdapat 

kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media, untuk 

keperluan pembelajaran siswa baik secara individu atau kelompok; 

2) kompetensi dasar dan indikator, sehingga dapat menganalisis 

media yang cocok sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator 

yang akan dicapai; 3) materi pelajaran yaitu kedalaman bahan atau 

kajian yang akan diajarkan dan dicapai oleh siswa selama 

pembelajaran; .... 7) media tersebut juga harus sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan; 8) media dapat membangkitkan motivasi dan 

merangsang untuk belajar; 9) biaya yang dikeluarkan harus 

seimbang dengan yang akan dicapai. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilihan media 

pembelajaran tematik yaitu media harus mempunyai nilai kebutuhan 

untuk siswa agar biaya yang di keluarkan untuk membuat media tidak 

sia-sia. Media yang dipilih harus sesuai dengan kompetensi dasar, 

indikator serta materi yang sebenarnya agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Media tersebut juga bisa membangkitkan semangat siswa 

dalam kegiatan belajar. 

e. Pengertian Alat Permainan Edukatif 

Banyak alat permainan yang sudah beredar dikalangan masyarakat, 

akan tetapi alat permainan tersebut masih jarang beredar dalam dunia 

pendidikan. "Alat permainan adalah semua alat bermain yang digunakan 

oleh anak untuk memenuhi naluri bermainnya, sehingga menghasilkan 
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pengertian, memberikan informasi, memberikan kesenangan, dan 

mengembangkan seluruh aspek perkembangannya" (Eliyawati, 2005). 

Alat permainan yang biasanya dimainkan oleh anak-anak sekarang dapat 

digunakan sebagai media selama pembelajaran berlangsung.  

Mainan tersebut biasa dikatakan sebagai alat permainan edukatif 

yaitu alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk 

kepentingan pendidikan siswa. Menurut Tedjasaputra (2001:81), alat 

permaianan edukatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) Dapat 

dirancang dalam berbagai cara, maksudnya dapat dimainkan dengan 

berbagai macam tujuan, manfaat dan berbagi macam bentuk, b) 

Difungsikan untuk mengembangkan berbagai kemampuan anak, c) 

Bentuk aman dan tidak berbahaya,  d)  Membuat siswa terlibat secara 

aktif, e) Bersifat konstruktif. 

Banyak alat permainan yang biasanya dimainkan orang-orang 

salah satunya adalah permainan papan. Permainan papan adalah sebuah 

mainan yang biasanya merupakan permainan strategi atau sebuah alat 

papan yang dapat dimainkan dan dirancang khusus, serta papan tersebut 

biasanya melibatkan dua atau lebih dengan menggunakan dadu atau 

kartu. Permainan papan adalah permainan yang dimainkan di atas papan 

dengan beberapa bagian dapat berupa kotak, lingkaran, atau bentuk 

lainnya yang digunakan sebagai tempat bermain. Contoh-contoh dari 

papan permainan yaitu scrabble, ular tangga, monopoli, catur dan 

sebagainya.  
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f. Manfaat Media Permainan Papan  

Pemainan papan seperti catur, monopoli, ular tangga, scrabble dan 

lain-lain ternyata mempunyai banyak manfaat luar biasa bagi 

perkembangan kecerdasan anak. Sebuah permainan pasti memiliki sifat 

menyenangkan akan tetapi tidak hanya menyenangkan, anak juga dapat 

mengasah keterampilan dan anak bisa membiasakan perilaku 

bekerjasama yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Febryanto (2014) 

yaitu, manfaat permainan papan bagi anak ada 4 hal: 1) Meningkatkan 

interaksi sosial, 2) mengasah keterampilan, 3) mengenalkan pelajaran 

hidup, 4) kemampuan pemecah masalah.  

Oleh karena itu dengan perpaduan media dan permainan papan 

dapat menghasilkan media pembelajaran yang berisikan pesan atau 

informasi serta dapat merangsang pikiran dan perasaan siswa selama 

pembelajaran. Karena media ini termasuk alat permainan maka siswa 

akan termotivasi dalam melakukan permainan, walaupun yang 

sebenarnya mereka lakukan adalah kegiatan belajar sambil bermain.  

 

2. Media Pembelajaran PANSITAR (Papan Misi Pintar)   

a. Pengertian Media PANSITAR (Papan Misi Pintar)   

Media papan adalah suatu alat yang dibuat berbentuk papan 

digunakan untuk menyampaikan pesan serta dapat merangsang pikiran 

serta minat siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media papan 

meliputi: papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan magnet dll 

(Kustiawan, 2016). Media PANSITAR adalah sebuah media 
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pembelajaran tematik yang dikembangkan untuk meningkatkan minat 

dan mempermudah siswa selama pembelajaran tematik. Media ini 

merupakan media papan permainan yang berisikan misi disetiap petak 

dalam jalur permainan yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok 

siswa. Media Papan pintar merupakan media alat permainan edukatif 

yang dikembangkan dengan tujuan untuk membelajarkan dan 

memudahkan siswa dalam kegiatan pembelajaran serta menarik minat 

siswa. Media ini berisikan materi tema peduli terhadap makhluk hidup 

subtema ayo cintai lingkungan.  

Cara bermain media ini mirip dengan cara bermain monopoli. 

Media PANSITAR dapat dimainkan oleh beberapa kelompok, minimal 2 

dan maksimal 4 kelompok. Hal ini dapat disesuaikan dengan jumlah siswa 

yang berada disetiap sekolah. Sebagai contoh di SDN Purwantoro 2 

Malang, dengan jumlah siswa kelas IVB 35 anak maka kelas tersebut 

menggunakan 2 media PANSITAR. Satu media PANSITAR dimainkan 

oleh 4 kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 siswa. Kemudian setiap 

perwakilan kelompok melakukan gambreng untuk mengetahui urutan 

yang bermain. Setelah itu setiap kelompok memilih bidak mereka atau 

sudah ditentukan oleh guru. Apabila sudah mengetahui urutan permainan 

maka siswa akan melontarkan lagi dadu untuk mengetahui berapa petak 

yang harus mereka jalani dan ditempat perhentian petak tersebut berisikan 

misi yang harus diselesaikan oleh kelompok. Bagi siswa yang dapat 

menyelesaikan terlebih dahulu dan mencapai garis finish dan berhasil 
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menyelesaikan misi lebih banyak maka kelompok tersebut memenangkan 

permainan PANSITAR.  

b. Kelebihan dan Kekurangan Media Permainan Papan 

a) Kelebihan media PANSITAR yaitu media dengan desain yang bagus 

serta menerapkan unsur permainan maka akan membuat siswa 

menjadi tertarik selama pembelajaran tematik. Sebagai alat 

pembaharuan agar selama pembelajaran tidak membosankan atau 

monoton. 

b) Kekurangan media PANSITAR 

Dalam penggunaan media ini membutuhkan waktu yang banyak 

sehingga kurang tepat digunakan untuk mata pelajaran yang waktunya 

hanya sedikit. Serta dalam pembuatan media ini tidak mudah dan 

memerlukan waktu dan bahan yang banyak. Hanya dapat dilakukan 

pada satu subtema.  

 

3. Pembelajaran Tematik di SD 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar 

terciptanya kondisi belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Warsita 

(2008:85) yaitu "Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat 

peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta 

didik". Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 

20, "Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar" (Rusman, 2015:21). 
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Tematik adalah salah satu bentuk atau model dari pembelajaran 

terpadu, yaitu model terjala (webbed). Pada dasarnya tematik 

menekankan pada pengolahan pola pengorganisasian materi yang terpadu 

dalam suatu tema. Jadi bisa dikatakan, pembelajaran tematik adalah suatu 

proses usaha terpadu untuk membuat peserta didik belajar materi dalam 

suatu tema, kegiatan belajar tersebut terjadi interaksi peserta didik 

dengan pendidik. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah 

model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa (Depdiknas, 2006:5). Sementara menurut 

pendapat (Rusman, 2015) "pembelajaran tematik terpadu merupakan 

salah satu pendekatan dalam pembelajaran terpadu yang merupakan 

suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara 

individu maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik". 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Kurniawan (2014:92) mengatakan bahwa hasil studi atas sejumlah 

literatur, diperoleh informasi bahwa pembelajaran terpadu: tematik, 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Berpusat pada anak. Dalam 

proses pembelajaran, anak menjadi pertimbangan utama dalam proses 

pembelajaran, 2. Memberi pengalaman langsung. Dalam pembelajaran 

tematik, sejauh mungkin diupayakan memberikan pengalaman langsung 

atas materi belajar, 3. Pemisahan mata pelajaran tidak jelas. Terjadi 

integrasi sejumlah mata pelajaran yang dibahas, sesuai dengan kebutuhan 
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dan tema, 4. Penyajian berbagai konsep mata pelajaran dalam satu proses 

pembelajaran, 5. Fleksibel. Fleksibel ini dalam hal penggunaan media 

dan metode pambelajaran, penggunaan tema bervariasi, 6. Hasil belajar 

dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, karena 

disesuaikan dengan karakteristik anak.  

c. Pembelajaran Tematik di SD 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan salah satu model 

implementasi kurikulum yang dianjurkan pada tingkat satuan pendidikan 

Sekolah Dasar. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada 

keterlibatan siswa selama proses belajar atau bisa dikatakan siswa secara 

aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran tersebut 

siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk 

menemukan sendiri informasi atau ilmu pengetahuan yang mereka 

pelajari secara keseluruhan, aktif, bermakna dan autentik. Pentingnya 

pembelajaran tematik diterapkan di Sekolah Dasar karena pada umumnya 

siswa pada tahap ini masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan, 

perkembangan fisiknya tidak pernah dipisahkan dengan perkembangan 

mental, sosial, dan emosional. Ruang lingkup pembelajaran tematik 

terpadu meliputi seluruh muatan mata pelajaran pada kelas I sampai kelas 

VI Sekolah Dasar.  

d. Tujuan dan Fungsi  Pembelajaran Tematik Terpadu   

Pembelajaran tematik terpadu memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu 
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2) Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

muatan mata pelajaran dalam tema yang sama 

3) Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan 

4)  Mengembangkan kompetensi berahasa lebih baik dengan 

mengaitkan berbagai muatan mata pelajaran lain dengan pengalaman 

pribadi peserta didik 

5) Lebih semangat dan bergairah belajar karena mereka dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti bercerita, bertanya, 

menulis sekaligus mempelajari pelajaran lain 

6) Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang 

disajikan dalam konteks tema/subtema yang jelas 

7) Guru dapat menghemat waktu, karena muatan mata pelajaran yang 

disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan 

dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih dan atau pengayaan, dan 

8) Budi pekerti dam moral peserta didik dapat ditumbuhkembangkan 

dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi 

dan kondisi. 

Fungsi pembelajaran tematik terpadu yaitu untuk memberikan 

kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep 

materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat 

belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata 

(kontekstual) dan bermakna bagi peserta didik. 
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e. Materi Tema Peduli Terhadap Lingkungan 

Pada pembelajaran tematik ini menggunakan tema peduli terhadap 

makhluk hidup dengan sub tema ayo cintai lingkungan. Kompetensi inti 

dan kompetensi dasar sebagai berikut: 

Kompetensi Inti kelas IV SD 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

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, sekolah, dan tempat 

bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Kompetensi Dasar  

1. Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. 
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4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif dalam bentuk teks tulis   

2. Matematika 

3.3 Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, 

hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan 

desimal. 

4.3 Menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil 

kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan 

desimal. 

3. IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi 

4. IPA 

3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh 

pada hewan dan tumbuhan. 

3.8 Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam di lingkungannya. 

4.1 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi 

bagian tubuh hewan dan tumbuhan. 
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4.8 Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam 

bersama orang-orang di lingkungannya. 

5. PPKn 

1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. 

2.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak 

sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. 

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak 

sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

6. SBdP 

3.4 Memahami karya seni rupa teknik tempel. 

4.4 Membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. 

Materi Pembelajaran Tematik   

1. Bahasa Indonesia berisikan materi tentang kegiatan wawancara berkaitan 

tentang upaya agar lingkungan tetap terjaga. 

2. Matematika berisikan materi tentang penaksiran operasi persen, serta 

konsep penaksiran operasi perkalian dan pembagian desimal. 

3. IPA berisikan materi tentang mengamati sumber daya alam hayati dan  

penting mencintai hewan dan tumbuhan sebagai salah satu upaya 

pelestarian sumber daya alam 
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4. IPS berisikan materi tentang menjaga keseimbangan dan kelestarian 

sumber daya alam dengan cara merefleksi kebiasaan atau sikap peduli 

melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sekitar.  

5. PPKn berisikan materi tentang contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk 

menjaga lingkungannya (melaksanakan hak dan kewajiban), dampak dari 

melalaikan kewajiban menjaga lingkungan, serta sikap dalam melestarikan 

lingkungan sebagai bentuk kewajiban warga negara 

6. SBdP berisikan materi tentang montase dengan tema cinta terhadap 

lingkungan rumah dan sekolah 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian relevan atau terdahulu yang dilakukan oleh 

Eka Nurjanah tahun 2015 yang berjudul Efektivitas PAPIN (Papan Pintar) 

Untuk Meningkatkan Minat Belajar IPS Siswa Kelas IV SD di Bagelen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas PAPIN dalam 

meningkatkan minat belajar IPS siswa SD kelas IV. Peneliti menggunakan 

metode eksperimen dan desain penelitian Pretest Posttest Control Group 

Design. Subyek penelitian dibagi menjadi dua yaitu kelas kontrol dan 

eksperimen. Kelas kontrol tidak diberikan perlakuan atau perlakuan yang 

berbeda untuk mengontrol kelas eksperimen, dan kelas eksperimen 

diberikan perlakuan dengan memanfaatkan PAPIN. Keduanya diberikan 

angket di awal dan di akhir untuk mengetahui minat belajar IPS di awal 

dan akhir. Berdasarkan hasil uji-t antar kelompok diketahui probabilitas = 

0,004 kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara 
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minat belajar IPS siswa SD kelas IV yang memanfaatkan PAPIN dengan 

yang tidak memanfaatkannya dalam pembelajaran.  

Terdapat pula penelitian relevan lainnya yaitu penelitian yang 

dilakukan Irma Yulinda Maslich pada tahun 2016 yang berjudul 

Pengembangan Media Papan Pintar Angka (PAPIKA) Bagi Anak 

Kelompok A Di Taman Kanak-Kanak Nasional Samirono 

Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. Penelitian pengembangan ini 

bertujuan untuk menghasilkan media Papan Pintar Angka (PAPIKA) yang 

layak untuk pembelajaran anak didik Kelompok A Taman Kanak-kanak 

Nasional Samirono Caturtunggal Depok Sleman. Penelitian ini 

menggunakan penelitian pengembangan (R&D) menurut Borg dan Gall. 

Langkah yang ditempuh meliputi penelitian dan pengumpulan data, 

perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan awal, 

merevisi hasil uji coba lapangan awal, uji coba lapangan utama, uji coba 

pelaksanaan operasional, penyempurnaan produk akhir. Kelayakan produk 

didasarkan pada hasil penilaian ahli materi, ahli media dan anak didik 

Kelompok A TK sebagai subjek uji validasi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis 

data berupa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penilaian dari serangkaian uji coba serta validasi ahli dinyatakan layak. 

Penilaian ahli materi dengan rata-rata skor 4,33 termasuk kategori layak, 

penilaian ahli media dengan rata-rata skor 4,47 termasuk kategori layak, 

uji coba lapangan awal mendapatkan presentase skor 86,36% termasuk 

kategori layak, uji coba lapangan utama mendapatkan presentase 93,18% 
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termasuk kategori layak dan uji coba lapangan operasional mendapatkan 

presentase skor 94,8% termasuk kategori layak. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa media Papan 

Pintar Angka untuk pembelajaran anak didik Kelompok A TK Nasional 

Samirono Caturtunggal Depok Sleman layak digunakan. 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No Judul penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Penelitian Eka Nurjanah 
tahun 2015 dengan judul : 

Efektifitas PAPIN (Papan 

Pintar) untuk Meningkatkan 

Minat Belajar IPS Siswa 

Kelas IV SD di Bagelen 

Sama-sama 
menggunakan media 

pembelajaran dalam 

penelitian yang 

berbentuk papan dan 

terdapat kartu soal 

- Media pembelajaran ini 
untuk materi IPS kelas IV 

tentang macam bank atau 

jenis koperasi  

- Media ini bersifat 

pengulangan (simulasi) 

- Permainan media ini 

dengan cara menyilangkan 

dan menjodohkan 

- Bentuk papan persegi besar 

yang terdapat beberapa 

kolom-kolom yang 

bertuliskan angka 1 sampai 
12 

- Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif 

 

2. Penelitian Irma Yulinda 

tahun 2016  dengan judul : 

Pengembangan Media Papan 

Pintar Angka (PAPIKA) 

Bagi Anak Kelompok A Di 

Taman Kanak-Kanak 

Nasional Samirono 
Caturtunggal Depok Sleman 

Yogyakarta 

- Sama-sama 

mengembangkan 

media pembelajaran 

yang berbentuk 

papan 

- Sama-sama 

penelitian 
pengembangan. 

- Media pembelajaran untuk 

materi angka taman 

kanak-kanak 

- Penelitian pengembangan  

Bord dan Gall 

- Media ini cara bermainnya 

yaitu seperti bongkar 
pasang papan puzzle 

sesuai dengan angka, 

warna dan bentuk 

geometri. 

- Angket untuk siswa 

adalah angket yang 

berisikan instrumen 

evaluasi yang ditujukan 

kepada siswa berupa 

tanggapan atau penilaian 

untuk mengetahui 

kelayakan media sebagai 
dasar untuk melakukan 

revisi produk media. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Analisis Kebutuhan 

1. Kebutuhan akan media inovatif untuk 

meningkatkan minat belajar siswa 

dalam kegiatan pembelajaran tematik.  

2. Kegiatan pembelajaran belum 

sepenuhnya berpusat pada siswa 

(childern centered). 

3. Kurangnya penggunaan media agar 

siswa dapat belajar dengan cara 

berpartisipasi secara langsung, siswa 

mengalami kegiatan belajar. 

 

Kondisi Ideal 

1. Dengan adanya media permainan 

siswa dapat tertarik dan berperan 

aktif selama proses pembelajaran. 

2. Melakukan pembelajaran yang bisa 

memotivasi siswa dan seharusnya 

berpusat pada siswa.  

3. Dan siswa dapat belajar maupun 

bermain dengan berkerjasama dan 

berkomunikasi antar teman terkait 

pembelajaran. 

 

  
Diperlukannya produk media yang inovatif dalam pembelajaran tematik 

Produk 

Pengembangan Media PANSITAR (Papan Misi Pintar) Tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup 

 
Hasil Luaran 

Media PANSITAR (Papan Misi Pintar) yaitu menarik minat siswa untuk belajar, siswa 

dapat terampil menggunakan media serta siswa dapat berkerjasama antar kelompok, media 

dapat diterapkan pada pembelajaran tematik. 
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