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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Tematik

a. Pengertian Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang mengaitkan 

beberapa mata pelajaran menggunakan tema sehingga dapat memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada peserta didik (Poerwadarminta dalam 

Majid, 2014:80). Pada dasarnya pembelajaran tematik adalah model 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu dalam 

bentuk tema yang dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta 

didik (Depdiknas dalam Trianto, 2011:147) 

Pembelajaran Tematik merupakan pembelajaran yang 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang disatu padukan dalam satu 

tema. Konsep pembelajarannya peserta didik diharapkan memiliki 

pengalaman yang bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari karena sebagai dasar memahami hal-hal yang abstrak peserta didik 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata  (konkrit). Peserta didik akan lebih 

mudah memahami materi secara mendalam dan berkesan kepada peserta 

didik. 

b. Pentingnya Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik memiliki arti penting dalam membangun 

kompetensi peserta didik, antara lain: 
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1) Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam 

proses belajar secara aktif, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman 

langsung serta terlatih untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan yang 

dipelajarinya. 

2) Pembelajaran tematik menekankan pada penerapan konsep belajar sambil 

melakukan sesuatu. Maka dari itu, akan mempengaruhi kebermaknaan belajar 

peserta didik dengan guru merancang pengalaman belajar yang akan 

didapatkan peserta didik. Pengalaman belajar yang menjadikan proses 

pembelajaran lebih efektif dengan menunjukkan kaitan unsur-unsur 

konseptual (Trianto, 2011:156) 

Menurut (Trianto, 2011:158) berpendapat bahwa pembelajaran 

tematik juga memiliki arti penting dalam proses pembelajaran. Ada beberapa 

hal yang mendasari diantaranya: 1) dunia anak adalah dunia nyata; 2) lebih 

terorganisasi terhadap proses pemahaman anak pada suatu konsep dalam 

suatu peristiwa/objek; 3) suatu pembelajaran akan lebih bermakna; 4) 

memberikan peluang pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

diri; 5) memperkuat kemampuan yang diperoleh; dan 6) efisiensi waktu. 

Dari beberapa pendapat diatas, menjelaskan bahwa pembelajaran 

tematik pada prosesnya lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik 

dalam proses pembelajaran secara aktif, sehingga peserta didik dapat terlatih 

untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya dan 

memperoleh pengalaman langsung. 
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c. Landasan Pembelajaran Tematik 

Menurut (Zayin, 2012) pembelajaran tematik berangkat pada 3 

landasan yaitu landasan filosofis, landasan psikologis dan landasan yuridis, 

diantaranya: 

1)   Landasan Filosofis 

Landasan filosofis dari implementasi pembelajaran tematik 

dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat yaitu: (1) aliran progresivisme, (2) aliran 

konstruktivisme, dan (3) aliran humanisme. Aliran progresivisme 

memandang perlu ditekankan pembentukan kreatifitas pada proses 

pembelajaran, suasana yang alamiah,  pemberian sejumlah kegiatan, dan 

memperhatikan pengalaman yang diperoleh peserta didik.  

Aliran konstruktivisme memandang pengalaman langsung yang 

diperoleh peserta didik (direct experiences) sebagai kunci dalam 

pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau 

bentukan manusia. Melalui interaksi dengan obyek, fenomena pengalaman 

dan lingkungan manusia mengkonstruksi pengetahuannya. Pengetahuan tidak 

dapat ditularkan secara instan dari seorang guru kepada peserta didik. 

Pengetahuan merupakan suatu proses yang berkembang terus menerus. 

Meningkatkan keaktifan peserta didik yang diwujudkan dari rasa ingin 

tahunya sangat berperan penting dalam perkembangan pengetahuannya. Pada 

aliran humanisme memandang peserta didik dari segi potensi, motivasi dan 

keunikan/kekhasannya yang dimilikinya. 
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2)  Landasan Psikologis 

Landasan psikologis berkaitan erat dengan psikologi perkembangan 

peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan sangat 

diperlukan terutama dalam menentukan isi/materi pembelajaran tematik yang  

akan diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan sesuai dengan 

tahap perkembangan peserta didik. Dalam hal bagaimana isi/materi 

pembelajaran tematik disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana pula 

peserta didik harus mempelajarinya psikologi belajar dapat memberikan 

peran yang sangat penting. Melalui proses pembelajaran tematik diharapkan 

perilaku peserta didik adanya perubahan menuju kedewasaan, baik fisik, 

mental/intelektual, moral maupun sosial. 

3)   Landasan Yuridis 

Landasan yuridis yang berkaitan dengan berbagai kebijakan atau 

peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah 

dasar. Landasan yuridis tersebut adalah UU No. 20 Tahun 2002 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada 

setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya (Bab V Pasal 1-b). Serta UU No. 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak 

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya 

(pasal 9). 

 

 



16 
 
 

 
 

d. Prinsip Pembelajaran Tematik 

Sebagai bagian dari pembelajaran tematik, pembelajaran tematik 

memiliki prinsip dasar sesuai dengan pembelajaran tematik. Menurut 

(Trianto, 2011:154-156) dalam pemilihan materi dari pembelajaran tematik, 

dipilih dari beberapa mata pelajaran yang mungkin dan saling terkait, 

sehingga materi-materi yang dipilih dan dijadikan satu tema dapat 

disampaikan secara bermakna. Secara umum, klasifikasi prinsip-prinsip 

pembelajaran tematik terdapat 4 yaitu: 

1)  Prinsip Penggalian Tema 

Prinsip penggalian merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik. 

Artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi 

target utama dalam pembelajaran. 

2) Prinsip Pengelolaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila guru mampu 

menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Dalam artian guru harus 

mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses 

pembelajaran. 

3)   Prinsip Evaluasi 

Evaluasi pada dasarnya menjadi utama dalam setiap kegiatan, dengan 

mengetahui suatu keberhasilan kerja dengan melakukan evaluasi. 

4)  Prinsip Reaksi 

Dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh 

oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus 
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mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga dapat 

tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik memiliki prinsip dasar yaitu tema menjadi alat pemersatu materi yang 

beragam dari beberapa materi pelajaran yang diambil dari beberapa mata 

pelajaran, pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual, dekat 

dengan dunia peserta didik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

e. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Model Pembelajaran tematik merupakan salah satu model 

implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diimplementasikan pada 

semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan 

sekolah menengah atas. Menurut (Trianto, 2013:129) yang menyatakan 

bahwa “model pembelajaran ini pada hakikatya merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual 

maupun kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip secara holistik dan otentik”. 

Menurut Depdiknas, 2006 (dalam Trianto, 2011:163-164) 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Berpusat pada peserta didik 

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

sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan 

peserta didik sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta 

didik untuk melakukan aktivitas belajar. 
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2) Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung kepada peserta 

didik (direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, peseta didk 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

3)  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 peserta didik. 

4)  Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik 

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

untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Bersifat Fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat (fleksibel) yaitu guru dapat mengaitkan bahan 

ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, guru dapat 

mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan keadaan 

lingkungan sekolah peserta didik berada. 

6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Dalam proses pembelajaran tematik peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan baru yang sangat utuh dan bermakna, sehingga pembelajaran 

terasa tidak membosankan dan suasana yang menyenangkan. 
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Dari beberapa pendapat diatas karakteristik pembelajaran tematik 

adalah berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung pada 

peserta didik, tidak terjadi pemisahan mata pelajaran secara jelas, bersifat 

fleksibel, proses pembelajaran mudah disesuaikan dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik dan menggunakan pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan. 

f. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan, menurut (Trianto 

dalam Prastowo, 2013:141-142) mengungkapkan beberapa keuntungan antara 

lain sebagai berikut: 

1) Peserta didik dengan mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. 

2) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 

3) Peserta didik dapat mengembangkan dan mempelajari berbagai kompetisi 

dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. 

4) Peserta didik dapat merasakan manfaat dan makna belajar, karena materi 

disampaikan dalam konteks tema. 

5) Kompetensi dasar dikembangkan lebih baik, karena mengaitkan mata 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik 

6) Peserta didik dapat lebih semangat belajar, karena dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata. 

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

dipersiapkan sekaligus dan dapat diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, 

waktu selebihnya dapat dipergunakan untuk kegiatan remidial, pemantapan, 

atau pengayaan. 
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Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kelebihan 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menyenangkan, memberikan 

pengelaman yang relevan dengan kehidupan peserta didik, menumbuhkan 

ketrampilan sosial, hasil belajar dapat bertahan lama, menghemat waktu dan 

mengembangkan ketrampilan berpikir peserta didik.  

g. Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik juga mempunyai keterbatasan, terutama dalam 

pelaksanaannya, yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih 

banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses (Prastowo, 

2013:152). Selain itu guru juga dituntut untuk memiliki ketrampilan yang 

tinggi dan mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang 

ada dalam mata pelajaran. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa kelemahan 

pembelajaran tematik adalah guru dalam merencanakan pembelajaran dituntut 

untuk memiliki ketrampilan tinggi dalam mengintegrasikan beberapa mata 

pelajaran dalam satu pembelajaran namun sebagian besar guru masih kurang 

menguasai terhadap banyaknya tuntutan evaluasi.  

2. Media Pembelajaran di SD 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara 

harfiah berarti “perantara” atau “pengantar”. Dengan demikian, media 

merupakan penyalur informasi belajar atau penyalur pesan (Djamarah, 

2010:120).  Media menurut (National Education Association/NEA) 

merupakan bentuk-bentuk komunikasi baik cetak maupun audiovisual serta 
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peralatannya. Sedangkan menurut (Haryono, 2014:48) segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta 

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah 

informasi baru pada diri peserta didik adalah media pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran kehadiran media pembelajaran 

mempunyai arti yang penting. Karena dalam kegiatan tersebut kehadiran 

media sebagai perantara dapat membantu menyampaikan ketidakjelasan 

bahan yang disampaikan. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada 

peserta didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. (Djamarah, 

2010:120). Untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi jika 

hanya menggunakan alat bantu visual, maka berbagai macam peralatan dapat 

digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta 

didik melalui penglihatan dan pendengaran. 

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran sebagai sesuatu yang membawa informasi atau pengetahuan 

dalam interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Media merupakan 

pesan dua arah yang diterima penerima pesan dari pengirim pesan. Media 

dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan kepada peserta didik 

sehingga peserta didik yang sebelumnya mendapatkan pengetahuan abstrak 

melalui penyampaian pesan dengan kata verbal, dengan adanya media 

pembelajaran peserta didik akan memahami isi materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

 



22 
 
 

 
 

b. Klasifikasi Media Pembelajaran di SD 

Ragam klasifikasi media pembelajaran di SD dilihat dari bentuk dan 

ciri fisiknya dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 

1)  Media dua dimensi 

Media pembelajaran dua dimensi yaitu media yang memiliki ukuran panjang 

kali lebar serta hanya dapat diamati dari satu arah pandangan, serta  

penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi. Misalnya peta, bagan, 

lukisan. 

2) Media tiga dimensi 

Media pembelajaran tiga dimensi yaitu media pembelajaran yang mempunyai 

ukuran panjang, lebar dan tinggi/tebal serta dapat diamati dari arah 

pandangan mana saja, serta penampilannya tanpa menggunakan media 

proyeksi. Misalnya meja, kursi, patung, dll (Sudjana, 2010:156) 

Mengklasifikasikan media pembelajaran ke dalam beberapa kelompok 

yakni media grafis (2 dimensi), misalnya : grafik, foto, gambar, lukisan. 

Media 3 dimensi media yang model penyajiannya dapat diamati dari segala 

arah untuk menyajikan suatu materi pembelajaran misalnya replika kerangka 

manusia, patung dan lain sebagainya. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Haryono (2014:49-50) salah satu peranan penting dalam 

proses pembelajaran adalah adanya media pembelajaran, media dapat 

digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang masih bersifat abstrak 

menjadi lebih konkret agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Secara 

umum beberapa fungsi dari media diantaranya: 
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1) Mengatasi terbatasnya pengalaman yang berbeda-beda yang dimiliki peserta 

didik. 

2) Menghasilkan kesamaan dalam pengamatan.  

3) Memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara peserta didik 

dengan lingkungannya. 

4) Memudahkan peserta didik untuk mengamati benda secara langsung dengan 

jelas. 

5) memberikan pengalaman belajar yang runtut dari konkret ke yang abstrak. 

6) Membangkitkan motivasi dan meningkatkan minat untuk belajar. 

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

8) Memudahkan peserta didik untuk mengamati, membandingkan, dan 

mendeskripsikan suatu benda. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bermacam 

fungsi media pembelajaran yang dapat mendorong terciptanya suasana belajar 

yang kondusif agar terlaksana tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Menurut Arsyad (2010:25) manfaat media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar antara lain: 

1) Melalui media pembelajaran penyajian pesan dan informasi dapat diperjelas 

serta dapat memperlancar untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat menimbulkan motivasi belajar dengan 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, interaksi yang lebih 

langsung  antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 
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3) Media pembelajaran dapat bermanfaat untuk mengatasi keterbatasan indera, 

ruang dan waktu. 

4) Media pembelajaran dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

dengan guru, masyarakat dan lingkungan dengan memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memiliki peranan yang penting dalam kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas, media pembelajaran bermanfaat untuk mempermudah dalam 

menyajikan materi yang diajarkan kepada peserta didik dan menumbuhkan 

motivasi belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Media 

pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar kegiatan belajar mengajar, 

meningkatkan mutu pendidikan, membantu guru mengalokasi waktu belajar 

lebih baik, dan membantu guru dalam menyajikan informasi.  

d. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Dalam pemilihan media untuk kepentingan pembelajaran sebaiknya 

memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Ketepatan dengan tujuan pengajaran yang akan dilaksanakan 

Media pembelajaran yang dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang 

telah ditetapkan. Tujuan-tujuan instruksional yang berisikan unsur 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, lebih memungkinkan digunakan 

media pembelajaran. 

2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran 

Bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat 

memerlukan bantuan agar media lebih mudah dipahami peserta didik. 
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3) Kemudahan memperoleh media 

Media yang dipelukan mudah diperoleh, seharusnya mudah dibuat oleh guru 

tanpa harus membuat dengan biaya yang mahal, disamping sederhana dan 

penggunaannya praktis. 

4) Keterampilan guru dalam menggunakannya 

Apapun jenis media yang diperlukan syarat utama adalah guru dapat 

menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat yang 

diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari penggunaan oleh guru 

pada saat terjadinya interaksi belajar peserta didik dengan lingkungannya. 

5) Sesuai dengan taraf berfikir peserta didik. 

Memilih media untuk pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf 

berfikir peserta didik, sehingga makna yang terkandung dalam proses 

pembelajaran dapat dipahami oleh para peserta didik. 

6) Tersedia waktu untuk menggunakan media 

Agar media dapat bermanfaat bagi peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Dengan kriteria pemilihan media tersebut, guru lebih mudah 

melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendidik dengan menggunakan media. 

Kehadiran media dalam proses pembelajaran tidak boleh dipaksakan karena 

bisa mempersulit tugas guru dalam mengajar, tetapi sebaiknya mempermudah 

dalam menjelaskan bahan pembelajaran. Oleh karena itu media bukan suatu 

keharusan dalam pembelajaran tetapi sebagai bahan pelengkap/pendukung 

dalam suatu proses belajar mengajar sebagai tambahan dalam mempertinggi 

kualitas belajar mengajar. 



26 
 
 

 
 

3. Media PAPEDA pada pembelajaran Tematik 

a. Pengertian PAPEDA dalam pembelajaran Tematik 

PAPEDA merupakan salah satu papan peta yang berfungsi untuk 

menunjukkan posisi dan lokasi (letak suatu tempat dalam hubungannya 

dengan tempat lain). Budaya terbentuk dari banyak unsur, termasuk sistem 

adat istiadat, rumah adat, pakaian adat dan alat musik tradisional. Media 

PAPEDA ini merupakan media pembelajaran tematik yang dikembangkan 

peneliti dari beberapa gabungan media yang diantaranya yaitu peta, gambar 

rumah adat, gambar pakaian adat, pengelompokan identitas dari berbagai 

suku serta bacaan informasi dari setiap provinsi. Media PAPEDA pada 

pembelajaran tematik ini merupkan media yang menunjukkan peta Indonesia, 

rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, dan alat musik tradisional dari 

berbagai provinsi yang ada di Indonesia.  

Pengembangan media PAPEDA sesuai dengan kurikulum yang 

diterapkan di SDN 01 Pamotan. Dalam pengembangan media memuat 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada pembelajaran tematik kelas IV 

Tema 7 (Indahnya Keragaman di Negeriku) Subtema 2 (Indahnya Keragaman 

Budaya Negeriku) Pembelajaran 3 dan 4 ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Pemetaan KI dan KD Kelas IV 

Muatan 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Kompetensi Inti 

Bahasa 

Indonesia 

3.7 Menggali pengetahuan baru 

yang terdapat pada teks 

4.7 Menyampaikan pengetahuan 

baru dari teks nonfiksi kedalam 

tulisan dengan bahasa sendiri 
 

1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama 

yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya 
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Lanjutan tabel 2.1 
Muatan 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Kompetensi Inti 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) 
1.2 Mengidentifikasi keragaman 

sosial, budaya, etnis dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia, serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

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 

PPKn 1.4 Mengidentifikasi berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya di 

Indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa, sosial 

dan budaya di Indonesia yang 

terikat persatuan dan kesatuan 

  

b. Tujuan dan Manfaat Penggunaan Media PAPEDA 

Tujuan pengembangan media tematik PAPEDA, yaitu: 

1) Peserta didik diharapkan untuk berfikir aktif dan kreatif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2) Peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar diskusi dengan kelompoknya 

saat pembelajaran berlangsung. 

3) Peserta didik tidak merasa bosan saat kegiatan pembelajaran  dengan 

menggunakan media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi 

peserta didik pada saat pembelajaran. 

Media pembelajaran PAPEDA ini merupakan media pembelajaran 

yang dapat digunakan pada pembelajaran tematik sebagai alat didalam proses 

pembelajaran IPS, Bahasa Indonesia dan PPKn. Yang dapat meningkatkan 
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kemapuan kognitif , afektif, psikomotorik, sosial emosional, dan kemampuan 

kinestetik peserta didik. 

c. Desain Media PAPEDA Pada Pembelajaran Tematik 

Media tematik PAPEDA ini merupakan media pembelajaran tematik 

yang dikembangkan dari penggabungan media yaitu peta, rumah adat, 

pakaian adat, pengelompokan identitas dari berbagai suku. Media PAPEDA 

untuk pembelajaran tematik, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. 

Rancangan desain media PAPEDA yaitu sebagai berikut: 

1)  Alat dan bahan yang digunakan. 

Alat :  

(a) Gergaji,  

(b)  Lem, 

(c)  Penggaris/meteran,  

(d)  Pemotong kaca,  

(e) Kuas,  

(f)  Paku,  

(g)  Penyemprot cat,  

(h)  Cater, 

(i)  Pensil, 

(j)   Palu, 

(k)  Bor. 

Bahan : 

(a)  Triplek,  

(b)  Kayu lis (kayu yang sudah di tipiskan),  
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(c) Cat kayu,  

(d)  Cat semprot (bukan pilok),  

(e) Lampu LED,  

(f)  Baterai,  

(g)  Kabel ,  

(h)  Engsel, 

(i)   Pipa paralon, 

(j)   Cat plitur (Mowilex). 

2)  Cara pembuatan papan peta: 

(a) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat papan peta 

budaya. 

(b) Ukur kayu dan triplek dengan ukuran 96 cm x 45 cm.  

(c) Potong triplek dengan ukuran 95x45 cm sebanyak 2 buah 

(d) Potong bingkai kayu dengan ukuran panjang 96 cm dan 45 cm kemudian 

di gabung dengan paku sehingga membentuk bingkai papan. 

(e) Pasang kayu tipis pada bingkai papan dengan menggunakan paku dan lem. 

(f) Gabung 2 buah bingkai dengan cara memasang 4 buah engsel pada 

bagian belakang bingkai papan.  

3)  Cara pembuatan peta pada kaca: 

(a)  Potong kaca dengan ukuran 93x43cm 

(b) Gambar sketsa peta pada kaca 

(c)  Tutup kaca yang sudah diberi sketsa dengan kertas 

(d) Cat kaca dengan cat semprot dengan warna biru pada bagian laut 

(e)  Cat pulau Indonesia dengan warna yang berbeda setiap provinsinya.  
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(f)  Beri magnet pada setiap provinsi 

4) Cara pembuatan gambar rumah adat dan pakaian adat: 

(a) Print gambar yang sudah didesain pada kertas photo. 

(b) Potong gambar menurut pola dengan ukutan 4 cm x 4 cm. 

(c) Potong plat seng dengan ukuran 1 cm x 1 cm. 

(d)  Beri plat seng pada bagian belakang gambar dengan menggunakan lem. 

5) Cara pembuatan rotatoon bacaan. 

(a)  Potong pipa paralon dengan ukuran 25 cm. 

(b) Bor pada bagian alas papan. 

(c) Beri rool pada pipa. 

(d) Pasang pipa pada tempat yang sudah disediakan pada alas papan. 

(e) Gulung lembar bacaan pada pipa rotatoon 

4. Indahnya Keragaman Budaya Negeriku di SD 

Bhineka Tunggal Ika mempunyai makna yaitu berbeda-beda suku, 

budaya, adat, ras dan bahasa daerahnya tetapi tetap satu yaitu bangsa 

Indonesia. Indonesia dikenal memiliki keragaman budaya, terdiri atas 

berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, cara berpakaian, kesenian 

dan makanan tradisional. Kekayaan budaya tersebut perlu diperkenalkan 

kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kecintaan dan kebanggaan 

terhadap tanah air. Sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan perlu 

dikembangkan melalui kegiatan sehari-hari. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Kebudayaan” berasal dari 

kata sansekerta “buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti 

“budi” atau “akal”. Menurut Mangunsarkoro dalam Djoko Widagdho 
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(2010:20) kebudayaan adalah segala yang bersifat hasil kerja jiwa manusia 

dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Koentjaraningrat (1987:181) bahwa 

kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan gagasan dan karya 

manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta dari hasil budi 

pekertinya. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebudayaan 

adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia yang dihasilkan dari 

belajar, baik perilaku maupun hasil karya manusia. 

Budaya yang terkandung dalam media papan peta budaya Indonesia 

yaitu unsur peralatan hidup wujud hasil karya manusia yang berupa rumah 

adat dan pakaian adat serta unsur kesenian yang wujudnya hasil karya 

manusia berupa tarian tradisional dan alat musik tradisional yang ada di 

setiap provinsi di Indonesia. Selain itu terdapat unsur sosial yang wujudnya 

aktivitas manusia yaitu sikap bhineka tunggal ika. Hal ini sesuai dengan 

sumber belajar peserta didik di kelas IV yaitu buku paket tematik tema 7 

(Indahnya Keragaman Negeriku) Subtema 2 (Indahnya Keragaman Budaya 

Negeriku) yang didalamnya terdapat materi tentang keragaman budaya 

Indonesia. 

Sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar 

kebudayaan kita yang terkenal tinggi nilainya itu tetap lestari, tidak terkena 

arus yang datang dari luar. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari 

dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dari siapapun. 

Kebudayaan daerah perlu juga kita kembangkan, karena kebudayaan daerah 

mempunyai kedudukan yang sangat penting, untuk menyikapi keragaman 



32 
 
 

 
 

yang ada kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain agar 

tercipta kedamaian, tidak ada perpecahan diantara kita semua (Ribowo, 2013) 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil penelitian yang 

membahas permasalahan yang sama, maka penulis akan memaparkan beberapa 

penelitian yang sudah ada. 

Tabel 2.2 Penelitian Relevan 

 

No Penulis dan Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

1.  Asma Desi Ratna Sari 

Universitas Negeri 

Yogyakarta yang 

berjudul 

“Pengembangan 

media peta budaya 

indonesia pada mata 

pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial 

bagi siswa kelas IV 

sekolah dasar negeri 

rejosari gunungkidul” 

Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu 

sama 

mengembangkan 

sebuah media 

pembelajaran.  

Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

mengembangkan media 

yang bersifat satuan mata 

pelajaran yaitu mata 

pelajaran IPS kelas IV 

sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan 

yaitu mengembangkan 

sebuah media tematik 

kelas IV Sub Tema 

Indahnya Keragaman 

Budaya Negeriku. 

Dengan adanya 

pengembangan media 

peta budaya Indonesia 

pada mata pelajaran 

IPS kelas IV, media 

dikategorikan layak 

dengan penilaian dari 

ahli media, ahli materi 

dan uji coba lapangan. 

2.  Ukhti Fadhilah 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang yang berjudul 

“Pengembangan 

media PONET (papan 

point magnet) pada 

sub tema kegiatan 

siang hari di kelas 1 

SDN Tlogomas 1 

Malang” 

Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu 

sama 

mengembangkan 

sebuah media 

pembelajaran berupa 

media pembelajaran 

tematik. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

terletak pada kelas yang 

diajarkan media 

pembelajaran yaitu media 

PONET untuk kelas 1 

kelas 1 sedangkan 

peneliti menggunakan 

media PAPEDA untuk  

kelas 4. Serta keseluruhan 

materi berbeda dengan 

yang peneliti lakukan. 

media PONET 

menghasilkan sebuah 

produk media 

pembelajaran kategori 

layak daengan hasil 

revisi dari para ahli 

dan dari hasil uji coba 

lapangan memperoleh 

nilai rata-rata hampir 

sempurna 100%. 

3. Solekhah Universitas 

Negeri Medan yang 

berjudul 

“Pengembangan 

media monopoli 

tematik pada tema 

Tempat Tinggalku 

untuk siswa kelas IV 

di SDN Babarsari” 

Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu 

mengembangkan 

media pembelajaran 

tematik di kelas IV 

Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

terletak pada media yang 

dikembangkan dan tema 

yang di fokuskan, serta 

keseluruhan materi 

berbeda dengan yang 

peneliti lakukan. 

Media pembelajaran 

monopoli tematik 

yang dikembangkan 

untuk pembelajaran 

tematik siswa kelas IV 

layak digunakan. 
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C. Kerangka Pikir       Penekanan 

D.  

 

 

Ide pokok Fakta      

 

 

 

 

Potensi 

 

 

 

 

 

Materi 

  

Dasar Empiris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Pembelajaran Tematik 

Learning By Doing, keterlibatan peserta didik dalam proses 

belajar secara spontan, menerapkan belajar sambil melakukan 

sesuatu. (Trianto 2016). 

1. Proses belajar diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, memotivasi 

peserta didik untuk belajar. 

2. Media pembelajaran, sebagai alat 

bantu dalam memudahkan 

penyampaian materi pelajaran. 

Proses pembelajaran kurang efektif, siswa 

cenderung pasif dikarenakan Guru di SDN 01 

Pamotan kurang memanfaatkan media pada 

saat pembelajaran, dikarenakan media yang 

digunakan belum bervariasi dan sumber yang 

digunakan masih terbatas pada buku, sehingga 

peserta didik kurang aktif dalam mengikuti 

proses belajar mengajar. 

1. Guru sadar akan pentingnya media 

dalam proses pembelajaran. 

2. Media sejenis papan peta budaya dapat 

digunakan pada pembelajaran tematik 

tema 7 sub tema 2 Indahnya keragaman 

budaya negeriku 

3. Media PAPEDA dapat digunakan di 

dalam kelas 

4. Seluruh peserta didik aktif mengikuti 

pembelajaran 

1. Guru terfasilitasi dalam kegiatan 

pembelajaran tematik pada tema 

Indahnya Keragaman Negeriku 

2. Peserta didik membangun 

pengetahuan melalui pengalaman 

langsung 

1. Penelitian Asma Desi Ratna Sari (2012) 

Pengembangan media peta budaya 

indonesia pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial bagi siswa kelas IV 

SDN Rejosari Gunungkidul 

2. Penelitian Ukhti Fadhilah (2017) 

Pengembangan media Ponet (papan 

poin magnet) pada sub tema kegiatan 

siang hari di kelas 1 SDN Tlogomas 1 

Malang 

Keragaman Budaya Indonesia K13 : 

kelas 4, Tema 7 (Indahnya Keragaman 

Negeriku), Sub Tema 2 (Indahnya 

Keragaman Budaya Negeriku), 

Pembelajaran 3 dan Pembelajaran 4 

Rancangan 

Media 

PAPEDA 

Validasi Media 

PAPEDA 

Teori penunjang penelitian menggunakan model pengembangan ADDIE (Pudjawan 2014) 

dalamnya terdapat tahap (Analyze, Design, Development, Implementation,dan Evaluation. 

Pengembangan Media PAPEDA (Papan Peta Budaya Indonesia) Kelas IV 

Sub Tema 2 Indahnya Keragaman Budaya Negeriku di Sekolah Dasar 


