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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraan (Majid, Abdul 2014:80).  

Pada Kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan pembelajaran tematik 

integratif dari kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran tematik integratif merupakan 

pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengertian secara luas, tema 

merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada anak 

didik secara utuh. Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud 

menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya 

perbendaharaan bahasa anak didik dan membuat pembelajaran lebih bermakna. 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

(integrated instruction) 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 

otentik. Salah satunya, dengan penggunaan tema yang dimaksudkan agar anak 

mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas.  
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Keterpaduan pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek 

kurikulum, dan aspek belajar-mengajar. (Majid, Abdul 2014:86) 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran. Pembelajaran tematik memudahkan siswa untuk mempelajari 

materi-materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, serta memberikan 

pengalaman secara langsung kepada siswa mengenai materi yang dipelajari. 

b. Landasan Pembelajaran Tematik  

Menurut (Majid, Abdul 2014:87-88), bahwa landasan pembelajaran 

tematik mencakup berikut ini: 

1) Landasan Filosofis 

Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, 

yaitu: progresivisme, kontruktivisme, dan humanism. Aliran progresivisme 

memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan 

kreativisme, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan 

memperhatikan pengalaman siswa. Aliran kontruktivisme melihat pengalaman 

langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, 

pengetahuan adalah hasil kontruksi atau bentukan manusia. Manusia 

mengontruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, 

pengalaman, dan lingkungannya. 

2) Landasan Psikologis 

Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan 

peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama 

dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa 
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agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan 

peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana 

isi/materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan 

bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. 

3) Landasan Yuridis 

Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau 

peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajran tematik disekolah dasar. 

Landasan yuridis tersebut adalah UU No. 23 Tahum 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) UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya. 

c. Prinsip Pembelajaran Tematik Integratif 

Beberapa prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran tematik integrative 

adalah pembelajaran tematik memiliki tema yang menjadi alat pemersatu materi 

yang beragam dari beberapa jenis mata pelajaran yang saling berkaitan satu sama 

lain. Kemudian, Pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan 

tujuan kurikulum yang berlaku tetapi sebaliknya pembelajaran tematik integratif 

harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang termuat 

dalam kurikulum. Selain itu, materi pelajaran yang dipadukan tidak terlalu 

dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak perlu digunakan 

(Majid, Abdul 2014:89). 
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Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip pembelajaran 

tematik harus disesuaikan dengan kebutuhan seperti yang telah disebutkan diatas. 

Pembelajaran dikelas akan menyenangkan, apabila guru dapat mengemas 

pembelajaran tersebut semenarik mungkin dan memberikan hal yang baru kepada 

siswa. 

d. Karateristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik 

memiliki karateristik-karateristik yaitu berpusat pada siswa, memberikan 

pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan 

konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, dan menggunakan prinsip 

belajar sambil bermain dan menyenangkan (Majid, Abdul 2014:89-90). 

Pembelajaran tematik di dalamnya memuat Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang disusun dengan melakukan pemetaan kompetensi 

dasar. Menurut Majid (2014:97) untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh 

dari semua kompetensi dasar dan indikator yang diambil dari beberapa mata 

pelajaran yang dijadikan tema perlu dilaksanakan pemetaan kompetensi dasar. 

Berikut kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan untuk kelas 3: 

Tabel 2.1Kompetensi Inti Pembelajaran Tematik Kelas 3 

No Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara 

mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan 

komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 
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Kompetensi dasar yang termuat pada tema 6 kelas 3 dijelaskan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Kompetensi Dasar Tema 6 

No. Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

1.  Bahasa Indonesia  

 

1.1  Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

berupa bahasa Indonesia yang dikenal sebagai bahasa 

persatuan dan sarana belajar di tengah keberagaman 

bahasa daerah. 

2.2 Memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab untuk hidup 

sehat serta merawat hewan dan tumbuhan melalui 

pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah. 

3.2 Menguraikan teks arahan/petunjuk tentang perawatan 

hewan dan tumbuhan, serta daur hidup hewan dan 

pengembangbiakan tanaman dengan bantuan guru atau 

teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 

dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 

membantu pemahaman. 

4.2 Menerangkan dan mempraktikkan teks arahan/petunjuk 

tentang perawatan hewan dan tumbuhan serta daur 

hidup hewan dan pengembangbiakan tanaman secara 

mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 

dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 

membantu penyajian. 

 

2.  Matematika  1.1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan 

mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu serta tidak 

mudah menyerah dalam mengerjakan tugas. 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada 

matematika yang terbentuk melalui pengalaman 

belajar. 

2.3 Memiliki sikap terbuka, objektif,menghargai pendapat 

dan karya teman sebaya dalam diskusi kelompok 

maupun aktivitas sehari-hari. 

3.9 Mengenal hubungan antar satuan waktu, antar satuan 

panjang, dan antar satuan berat yang biasa digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2. Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model 

matematika, dan memilih strategi yang efektif dalam 

memecahkan masalah nyata sehari-hari yang berkaitan 

dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian bilangan bulat, waktu, panjang, berat benda, 

dan uang, serta  memeriksa kebenaran jawabnya. 

3.  PPKn 1.1  Menerima keberagaman karakteristik individu dalam 

kehidupan beragama, suku bangsa ciri-ciri fisik, psikis, 

dan hobby sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di 

lingkungan rumah dansekolah. 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, kasih sayang, percaya diri, berani 

mengakui kesalahan, meminta maaf dan memberi maaf 

di rumah dan sekolah dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan guru, sebagai perwujudan moral 

Pancasila. 
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No. Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

4.   3.1   Memahami simbol-simbol sila Pancasila dalam 

lambang negara “Garuda Pancasila”. 

4.1   Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah 

dan sekolah dan mengaitkan dengan pemahamannya 

terhadap simbol sila-sila Pancasila. 

5.  Seni Budaya dan 

Prakarya 

1.1  Memuji keunikan kemampuan manusia dalam berkarya 

seni dan berkreativitas sebagai anugerah Tuhan. 

2.1   Menunjukkan sikap berani mengekspresikan diri dalam 

berkarya seni. 

3.3  Memahami gerak kuat dan lemah dalam tari dengan 

menggunakan musik sebagai iringan. 

4.3  Menghias benda gaya dekoratif dengan media yang ada 

di lingkungan sekitar. 

6.  Pendidikan Jasmani, 

Olahraga, dan Kesehatan  

 

1.1  Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan 

kemampuannya sebagai anugerah Tuhan. 

2.1    Berperilaku sportif dalam bermain 

3.6   Mengetahui konsep penggunaan kombinasi pola gerak 

dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif 

sesuai dengan irama (ketukan) tanpa/dengan musik 

dalam aktivitas gerak ritmik. 

4.6  Mempraktikkan penggunaan kombinasi pola gerak 

Tema 6 Indahnya Persahabatan memuat empat subtema diantaranya ialah : 

1. Subtema 1 tentang Temanku Sahabatku. 

2. Subtema 2 tentang Tumbuhan Sahabatku. 

3. Subtema 3 tentang Sahabat Satwa. 

4. Subtema 4 tentang Proyek Indahnya Persahabatan. 

Subtema yang digunakan pada penelitian ini adalah subtema 3. Mata 

pelajaran yang termuat pada tema 6 diantaranya adalah Bahasa Indonesia, 

Matematika, PPKn, PJOK, SDBP. Kompetensi dasar pada setiap muatan mata 

pelajaran pada pembelajaran 5 di jelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Kompetensi Dasar Subtema 3 Pembelajaran 5 

Mata pelajaran Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia  3.2  Menguraikan teks arahan/petunjuk tentang 

perawatan hewan dan tumbuhan, serta daur 

hidup hewan dan pengembangbiakan 

tanaman dengan bantuan guru atau teman 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 

dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah 

untuk membantu pemahaman. 

4.2 Menerangkan dan mempraktikkan teks 

arahan/petunjuk tentang perawatan hewan 

dan tumbuhan serta daur hidup hewan dan 

pengembangbiakan tanaman secara mandiri  
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2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah, artinya adalah “perantara” atau “pengantar”. Oleh 

karenanya, media dipahami sebagai perantara atau pengantar sumber pesan 

dengan penerima pesan. Media diartikan sebagai pengantar atau perantara, 

diartikan pula sebagai pengantar pesan dari pengirim kepada penerima.  

Media pembelajaran adalah merupakan sarana perantara dalam proses 

pembelajaran (Daryanto, 2012:4). Menurut Nunung Apriyanto (2012:95), media 

pembelajaran merupakan alat atau wahana yang dipergunakan dalam proses 

pembelajaran sehingga diperoleh hasil pembelajaran yang lebih baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. Asosiasi Pendidikan Nasional (Arief S. Sadiman, dkk, 

2010:7) mengartikan media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik cetak maupun 

audio visual serta peralatananya. 

Mata pelajaran Kompetensi Dasar 

 dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 

dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah 

untuk membantu penyajian. 

PPkn 3.1 Memahami simbol-simbol sila Pancasila 

dalam lambang negara “Garuda Pancasila”. 

4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di 

sekitar rumah dan sekolah dan mengaitkan 

dengan pemahamannya terhadap simbol 

sila-silaPancasila. 

Matematika  3.9 Mengenal hubungan antarsatuan waktu, 

antarsatuan panjang, dan antarsatuan berat 

yang biasa digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.7Merumuskan dengan kalimat sendiri, 

membuat model matematika, dan memilih 

strategi yang efektif dalam memecahkan 

masalahnyata sehari-hari yang berkaitan 

dengan penjumlahan, pengurangan, 

perkalianpembagian bilangan bulat, waktu, 

panjang, berat benda, dan uang,serta  

memeriksa kebenaran jawabnya. 
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Dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, media diartikan sebagai alat 

dan bahan yang membawa informasi atau bahan pelajaran yang bertujuan 

mempermudah mencapai tujuan pembelajaran (Suprihatiningrum, 2013:319). 

Sedangkan (Miarso dalam Sumanto, 2012) dalam Haryono (2015:48) menyatakan 

bahwa media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam mengirim pesan serta 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajar sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali.  

Berdasarkan pernyataan para ahli yang sudah dipaparkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting 

dalam perangkat pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran juga dapat 

menjadikan peserta didik yang aktif dan mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru, serta dapat membangkitkan semangat belajar siswa. 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Media memiliki peranan penting dalam pembelajaran, yakni untuk 

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

materi pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa media 

pembelajaran akan membuat pengetahuan semakin abstrak jika hanya 

disampaikan melalui bahasa verbal. Oleh karena itu, media berperan penting 

dalam suatu kegiatan pembelajaran. Melalui media, materi yang bersifat abstrak 

bisa menjadi lebih konkret (Suprihatiningrum, 2013). Secara umum, media 

memiliki beberapa fungsi yaitu : mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh para siswa. Pengalaman tiap siswa berbeda. Kemudian, memperoleh 

gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati secara langsung, memungkinkan 

adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan.  



22 

 

 

Sedangkan manfaat media yang lain adalah memperjelas informasi yang di 

sampaikan, memotivasi siswa mengikuti materi pembelajaran, menyajikan 

bimbingan belajar, membangkitkan performasi siswa yang relevan dengan materi, 

sekaligus mendorong ingatan, mentrasfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang sedang dipelajari Syafi’i (dalam Haryono, 2014:50) 

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaraan 

memiliki beberapa manfaat diantaranya telah disebutkan diatas. Alangkah 

baiknya, apabila media pembelajaran dirancang dan disesuaikan dengan tujuan, 

materi, serta kemampuan dan karateristik pembelajaran dan juga dapat menarik 

agar siswa tidak mudah bosan, dan didesain sesuai dengan tingkat kelas yang akan 

digunakan sebagai alat pembuatan media pembelajaran. 

c. Fungsi Media Pembelajaran 

Pada awalnya media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan 

belajar mengajar yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual 

kepada siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas, dan 

mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, 

konkrit, serta mudah dipahami. Pada saat ini media pembelajaran mempunyai 

fungsi yaitu : membantu memudahkan belajar bagi siswa/mahasiswa dan 

membantu memudahkan mengajar bagi guru/dosen, memberikan pengalaman 

lebih nyata (yang abstrak menjadi konkrit, serta menarik perhatian siswa lebih 

besar (Asnawir, 2002:20-21). 

Dari fungsi media diatas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

sangatlah penting untuk membantu proses pembelajaran dan memudahkan siswa 

menerima materi yang disampaikan guru, terlebih pada kelas rendah yang masih 



23 

 

 

dalam tahap berfikir abstrak diperlukan media pembelajaran yang konkrit 

sehingga siswa mudah memahami materi pembelajaran tersebut. 

d. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Secara umum media pembelajaran dibagi menjadi tiga macam, sebagai 

berikut : media audio adalah media yang mengandalkan kemampuan suara,  media 

visual adalah media menampilkan gambar diam, dan media audio visual adalah 

media yang menampilkan suara dan gambar (Suprihatiningrum, 2013). 

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa klasifikasi 

media pembelajaran yang telah disebutkan secara garis besar media pembelajaran 

harus dibuat semenarik mungkin, agar materi dapat tersampaikan dengan baik dan 

siswa memahami materi melalui media pembelajaran. 

e. Kriteria Pemilihan Media 

Menurut Sutikno (2013) dalam Haryono (2015:67) penguasaan ilmu 

pendidik diantaranya adalah kemampuan/penguasaan media pembelajaran. 

Supaya media pembelajaran yang dipilih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

pemilihan, perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : Pertama, 

objektivitas mengenai metode yang dipilih. Artinya, pemilihan metode bukan atas 

kesenangan atau kebutuhan guru melainkan keperluan sistem belajar. Kedua, 

program pembelajaran mengenai yang akan disampaikan kepada siswa harus 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik menyangkut isi, struktur, maapun 

kedalamnya. Ketiga, sasaran program adalah media yang akan digunakan nantinya 

harus dilihat apakah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa baik dari segi 

bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara, dan kecepatan penyajian, maupun 

waktu penggunaannya. 
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Nana Sudjana dalam Sutikno (dalam Haryono, 2015:67) dalam memilih 

dan menggunakan media pembelajaran hendaknya memperhatikan sejumlah 

prinsip-prinsip, diantaranya sebagai berikut : menentukan jenis media dengan 

tepat, menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat, menyajikan 

media dengan tepat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, 

tempat, dan situasi yang tepat. 

Begitu halnya dengan Aqib (dalam Haryono, 2015:67) hal yang harus 

dilakukan untuk mempertimbangkan media dalam pembelajaran yang akan 

digunakan sehingga tidak salah dalam memilih, adalah sebagai berikut : 

kompetensi pembelajaran, karateristik sasaran didik, karateristik media yang 

bersangkutan, waktu yang tersedia, biaya yang diperlukan, ketersediaan 

fasilitas/peralatan. 

Berdasarkan kriteria pemilihan media pembelajaran diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pemilihan media sangatlah penting. Selain itu, juga dapat 

mempermudah guru dalam penyampaian materi. Pemilihan media pembelajaran 

juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu antara materi pembelajaran, 

karateristik peserta didik, dan tujuan pembelajarannya. 

3. Pengembangan Media Pada Pembelajaran Tematik 

Dalam suatu pembelajaran, diperlukan media dalam proses belajar 

mengajar yang dapat menarik perhatian siswa dan dapat membangkitkan minat 

belajar peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Prastowo (2013:398) 

yaitu pembelajaran tematik membutuhkan media pembelajaran yang bervariasi. 

Media pembelajaran harus dijadikan sebagai bagian integrasi dengan komponen-

komponen belajar lainnya. 
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Dari pernyataan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

media pembelajaran tematik membutuhkan media pembelajaran yang bervariasi 

dan tidak monoton dalam proses pembelajarannya. Karena, tanpa adanya media 

pembelajaran dapat membuat siswa cenderung bosan dengan suasana 

pembelajaran dikelas dengan menggunakan sistem ceramah. Oleh karena itu, 

media pembelajaran dibutuhkan untuk membangkitkan siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

a. Media Kantong Saku Baca Tulis 

Media pembelajaran Kantong Saku Baca Tulis ini digunakan dalam 

pembelajaran tematik Tema 6 Subtema 3 Pembelajaran 5 Kelas 3. Pada 

pembelajaran tema 6 ini membahas tentang Indahnya Persahabatan, subtema 3 

Sahabat Satwa, dan Pembelajaran 5 yang meliputi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Ppkn, dan Matematika yang membahas mengenai Sahabat Satwa. 

Media ini untuk membangkitkan kreativitas anak dan semangat anak dalam proses 

pembelajaran agar anak tidak mudah bosan dengan suasana pembelajaran. Media 

ini terdiri dari beberapa komponen penting dalam pembuatannya, yaitu : papan 

kayu, kantong saku, dan botol berisi gulungan kertas. Berikut penjelasan dari 

komponen-komponen media pembelajaran Kantong Saku Baca Tulis: 

a) Papan Kayu 

Papan kayu ini merupakan komponen penting dalam pembuatan media 

pembelajaran Kantong Saku Baca Tulis yang berfungsi sebagai alas pada media. 

Pada media ini digunakan papan kayu yang berukuran ±1 meter, kemudian 

disamping papan kayu tersebut ditambahkan tempat untuk wadah botol. Papan 
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tersebut diamplas dengan tujuan agar tidak berbahaya saat menggunakan media 

ini. Setelah itu, kain flanel yang sudah jadi ditempelkan pada papan tersebut. 

 

        

 1m 

 

 

1m 

b) Kantong Saku 

Kantong saku ini pada media ini berfungsi untuk mengisi kertas 

kedalamnya. Kantong saku pada media ini terbuat dari kain flanel yang berwarna-

warni agar menarik perhatian siswa. Kantong saku pada media ini di desain 

seperti amplop kemudian kantong tersebut ditempel nomor pada tiap kantongnya 

dan didalamnya akan diisi soal yang berkaitan dengan materi.  

 

 

 

 

 

 

 

c) Botol berisi gulungan kertas nomor absen siswa 

Botol ini berisi gulungan nomor absen siswa yang kemudian akan maju 

kedepan untuk mengambil salah satu isi dalam papan kantong tersebut. 
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Pengembangan media Kantong Saku Baca Tulis ini disesuaikan dengan 

Tema, Subtema, Pembelajaran, Kompetensi Dasar, dan Materi. Adapun indikator 

yang dikembangkan akan disesuaikan dengan kompetensi dasar. 

b. Manfaat Media Kantong Saku Baca Tulis 

Media pembelajaran Kantong Saku Baca Tulis ini memiliki beberapa 

manfaat yang dapat diperoleh, adalah sebagai berikut : 

a) Membangkitkan dan memfokuskan siswa untuk belajar. 

b) Memenuhi kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. 

c) Memberikan kemudahan guru dalam menyampaikan materi. 

d) Memberikan kemudahan siswa dalam menangkap materi pembelajaran. 

e) Memberikan suasana yang baru bagi siswa dalam pembelajaran. 

c. Tahapan Penggunaan Media Kantong Saku Baca Tulis 

Dalam penggunaan media Kantong Saku Baca Tulis ini perlu adanya 

beberapa tahapan dalam menggunakan media tersebut, diantaranya : 

1) Persiapan  

a. Media diletakkan didepan papan tulis. 

b. Usahakan diletakkan pada tempat yang posisinya dapat dilihat semua siswa 

dari berbagai arah. 

c. Jelaskan penggunaan media ini agar siswa memahami cara kerja media 

tersebut. 

2) Penggunaan media 

a. Kondisikan siswa agar tetap tenang dan fokuskan. 

b. Siswa diajak menyanyikan lagu berkaitan dengan materi. 

c. Kaitkan lagu tersebut dengan pembelajaran. 
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d. Pada proses pembelajaran berlangsung, guru mengambil gulungan kertas 

dalam botol kemudian lihat nomor absen berapa yang tertera dikertas 

tersebut. 

e. Siswa yang nomor absennya terpilih akan maju untuk memilih kantong mana 

yang akan diambil isinya. 

f. Kemudian, siswa menjelaskan isi dari amplop yang sudah dipilihnya. 

g. Apabila siswa tersebut dapat menjawab pertanyaan dari isi kantong tersebut, 

bisa dipersilahkan duduk kembali.  

h. Siswa yang sudah berhasil menjawab isi dari kantong, maka dipersilahkan 

untuk mengambil nomor gulungan dalam botol dan mengulangi langkah-

langkah yang sudah diperagakan. 

d. Kelebihan media Kantong Saku Baca Tulis 

a. Siswa lebih fokus pada pembelajaran karena adanya media tersebut. 

b. Meningkatkan pemahaman siswa terkait materi pembelajaran yang 

disampaikan. 

c. Siswa dapat mengkondisikan diri dan terfokus pada media pembelajaran. 

d. Memberikan kemudahan guru ketika menyampaikan materi. 

e. Ada suasana baru dalam proses pembelajaran dengan adanya media. 

f. Media ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran. 

e. Kelemahan media Kantong Saku Baca Tulis 

a. Hanya dapat digunakan dikelas rendah yang masih dalam tahap berfikir 

abstrak. 

 

 



29 

 

 

B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengembangan media 

pembelajaran yang pernah dilakukan sebelumnya, akan tetapi peneliti tetap 

menjaga keaslian data dalam melakukan penelitian. 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Moch Chaidar Sururi dengan judul 

“Pengembangan Media Papan Kartu Bicara Pada Pembelajaran Tematik 

Hidup Rukun Kelas II Sekolah Dasar”. 

Penelitian sebelumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan guru kelas II di 

SD Muhammadiyah 4 Batu yang menjelaskan bahwa media yang digunakan   

hanya untuk satu mata pelajaran saja. Dari media yang sudah dibuat oleh 

penelitian sebelumnya, ada beberapa persamaan dari penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan media yang terbuat dari papan dan sama-sama 

digunakan untuk pembelajaran tematik. Adapun perbedaan dari penelitian ini 

adalah penelitian sebelumnya : a) menggunakan media dengan bahan kaca 

mika dan kertas folio, sedangkan media kantong saku baca tulis terbuat dari 

kain flanel yang dibentuk seperti kantong yang kemudian ditempel pada 

papan. b) media papan bicara ini digunakan untuk pembelajaran tematik kelas 

II sedangkan media kantong saku baca tulis digunakan dikelas III. c) media 

papan bicara ini hanya dapat digunakan untuk angka, tulisan serta memiliki 

keterbatasan bila menggunakan gambar, sedangkan media kantong saku baca 

tulis dapat digunakan untuk segala aspek pembelajaran baik angka, tulisan, 

maupun gambar. 
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2) Penelitian yang dilakukan oleh Ika Elita Nur Azizah dengan judul 

“Pengembangan Media Papan Flanel Untuk Pembelajaran Penjumlahan dan 

Pengurangan Bilangan pada Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji cobba media papan flanel 

sangat efektif dan valid digunakan untuk membantu siswa dalam memahami 

konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan kelas 1 SD. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dikembangkan yaitu sama-sama 

mengembangkan media dari papan dan flanel. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada kelas yang dijadikan subjek penelitian dan pembelajaran serta 

materi yang digunakan. 
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C. KERANGKA PIKIR

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi Nyata : 

1. Guru hanya menggunakan media berupa gambar

atau video yang ditampilkan di layar proyektor

dan buku siswa sebagai sumber belajar.

2. Kurangnya ketertarikan siswa akan media yang

digunakan guru.

Kondisi Ideal : 

Melalui media Kantong Saku Baca Tulis diharapkan 

siswa mampu menerima materi yang disampaikan dan 

juga mampu menarik perhatian siswa agar terfokus 

pada pembelajaran khususnya tematik tema 6 subtema 

3 pembelajaran 5.  

Analisis Kebutuhan: 

1. Pada pembelajaran Tema Subtema Pembelajaran ke membutuhkan media yang konkret.

2. Guru belum pernah mengembangkan media Kantong Saku Baca Tulis.

Mengembangkan: 

“Media Kantong Saku Baca Tulis Pada Pembelajaran Tematik Tema 

6 Subtema 3 Pembelajaran 5 Kelas 3 di Sekolah Dasar” 

Tahap Pengembangan Model ADDIE : 

Analisis Desain  Pengembangan Implementasi Evaluasi 

Tujuan Penelitian: 

Untuk mengetahui pengembangan media Kantong 

Saku Baca Tulis pada pembelajaran tematik Tema 

6 Subtema 3 Pembelajaran 5 Kelas 3 Sekolah 

Dasar. 

Tujuan Penelitian: 

Untuk mengetahui respon siswa terhadap media 

pembelajaran Kantong Saku Baca Tulis pada 

pembelajaran tematik Tema 6 Subtema 3 

Pembelajaran 5 Kelas 3 Sekolah Dasar. 


