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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Tematik

a. Pengertian Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik adalah suatu model pembelajaran yang menggabungkan

dari satu atau beberapa mata pelajaran dengan memadukan materi pembelajaran dari 

berbagai kompetensi inti dan kompetensi dasar( Trianto, 2009 : 84 ). Sesuai dengan 

penetapan kurikulum 2013 dan padatnya materi, dan untuk mengimbangi hal tersebut  

pembelajaran tematik dapat dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran tematik akan memberikan peluang 

pembelajaran terpadu yang menekan pada partisipasi/keterlibatan siswa dalam belajar 

seehingga siswa akan lebih aktif dan cenderung tidak pasif. Keterpaduan dalam 

pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan 

aspek belajar mengajar (Suryosubroto, 2009:133).  

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran tematik terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan atau memadukan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Majid, 2014:80).  

Sedangkan menurut (Trianto, 2011:156) 

Pembelajaran tematik adalah sebagai model pembelajaran yang 

memiliki arti penting dalam membangun kompetensi siswa, antara lain: 

pertama, pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa 

dalam proses belajar secara aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat 

memperoleh pemahaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan 

sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Pengalaman langsung yang 
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dialami siswa akan memahami konsep-konsep mereka pelajari dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahami sebelumnya. 

Kedua, pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep 

belajar sambil melakukan sesuatu (Learning by doing). Oleh karena itu, guru 

harus melakukan dan mengemas pembelajaanyang memberikan pengalaman 

belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman 

belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadi proses 

pembelajaran lebih efektif. Pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat 

membantu siswa, karena sesuai dengan tahap perkembangannya siswa yang 

masih melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa 

pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran dengan pengalaman kehidupan nyata 

sehari-hari siswa sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

Siswa akan memahami konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung 

dan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain yang sudah mereka pahami 

sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. 

b. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik perlu memilih materi dari beberapa mata pelajaran yang 

mungkin saling dekat. Karena pembelajaran tematik menggunakan pendekatan 

holistic dimana adanya keterhubungan antara pengalaman, realitas dan pembelajaran 

yang berhubungan dengan alam disekitar siswa. Maka dari itu, materi-materi yang 

dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna dengan hal terdekat  siswa, dan 

pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang 

termuat dalam kurikulum. Materi pembelajaran dapat dipadukan dalam satu tema 

sehingga perlu mempertimbangkan karakteristik siswa, seperti minat, kemampuan, 

kebutuhan, dan pengetahuan awal. Prinsip penggalian tema dan prinsip pelaksanaan 
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pembelajaran tematik adalah dua jenis prinsip pembelajaran tematik. Seperti 

dikatakan oleh Daryanto (2014 : 86) terdapat 2 jenis prinsip pada pembelajaran 

tematik yaitu :  

a. Prinsip penggalian tema :  

Bahwa pada pembelajaran tematik tema tidak terlalu luas sehingga mudah 

untuk memadukan mata pelajaran, sehingga pembelajaran dapat bermakna bisa 

digunakan sebagai bekal bagi siswa untuk belajar kedepannya, siswa mampu 

menunjukkan sebagian besar minat pada  siswa itu sendiri. Tema 

mempertimbangkan peristiwa-peristiwa kongkrit yang ada disekitar siswa, dan 

sesuai dengan kurikulum serta harapan masyarakat sehingga mempertimbangkan 

ketersediaan sumber belajar sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 

b. Prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran tematik : 

Bahwa guru tidak bersikap otoriter dan berperan sebagai single actor yang 

mendominasi proses pembelajaran dan guru melatih siswa dengan pemberian 

tanggung jawab dan kelompok pada pembelajaran berbasis kelompok. Sehingga 

guru harus tetap mewadai argument siswa meskipun tidak sesuai dengan materi 

hal tersebut bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk tetap melaksanakan 

evaluasi. 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Prastowo (2013: 133-136) secara umum 

prinsip-prinsip pembelajaran tamatik dapat diklasifikasikan 4 jenis sebagai berikut. 

a. Prinsip penggalian tema, bahwa tema yang digunakan tidak terlalu luas tetapi 

tetap bermakna untuk siswa sehingga dapat memberikan bekal bagi siswa untuk 

belajar selanjutnya. Adapun penentuan tema harus disesuaikan dengan tingkat 
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perkembangan psikologi anak sehingga dapat mewadai sebagian bakat minat 

anak.  

b. Prinsip pengelolaan pembelajaran, dalam pengelolaan pembelajaran guru tidak 

mendominasi dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya melakukan 

pemberian tanggung jawab pada individu dan kelompok dan mewadai ide-ide 

yang terkadang tidak dalam perencanaan . 

c. Prinsip evaluasi, bahwa langkah ini perlu dilakukan dengan memberi kesempatan 

siswa dalam mengevaluasi diri dan mengevaluasi perolehan belajar yang telah 

dicapai siswa berdasarkan kriteria tujuan yang harus dicapai.  

d. Prinsip reaksi, bahwa dampak pengiring (nurturant effect) yang penting bagi 

perilaku siswa secara sadar belum tersetuh oleh guru dalam proses belajara 

mengajar. Karena itu, guru dituntut dapat merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran sehingga bisa tercapai secara tuntas tujuan pembelajaran. guru 

harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak 

mengarahkan aspek yang sempit tetapi kesebuah kesatuan yang utuh dan 

bermakna. 

Berdasarkan uraian dari beberapa sumber diatas dalam pembelajaran tematik 

banyak hal prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sehingga pembelajaran tersebut 

sesuai dengan tujuan pembelajaran tematik. Melalui tema siswa dapat 

menghubungkan ide-ide sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki siswa, sehingga 

dapat menyelesaikan permasalahan pembelajaran dengan baik dan pembelajaran akan 

lebih bermakna. 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 
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Pada pelaksanaan pembelajaran tematik harus sesuai dengan karakteristik.  

Pembelajaran tematik pada pelaksanaanya sangat efisiensi karena mata pelajaran 

digabungkan menjadi satu dan juga sangat kontekstual yang berpusat pada siswa 

sehingga siswa sangat aktif pada pembelajaran, pembelajaran tematik juga melatih 

siswa untuk berfikir aktif dan mengembangkan ketrampilan siswa untuk bersosial, 

dan juga melatih kemampuan siswa  untuk berkomunikasi sehingga pembelajaran 

akan lebih bermakna bagi siswa (Prastowo 2014:100). Pernyataan ini sesuai dengan 

Karli (2007) bahwa karakteristik pembelajaran terdiri dari :  

a. Holistik : keadaan yang menjadi pokok pembahasan pengamatan dari berbagai 

sudut mata pelajaran. 

b. Otentik : pembelajaran yang menekankan siswa untuk aktif dalam pembelajaran 

yaitu dengan berinteraksi lansung dengan berbagai sumberbelajar, peristiwa, 

objek, fakta dan berdasarkan penjelasan guru. Sehingga siswa dapat memahami 

secara lansung konsep dan prinsip yang dipelajari lansung. 

c. Aktif : bahwa pembelajaran tematik siswa harus terlibat aktif seperti perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasinya. Sehingga pembelajaran ini termasuk prndekatan 

discovery inquiry. 

d. Bermakna : analisis suatu topik dapat menggali kemampuan siswa sehingga akan 

berdampak pada pembelajaran yang memaknai materi sehingga pembelajaran 

kondusif. 

Berdasarkan pernyatan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran dimana siswa harus aktif (berpusat 
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pada siswa) sehingga siswa akan menggali sendiri pengetahuan dan pembelajaran 

akan disesuaikan keadaan siswa sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 

d. Tujuan pembelajran Tematik 

Pelaksanaan pembelajaran tematik tentunya tidak lepas dari tujuan yang ingin 

dicapai. Agar sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkaan dan juga 

bertujuan membangun generasi yang berkualitas. Adapun tujuan pembelajaran 

tematik menurut S. B Mamat (2005:7-11) adalah pendekatan pembelajaran harus 

disesuaikan dengan perkembangan anak sehingga memungkinkan penggambungan 

kajian interdisipliner dan berbagai pandangan menjadi suatu tema tertentu. 

Pembelajaran tematik juga harus bervariasi dalam kegiatan belajar mengajar dan 

pembelajaran tematik mendorong siswa memahami wacana actual dan kontekstual, 

sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat kepada siswa. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran tematik 

adalah bahwa pembelajaran harus bervariasi dalam penyampaiannya sehingga 

mendorong siswa memahami materi secara actual dan kontekstual, dan pembelajaran 

disesuaikan dengan perkembangan psikologi anak. Maka pembelajaran tersebut akan 

menerapkan metode student center. 

e. Fungsi Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik perlu dilakukan di Sekolah Dasar mengingat pembelajaran 

tersebut merupakan model pembelajaran yang memiliki fungsi penting dalam 

membangun kompetensi siswa. Menurut Trianto (2011:156-157) fungsi pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep 

belajar sambil melakukan (learning by doing). Pembelajaran tematik juga 
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menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih 

untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang di pelajarinya (melalui 

pengalaman langsung siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari 

dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya). Oleh karena 

itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan 

memengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Selain itu, dengan penerapan 

pembelajaran tematik di Sekolah Dasar akan sangat membantu siswa, karena sesuai 

dengan tahap perkembangannya siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai 

satu keutuhan (holistic). Perlunya pendekatan tematik pada pembelajara yang      

mempunyai keterkaitan yang tinggi adalah kenyataan bahwa dunia  nyata itu  

menunjukkan adanya  keterpaduan dan siswa lebih baik memadukan fakta-fakta yang 

ada disekitar siswa (Haryono, 2009 : 11). 

Berdasarkan uraian diatas bahwa fungsi pembelajaran tematik merupakan 

menciptakan pembelajaran yang aktif dengan melibatkan lingkungan dan memadukan 

fakta-fakta disekitar siswa sehingga siswa memperoleh pengalaman lansung dan 

munculnya konsep-konsep baru bagi siswa. Maka dari itu Guru perlu 

mengembangkan kreativitasnya agar  pembelajaran lebih aktif dan bermakna bagi 

siswa. 

f. Manfaat dan Pentingnya Pembelajaran Tematik 

Manfaat pembelajaran tematik secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua 

jenis, yaitu: manfaat bagi guru dan siswa. Trianto (2011:160) manfaat pembelajaran 

tematik bagi guru adalah pembelajaran yang dilaksanakan tidak dibatasi oleh jam 
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pembelajaran, akan tetapi dapat dilanjutkan sepanjang hari karena mencakup berbagai 

mata pelajaran, sehingga guru dapat menghemat waktu dan wakttu yang tersisa dapa 

digunakan untuk memperbaiki dan mengevaluasi pelajaran yang sudah dilaksanakan. 

Pada saat penyampaian materi hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat 

diajarkan secara logis dan alami sehingga kelas akan kondusif dengan siswa dapat 

menyelesaikan masalah secara bersama-sama tanpa adanya rasa untuk berkompetisi 

antaar teman.  Akibatnya, guru bisa membantu siswa memperluas kesempatan belajar 

keberbagai aspek kehidupan. Guru bebas membantu siswa dalam melihat masalah 

dan situasi suatu topik dari berbagai sudut pandang.  

Berdasarkan uraian diatas manfaatnya adalah lebih memfokuskan diri pada 

proses belajar dari pada hasil belajar, sehingga menyediakan kurikulum yang 

berpusat pada siswa (yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan) 

mereka didorong untuk membuat keputusan sendiri yang bertanggung jawab pada 

keberhasilan belajar dengan merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri 

didalam dan luar kelas sehingga membantu siswa membangun hubungan antar 

konsep dan ide, sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman. Materi yang 

diperoleh dari gurupun akan lebih berkesan untuk siswa dengan kompetensi yang 

dibahas dapat dikembangkan lebih baik. Siswa akan lebih senang belajar karena 

permasalahn yang dibahas sesuai hal yang nyata dan konkrit untuk siswa dan 

belajarpun akan lebih bermakna.  

 

g. Kelemahan Kelebihan Pembelajaran Tematik 

1) Kelebihan Pembelajaran Tematik 
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 Banyak hal kelebihan pelaksanaan pembelajaran tematik apabila sudah 

diterapkan di sekolah, pernyataan tersebut disampaikan Trianto (dalam Prastowo, 

2013 : 141-142) menyatakan bahwa siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu 

tema tertentu sehingga konsep materi tidak terlalu luas menyebabkan siswa bingung 

dan tema tersebutjuga sesuai dengan lingkungan siswa. Sehingga siswa dapat 

mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata 

pelajaran dalam tema yang sama. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan dan siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar, 

karena materi disajikan dalam konteks tema yang kelas. Sedangkat menurut Majid 

(2014 : 92) bahwa kelebihan pembelajaran tematik adalah pembelajaran lebih 

menyenangkan karena siswa mendapat pengalaman lansung dari kegiatan belajar 

mengajar yang relevan sehingga mengembangkan tingkat ketrampilan berfikir siswa 

dan menumbuhkembangkan pendidikan karakter bagi siswa. Hasil yang dicapai akan 

lebih maksimal sehingga lebih berkesan dan bermakna. 

Berdasarkan uraian diatas disebutkan bahwa kelebihan pembelajaran tematik 

adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkkat bagi siswa sehingga 

pembelajaran akan berkesan dan bermakna untuk siswa. Karena pembelajaran 

diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa. 

2) Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Menurut Trianto (dalam Prastowo, 2013 : 152-154) menyatakan bahwa 

kelemahan atau keterbatasan pembelajaran tematik meliputi enam aspek, yaitu aspek 

guru, siswa, sarana dan sumber pembelajaran, kurikulum, penilaian, dan suasana 

pembelajaran. 
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Hal ini juga disampaikan oleh Majid (2014 : 93) kelemahan dari pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran tematik memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya, 

seperti perancangan dan evaluasi guru harus lebih teliti dengan mempertimbangkan 

banyak hal. Sehingga guru harus mengevaluasi proses tidak hanya hasil akhir. 

Berdasarkan uraian diatas kelemahan pembelajaran tematik adalah menuntut guru 

untuk bekerja lebih  ekstra yang artinya dalam perancangan proses pembelajaran 

harus mempetimbangkan banyak hal seperti kesiapan guru, siswa, aspek penilaian, 

sumber belajar dan evaluasi harus dipertimbangkan secara matang. Sesuai dengan 

tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. 

h. Tema 3 Makanan Sehat Subtema 1 Bagaimana Tubuh mengolah Makanan 

Pembelajaran 2 

Kompetensi Dasar  

 

IPA 

3.3 Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 

cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 

4.3 Menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan 

atau manusia 

Indikator :  

3.3.1  Menjelaskan sistem pencernaan pada manusia 

3.3.2 Menjelaskan persamaan dan perbedaan organ pencernaan manusia dan 

hewan 

4.3.1  Melengkapi karya tentang konsep organ pencernaan pada manusia  
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BAHASA INDONESIA 

3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau 

elektronik 

4.4 memperagkan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 

cetak atau media elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual 

Indikator :  

3.4.1 Menguraikan informasi yang disampaikan paparan iklan melalui media 

elektronik 

4.4.1 Menuliskan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari 

mediaelektronik 

 

SBdP 

3.2 Memahami tangga nada 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik 

Indikator 

3.2.1 Menjelaskan ciri-ciri tangga nada melalui lagu  

4.2.1 Menyanyikan lagu dalam berbagai tangga nada 

 

Materi : 

1) IPA : Organ Pencernaan Manusia (Hermiya : 2015) 

a) Pengertian organ pencernaan 
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Alat pencernaan manusia adalah alat yang berfungsi untuk menghancurkan 

makanan di dalam tubuh manusia (Azmiyawati, 2008 : 14). Alat pencernaan 

manusia, antara lain: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan 

anus  

b) Bagian-bagian organ pencernaan  

Alat pencernaan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, 

usus halus, usus besar, dan anus. Panjang saluran pencernaan dari mulut sampai 

anus antara 8,5 sampai 10 meter. Berarti 5–6 kali tinggi badan kita. Saluran 

pencernaan menjadi ringkas karena melingkar-lingkar dalam rongga perut kita. 

Proses pencernaan makanan dari awal hingga akhir secara keseluruhan 

berlangsung antara 18 sampai 24 jam. 

 
Gambar 2.1 Alat Pencernaan Manusia 

 

Rositawaty (2008: 10) 
 

 

Ada dua jenis proses pencernaan manusia yaitu pencernaan secara mekanis 

dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi di mulut, yaitu 

penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu lidah. Pencernaan kimiawi terjadi 

di dalam mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Enzim adalah suatu 
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zat kimia yang membantu proses pencernaan. Tujuan pencernaan dengan bantuan 

enzim adalah mengubah zat-zat makanan sehingga mudah diserap tubuh. 

a. Mulut  

 
Gambar 2.2 Alat Pencernaan Mulut 

Rositawaty (2008: 11) 

 

 Proses pencernaan pertama kali terjadi di mulut. Fungsi dari mulut yaitu 

sebagai tempat masuknya makanan dan proses penghancuran makanan. 

Penghancuran ini dibantu oleh gigi, lidah, dan air ludah (air liur). Ketiga 

komponen itu berperan untuk mencerna makanan di dalam mulut. Gigi dan lidah 

mencerna makanan secara mekanis. Air ludah mencerna makanan secara kimiawi. 

1. Gigi 

 
Gambar 2.3 Alat Pencernaan Gigi 

Rositawaty (2008: 11) 

 

Gigi manusia terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Di mana 

gigi-gigi tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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a) Gigi seri (berbentuk pahat, menyerupai kapak), berfungsi untuk memotong 

makanan. 

b) Gigi taring (berbentuk lancip dan runcing), berfungsi untuk merobek dan 

mengoyak makanan. 

c) Gigi geraham (berbentuk rata, lebar, dan bergelombang), berfungsi untuk 

mengunyah makanan. 

2. Lidah  

 
Gambar 2.4 Bagian-bagian Gigi 

Haryanto (2004: 15) 

 

Lidah juga membantu pencernaan makanan di dalam mulut. Lidah 

mempunyai beberapa fungsi antara lain: mengatur letak makanan saat dikunyah, 

membantu menelan makanan, dan mengecap rasa makanan. Lidah peka terhadap 

panas, dingin, dan adanya tekanan. Lidah dapat mengecap makanan karena pada 

permukaannya terdapat bintil-bintil lidah. Pada bintil-bintil lidah ini terdapat 

saraf-saraf pengecap. Saraf-saraf pengecap yang terdapat pada setiap permukaan 

lidah ini mempunyai kepekaan rasa yang berbeda-beda. 

3. Air Liur 
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Saat makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan dibasahi oleh air liur. 

Makanan menjadi licin dan mudah untuk ditelan. Selain itu, dengan bantuan air 

ludah atau yang disebut air liur mengandung enzim ptialin. Enzim ini berfungsi 

untuk memecah karbohidrat secara kimiawi menjadi glukosa (zat gula). Itulah 

sebabnya, saat mengunyah nasi dalam waktu lama kita akan merasakan manis. 

Pencernaan seperti ini merupakan contoh pencernaan kimiawi. 

b. Kerongkongan (Esofagus) 

 

Gambar 2.5 Alat pencernaan kerongkongan 

Rositawaty (2008: 12) 

 

Setelah  dicerna  di  dalam  mulut,  makanan  akan  masuk  ke dalam 

kerongkongan.   Kerongkongan   merupakan   bagian   alat pencernaan   yang 

menghubungkan   antara   rongga   mulut   dan lambung. Kerongkongan berupa 

saluran yang panjangnya kira-kira 20  cm.  Kerongkongan  terdiri  atas  otot  yang 

lentur.  Fungsi  dari kerongkongan   yaitu   mendorong   makanan   ke   lambung 

dengan gerakan   meremas-remas   makanan   oleh   dinding   kerongkongan. 

Gerakan  seperti  ini  disebut gerak peristaltik.  Gerakan  peristaltik dilakukan 

oleh otot dinding kerongkongan. 

c. Lambung (Gaster) 
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Gambar 2.6 Alat pencernaan lambung 

Rositawaty (2008: 13) 

 

Lambung  adalah  alat  pencernaan  berotot  yang  berbentuk seperti   kantong.  

Fungsinya   untuk   mengaduk   dan   mencerna makanan   yang   berasal   dari  

kerongkongan.   Lambung   dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Kardiak,  bagian  lambung  yang  terletak  di  bagian  atas,  dekat hati 

2. Fundus, bagian lambung yang membulat, terletak di tengah. 

3. Pilorus,  bagian  ujung  lambung  yang  terletak  di  dekat  usus halus. 

Dinding   lambung   juga   menghasilkan   asam   klorida.   Asam klorida atau 

asam lambung berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama 

makanan. Selain itu, di dalam lambung terdapat enzim pepsin dan renin. Enzim  

renin   berfungsi   mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim pepsin 

berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino (pepton). Di dalam 

lambung  ini  terjadi  pencernaan  secara  mekanis  dan kimiawi.  Ketika  proses  

pencernaan  terjadi  di  lambung,  otot-otot dinding  lambung  berkontraksi.  Hal 

tersebut  menyebabkan  makanan akantercampur   dan   teraduk   dengan   enzim   

serta   asam   klorida. Kemudian,   makanan   yang   telah   mengalami   

pencernaan   akan bergerak sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. 
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d. Usus Halus (Intestinum Tunue) 

 

Gambar 2.7 Alat Pencernaan Usus Halus 

Rositawaty (2008: 14) 

 

Setelah  dicerna  di  lambung,  makanan  masuk  ke  usus  halus. Usus halus 

merupakan usus yang terpanjang dari saluran pencernaan. Panjangnya  mencapai  

6  hinga  7  meter.  Usus  halus  terdiri  atas  tiga bagian, yaitu usus dua belas jari, 

usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus dua belas jari, makanan dicerna 

secara kimiawi. Panjang usus dua belas jari kira-kira 25 cm atau sama dengan 

ukuran panjang dua belas jari tangan orang dewasa. Oleh karena itu disebut usus 

dua belas jari. Makanan di usus halus dicerna lagi dengan bantuan getah empedu 

dan getah pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang berfungsi   untuk   

membantu   mencerna   lemak.   Sedangkan   getah pankreas dihasilkan oleh 

kelenjar pankreas. Enzim yang dihasilkan getah pankreas sebagai berikut: 

1) Enzim   amilase,   berfungsi   mengubah   zat   tepung   (amilum) menjadi zat 

gula. 

2) Enzim tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. 

3) Enzim lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. 
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Setelah melewati usus dua belas jari, makanan sampai di usus kosong. 

Panjangnya sekitar 2,5 meter. Di dalam usus kosong terjadi ula proses pencernaan  

secara kimiawi. Makanan diurai proteinnya oleh  enzim erepsin.  Setelah  hancur 

dan  lumat,  makanan  menuju usus penyerapan. Usus penyerapan adalah tempat 

penyerapan sari-sari  makanan.  Sari  makanan  adalah  makanan  yang  telah 

dicerna secara sempurna. Sari-sari makanan masuk dalam aliran darah dan 

diedarkan ke seluruh bagian tubuh. 

e. Usus besar (Colon) 

 

Gambar 2.8 Alat Pencernaan Usus Besar 

Rositawaty (2008: 15) 

Setelah  melewati  usus  halus,  sisa  makanan  masuk  ke  usus besar.  Usus  

besar  merupakan  kelanjutan  dari  usus  halus.  Usus besar  terdiri  atas  usus  

besar  naik,  usus  besar  melintang,  dan  usus besar  turun.  Permulaan  usus  

besar  disebut  usus  buntu.  Usus  besar fungsinya untuk penyerapan air dan 

pembusukan sisa makanan. Sisa   makanan   di   usus   besar   dibusukkan   oleh   

bakteri pembusuk  yaitu escherichia  coli.  Hasil  pembusukan  berupa  bahan 

padat,  cair,  dan  gas.  Sebelum  hasil  pembusukan  mencapai  tahap pencernaan   

terakhir,   maka   terlebih   dahulu melewati   rektum. Rektum  adalah  tempat  

penampungan  sementara feses sebelum dibuang melalui anus panjangnya 12-13 

cm. 
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f. Anus 

 

Gambar 2.9 Alat Pencernaan Anus 

Kusumadewi (2011: 8) 

Terakhir  dari  saluran  pencernaan  berupa  lubang  keluar yang  disebut  

anus.  Sisa  pencernaan  dari  usus  besar  dikeluarkan melalui  anus.  Anus 

berfungsi  sebagai  tempat  pembuangan  sisa hasil    proses    pencernaan.    

Bahan    padat    hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja. Sisa pembusukan 

berupa gas dikeluarkan berupa  kentut.  Sisa  pencernaan  yang  berupa  cairan  

disalurkan  dan disaring   dalam   ginjal.   Cairan   yang   tidak   berguna 

dikeluarkan melalui  lubang  kemih  berupa  air  seni.  Di  bagian  ini  ada  suatu 

cincin  berotot  (sfingter  ani)  menjaga  agar  anus  tetap  tertutup (Azmiyawati, 

2008 :14-17). 

2) Contoh media informasi : media informasi salah satunya adalah iklan. 

Menjelaskan pengertian iklan, dan komponen-komponen iklan. 

3) Tentang nada minor dan mayor 

2. Bahan Ajar Interaktif 

a. Hakikat Bahan Ajar 

Bahan ajar tidak lepas dari sumber belajar yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran. Bahan ajar itu banyak yang mengartikan. Bahan ajar merupakan bahan 
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yang digunakan guru untuk membantu dalam pelaksanan pembelajaran di kelas. 

Bahan ajar ini ada yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis (Majid, 2007 : 174). 

Pernyataan itu juga disampaikan oleh (Ibrahim R. dkk, 2003 : 100) Bahan ajar 

merupakan suatu yang diberikan guru kepada siswa untuk dipahami, digunakan 

sebagai perantara pencapaian tujuan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.  

Dari berbaagai pendapat diatas dapat diartikan bahwa bahan ajar merupakan 

seperangkat materi baik tertulis maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis 

untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dikelas pada saat 

mengajar. 

b. Pengertian bahan Ajar Interaktif 

Menurut Guidelines for Bibliographic Descriptionof Interactive Multimedia 

dalam Majid (2008 : 181-182) dijelaskan bahwa bahan ajar interaktif adalah 

kombinasidari  dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar dan video) yang 

oleh penggunaanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan/atau perilaku 

alami dari suatu presentasi. Pendapat tersebut senada dengan menurut Prastowo 

(2014:370) bahwa Bahan Ajar Interaktif adalah bahan ajar yang mengkombinasikan 

beberapa media pembelajaran (audio, video, teks, atau grafik) yang bersifat interaktif 

untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar interaktif adalah 

bahan ajar yang mengkombinasikan beberapa media pembelajaran (audio, video, 

teks, atau grafik) yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau 

perilaku alami dari suatu presentasi. 

c. Karakteristik Bahan Ajar  



33 
 

 Menurut Trianto dalam Prastowo (2013 : 313) menyebutkan bahwa bahan ajar 

tematik harus memunculkan berbagai karakteristik dasar pembelajaran tematik. 

Dengan kata lain, setidak-tidaknya karakteristik bahan ajar tematik itu ada empat 

macam, yaitu aktif, menarik, menyenangkan, holistik dan autentik. 

  Aktif disini maksudnya adalah bahan ajar memuat materi yang menekankan 

pada pengalaman belajar mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara 

fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang 

optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga 

mereka termotivasi untuk teru-menerus belajar. 

Menarik atau menyenangkan artinya bahan ajar memiliki sifat memesona, 

merangsang, nyaman dilihat, dan banyak kemanfaatannya sehingga siswa senantiasa 

terdorong untuk terus belajar dan belajar darinya, bahkan siswa sampai terlibat asyik 

dengan bahan ajar tersebut sampai lupa waktu, karena penuh tantangan yang memicu 

adrenalin siswa. 

  Holistis mengandung arti bahan ajar memuat kajian suatu fenomena dari 

beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. 

Dengan demikian, keberadaan bahan ajar tersebut memungkinkan siswa dapat 

memahami suatu fenomena dari segala sisi, menjadi lebih arif dan bijaksana. 

  Autentik adalah karakteristik dari bahan ajar tematik yang menekankan pada 

sisi autentik atau pengalaman langsung yang diberikan oleh suatu bahan ajar. Dengan 

kata lain, bahan ajar memberikan sebuah pengalaman dan pengetahuan yang dapat 

diperoleh oleh siswa sendiri. Selain itu, bahan ajar tersebut memberikan informasi 
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yang kontekstual dengan kenyataan empiris atau fenomena sosial budaya di sekitar 

siswa. hal ini berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. 

d. Kelebihan Dan Kekurangan Bahan Ajar Interaktif Tematik 

Seperti halnya bahan ajar lainnya, bahan ajar interaktif berbasis computer juga 

memiliki  kelebihan dan kekurangan, menurut Muhadi (2008 : 152-153) yaitu antara 

lain :  

1) Kelebihan  

a.  Interaktif : sesuai dengan namannya bahan ajar ini deprogram atau dirancang 

untuk dipakai oleh siswa secara individual (belajar mandiri) 

b. Memberikan iklim afeksi secara individual : Karena dirancang khusus untuk 

pembelajaran mandiri, kebutuhan siswa secara individual terasa terakomodasi, 

termasuk  bagi mereka yang lamban dalam menerima pelajaran. Karena 

multimedia interaktif mampu memberi iklim yang lebih bersifat afektif 

dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan. 

Iklim afektif ini akan melibatkan penggambaran ulang bebagai objek yang ada 

dalam pikiran saya. 

c. Meningkatkan motivasi belajar : karena kebutuhan siswa dapat terakomodasi, 

siswa pun akan terdorong untuk terus belajar.  

d. Memberi umpan balik (feedback) : Bahan ajar interaktif dapat meyediakan 

umpan balik (respons) yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan 

siswa. 
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e. Karena bahan ajar interaktif berbasis komputer diprogram untuk  

pembelajaran mandiri, maka control pemanfaatan sepenuhnya berda pada 

penggunaannya. 

2) Kekurangan  

a. Pengembangan memerlukan adanya tim yang professional 

b. Pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama 

3. Flipbook Maker 

 Menurut Yuberti. 2015, Kvisoft flipbook maker adalah software untuk membuat 

file PDF (Portable Document Format) menjadi halaman flash, tiap halaman PDF bisa 

di flip (bolak-balik) seperti buku sesungguhnya. Software ini akan mengkonversi file 

PDF seperti majalah online, surat kabar, katalog online, buku digital, dan publikasi 

lainnya untuk berbagi online. Penggunaan sangat mudah untuk membuat flash yang 

realistis membalik halaman buku tanpa keterampilan pemrograman.  Cukup  dengan  

3  langkah  mengimpor PDF/gambar/FLV, menyesuaikan gaya dan penerbitan, 

pengguna dapat mengkonversi PDF ke flash publikasi berbasis digital dengan 

antarmuka pengguna yang intuitif.  

 Fitur impor dengan berbagai pilihan, Impor file PDF untuk mengkonversi ke 

halaman-balik buku flip. Impor file gambar (*.jpg, *.bmp, jpeg*, *.png) untuk buku 

foto flip. Impor flash film dan video (*. swf, *. flv). Menambahkan musik latar untuk 

flipbook, Menambahkan latar belakang dinamis untuk flipbook.  Sesuaikan tampilan 

output yang 20 lebih template membalik buku, termasuk template pernikahan, belajar, 

atau lainnya sesuai kebutuhan atau minat.  Tombol kontrol gaya dikustomisasi. 



36 
 

Mengatur warna latar belakang dan gambar. Buku kertas disesuaikan gaya: Tutup 

halaman dan pengaturan halaman. Navigasi bar gaya disesuaikan: latar belakang 

pengaturan, Judul nama dan pengaturan font, dan pengaturan halaman teks. 

Menetapkan ukuran output dari buku flip. Simpan template yang disesuaikan agar 

dapat digunakan di lain waktu.   

 Format  output  yang  fleksibel,  format  output PDF/gambar/flash untuk membalik 

buku ke berbagai format seperti flash, HTML, EXE, Email, dan Screensaver. Output 

flash membalik buku sebagai format SWF.  Output ke dalam format. EXE untuk 

pengiriman CD. Menerbitkannya sebagai HTML yang memungkinkan untuk  

mengunggah ke website untuk dilihat online. Paket (hasil) bisa untuk pengiriman 

email cepat untuk berbagi secara luas. Output ke file screensaver yang menakjubkan 

sebagai pilihan screen saver.  Halaman-flipping fitur. Tarik atau klik pada sudut 

halaman untuk flip ke halaman berikutnya. Lihat dengan pra-loading halaman yang 

diperlukan untuk membuka cepat, tidak perlu menunggu semua halaman dimuat. 

Gunakan tombol untuk mengontrol halaman, misalnya: sebelumnya, tutup 

berikutnya, Backcover dll. Membolak-balikan halaman secara otomatis atau manual. 

Otomatisasi lingkaran buku kebentuk flip atau tidak. Lihat halaman-flipping e-book 

dengan layar penuh. Gunakan thumbnail untuk menavigasi. Zoom in/out kedua 

halaman. Mengaktifkan atau menonaktifkan suara ketika melakukan proses 

membalikkan halaman. Double klik untuk mengubah ke mode thumbnail. 
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B. Kajian Penelitian yang relevan 

Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti dalam mencari penelitian secara 

langsung berkaitan dengan pengembangan bahan ajar interaktif flipbook maker, 

peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian di atas antara 

lain :  

1. Sri Hayati dll, 2015 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menghasilkan media 

belajar berupa Flipbook Fisika berbasis multimedia . Penelitian dilakukan di 

laboratorium pendidikan fisika untuk tahap pengembangan dan di SMAN 22 

Jakarta Timur untuk tahap uji lapangan penggunaan media Flipbook  Fisika. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development dan 

mengacu pada model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation). Tampilan flipbook fisika menggunakan 

software 3D yang kontennya didukung dengan beberapa software, seperti AVS 

Video Editor, iSpring Suite 6, photoshop, dan pdf. Hasil uji kelayakan Flipbook 

Fisika  dilakukan oleh para ahli untuk materi dan media, juga divalidasi oleh 

pengguna. Hasil dari ahli media yaitu 91,46%, dari ahli materi 94,17% dan hasil 

ujicoba pada pengguna didapat 99,38% dari pendidik dan 96,70% dari siswa . 

Flipbook Fisika yang sudah divalidasi kemudian digunakan untuk mendapatkan 

data dari kelas eksperimen. Rata-rata persentase dari semua aspek  meningkat 

sebesar 57,23% . Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Flipbook  Fisika  

berbasis multimedia dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMA.   

2. Bayu Habibi, 2017 berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Interaktif Multimedia Menggunakan Kvisoft Flipbook Maker 
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Berbasis Etnomatematika” yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa media 

pembelajaran yang dikembangkan secara keseluruhan memenuhi kriteria 

kelayakan setelah melewatinvalidasi secara keseluruhan yaitu pada ahli media 

dengan presentase 90% dan ahli materi dengan presentase 87%. Sedangkan pada 

uji coba yang dilakukan di MTs Mangku Negara Bandar Lampung kelas VII 

SMP/MTs produk oleh siswa diperoleh presentase 92% dengan kategori baik. 

Dapat disimpulkan bahwa media pemebelajaran matematika pada materi bilangan 

blat berbasis etnomatematika menggunakan media Kvisoft Flipbook Maker yang 

telah dikembangkan dalam penelitian ini dapat jadikan sebagai media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

3. Mulyadi U, Dendik dkk. 2015 berdasarkan hasil penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Flashflipbook Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berfikir Kreatif Siswadalam Pembelajaran Ipa Di Smp“ hasil analisis data 

validasidiperoleh nilai sebesar 4,1 sehingga Media Flipbook memenuhi kriteria 

Valid. Validasi tiap aspek pada media Flipbook sudah memiliki kategori baik 

dengan nilai di atas 4 dengan nilai aspek terbesar pada format. Hal ini seperti 

yang ditulis Warsita (2008) bahwa media Flipbook merupakan gabungan teks, 

animasi, video, suara dan lain sebagainya, sehingga media Flipbook memiliki 

keunggulan pada format dibandingkan media pembelajaran lainnya. Data 

Keterampilan Berfikir Kreatif digunakan untuk mendiskripsikan Berfikir Kreatif 

siswa selama kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan Media Flipbook 

berlangsung. Berfikir Kreatif yang diteliti diantaranya adalah Berfikir lancar, 

berfikir luwes, berfikir orisinil dan keterampilan mengelaborasi.  
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C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran tematik memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih 

menekankan keterlibatan anak dalam belajar, membuat anak terlibat secara kreatif 

dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam pemecahan masalah. Lebih 

lanjut, diharapkan siswa dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi 

sehingga dengan begitu tujuan pembelajaran bermakna akan mudah dicapai. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tematik yang bermakna dibutuhkan sebuah 

pengembangan bahan ajar interaktif flipbook maker. Berdasarkan di atas, maka 

peneliti dapat menyusun kerangka konseptuan sebagai berikut : 
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Gambar 2.10 Kerangka pikir

KEGIATAN BELAJAR 

Kondisi di lapangan : Guru masih 

menggunakan buku siswa dan buku 

pendamping siswa atau buku kerja 

siswa diama apabila siswa belum 

memahami materi maka tidak bisa 

mengejakan buku kerja siswa. 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR INTERAKTIF FLIPBOOK 

MAKER TEMA 3 MAKANAN SEHAT SUBTEMA 1 

BAGAIMANA TUBUH MENGOLAH MAKANAN 

PEMBELAJARAN 2 KELAS 5 SD 

Kondisi Ideal : Tersedianya bahan ajar 

yang interaktif untuk pembelajaran tematik 

disekolah sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan  

Analisis Kebutuhan : peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada guru 

kelas 5 mengenai buku pendamping yang digunakan ntuk mengajarkan 

pembelajaran tematik di sekolah tersebut. 

Mengembangkan model pengembangan : Model desain instruksional ADDIE 

(Analysis-Desain-Develop-Implement-Evaluate) 

Solusi Masalah : 

Perlu pengembangan bahan ajar interaktif sehingga pembelajaran dapat terlaksana 

dengan baik 
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