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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

a. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran Tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Menurut Abdul (2014: 87), 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan 

tema-tema tertentu. Sedangkan Trianto (2012: 79) mendefinisikan 

pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.  

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang dirancang menggunakan tema-tema 

tertentu dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran didalamnya yang 

disusun secara sistematis disertai media sebagai alat bantu pembelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa.  

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Abdul (2014: 89) mengemukakan karakteristik pembelajaran 

tematik sebagai berikut : 

1) Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student 

centered). Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang 
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lebih banyak menempatkan siswa sebagai subyek belajar, sedangkan 

guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan 

kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktifitas 

belajar.  

2) Memberikan pengalaman langsung pada siswa 

Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada 

sesuatu yang nyata (kongkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-

hal yang lebih abstrak.  

3) Pemisah antar mata pelajaran tidak begitu jelas 

Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-

tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

4) Menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran 

Siswa mampu memahami konsep-konsep secara utuh. Hal 

ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan 

siswa dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

6) Menggunakan prisnsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam 

penerapan pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik antara 

lain : 1) berpusat pada siswa; 2) memberikan pengalaman langsung pada 
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siswa; 3) pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas; 4) 

menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran; 5) bersifat fleksibel; 6) 

menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

3. Tahap Persiapan Pelaksanaan pembelajaran Tematik di Sekolah dasar 

Puskur (2006: 2) menjelaskan dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik, perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi tahap perencanaan 

yang mencakup kegiatan pemetaan Kompetensi dasar, pengembangan 

jaringan tema, pengembangan silabus dan penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Pemetaan Kompetensi Dasar, kegiatan 

pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh 

dan utuh dari semua standar kompetensi dan kompetensi dasar dari 

berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. 

Kegiatan yang dilakukan adalah : 

1) Menentukan tema 

Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara. 

Cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, 

dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara kedua, 

menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan, 

dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari 

beberapa mata pelajaran yang cocok dengan tema yang ada. Dalam 

menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu : a) 

memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa; b) dari hal 

yang termudah menuju yang sulit; c) dari hal yang sederhana menuju 
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yang kompleks; d) dari hal yang konkret menuju ke yang abstrak; e) 

tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir 

pada diri siswa; f) ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan 

perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan dan 

kemampuannya. 

Ruang lingkup tema yang ditetapkan sebaiknya tidak terlalu 

luas atau terlalu sempit. Tema yang terlalu luas bisa dijabarkan lagi 

menjadi subtema yang sifatnya lebih spesifik dan lebih kongkret. 

Subtema tersebut selanjutnya dapat dikembangkan lagi menjadi 

suatu materi atau isi pembelajaran. 

2) Penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator 

Setelah tema ditentukan, kegiatan selanjutnya adalah 

mengembangkan indikator pencapaiannya dari kompetensi dasar. 

3) Menetapkan jaringan tema 

Buatlah jaringan tema yaitu menghubungkan kompetensi 

dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema 

tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar dan 

indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat 

dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. 

4) Penyusunan silabus  

Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap 

sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen 

silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 

pengalaman belajar, alat, sumber dan penilaian. 
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5) Penyusunan rencana pembelajaran tematik 

Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran guru perlu 

menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini 

merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah 

ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen rencana 

pembelajaran tematik meliputi : a) identitas mata pelajaran; b) 

kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai; c) materi pokok 

beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai kompetensi dasar dan indikator; d) strategi pembelajaran 

(kegiatan pembelajaran secara kongkrit yang harus dilakukan siswa 

dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar 

untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator, kegiatan ini 

tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti dan penutup); e) alat dan 

media yang digunakan harus sesuai dengan kompetensi dasar, serta 

sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik 

harus sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai; f) 

penilaian dan tindak lanjut (prosedur dan instrumen yang akan 

digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa serta tindak lanjut 

hasil penilaian). 

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, tahap 

persiapan pelaksanaan pembelajaran temarik disekolah dasar meliputi : 

1) tahap perencanaan yang mencakup kegiatan penjabaran kompetensi 

dasar kedalam indikator; 2) pengembangan jaringan tema; 3) 
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pengembangan silabus; 4) Penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru. 

4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar berdasarkan Kurikulum 

2013 yang digunakan peneliti, yaitu :   

Tema   : 2. Udara Bersih Bagi Kesehatan  

Subtema  : 1. Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih  

Kelas  : 5 (lima)  

Semester   : 1 (satu) 

Pembelajaran  : 5 

Tabel 2.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

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 factual, 
konseptual, prosedural dan 
metakognitif pada tingkat dasar 
dengan cara mengamati, menanya 
dan mencoba berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, mahluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya 
dang benda-benda yang 
dijumpainya dirumah, disekolah 
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. 

Bahasa Indonesia 

3.2 Mengklasifikasi informasi yang 
didapat dari buku ke dalam aspek: 
apa, dimana, siapa, mengapa dan 
bagaimana. 

4.2 Menyajikan hasil klasifikasi 
informasi yang didapat dari buku 
yang dikelompokkan dalam aspek: 
apa, dimana, siapa, mengapa dan 
bagaimana menggunakan kosakata 
baku. 

 
IPA 

3.2 Menjelaskan organ pernapasan dan 
fungsinya pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara kesehatan 
pernapasan manusia. 

 
SBDP 

4.2 Menyajikan lagu-lagu dalam 
berbagai tangga nada dengan 
iringan musik. 
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Mata pelajaran yang terdapat pada Tema 2 Subtema 1 “Udara 

Bersih Bagi Kesehatan” Pembelajaran 5, yaitu: Bahasa Indonesia, IPA 

dan SBDP. Pada mata pelajaran IPA terdapat materi organ pernapasan. 

Sedangkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat materi teks 

bacaan mengenai organ pernapasan pada manusia dan mata pelajaran 

SBDP terdapat materi tangga nada. 

"Materi Organ Pernapasan Pada Manusia" 

A. Hidung 

  Hidung merupakan Organ pernapasan tempat keluar 

masuknya udara pernapasan. 

Fungsi Hidung : 

a) Sebagai tempat masuk dan keluarnya udara. 

b) Tedapat rambut hidung dan selaput lendir berfungsi menyaring 

udara yang masuk  agar bebas dari debu dan kuman. 

c) Sebagai indera penciuman 

B. Tenggorokan (Trakhea)  

  Tenggorokan merupakan sebuah saluran untuk menyalurkan 

udara dari hidung menuju paru-paru.  

a) Tenggorokan memiliki panjang 9 cm.  

b) Pada tenggorokan terdapat bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus 

berfungsi menyaring udara dari kotoran yang masih dapat lolos 

ke tenggorokan. 
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c) Ujung tenggorokan (trakhea) bercabang menjadi dua bagian. 

Cabang-cabang ini disebut bronkus. Bronkus kanan menuju 

paru-paru kanan. Bronkus kiri menuju paru-paru kiri. 

C. Paru-Paru 

  Paru-paru merupakan organ paling besar yang ada dalam 

sistem pernapasan manusia. Paru-paru merupakan organ penapasan 

yang berguna untuk proses memasukkan udara (INSPIRASI) dan 

mengeluarkan udara dari paru-paru (EKSPIRASI). 

a) Paru-paru ada dua buah yaitu paru-paru kiri dan paru-paru 

kanan. 

b) Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut 

pleura. 

c) Di dalam paru-paru terdapat cabang-cabang bronkus yang 

disebut bronkiolus dan memiliki percabangan yang jumlahnya 

sangat banyak. 

"Cara Merawat Organ Pernapasan" 

1) Menjaga lingkungan tetap bersih sehingga udar yang dihirup juga 

bebas dari polusi. 

2) Memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Ventilasi udara 

akan membantu proses pertukaran udara.  

3) Rutin berolah raga. Olah raga akan membantu kinerja paru-paru 

untuk meningkatkan kapasitasnya dan dapat membantu melancarkan 

peredaran darah. 
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4) Rutinlah menarik napas dalam-dalam. Proses tersebut akan 

membantu paru-paru untuk bekerja lebih optimal sehingga tidak 

kekurangan oksigen.  

5) Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Kedua jenis asupan tersebut 

mengandung banyak antioksidan alami yang berguna untuk 

menangkal radikal bebas yang memicu kerusakan organ.  

6) Istirahat dengan cukup. Tidurlah selama 6 sampai 8 jam per hari. 

Saat tidur, sistem kekebalan tubuh kita akan meningkat, selain itu, 

proses regenerasi sel juga terjadi saat tidur.  

7) Gunakan masker saat bepergian. Gunakanlah masker agar asap 

kendaraan bermotor atau debu tidak masuk melalui organ 

pernapasan. 

8) Jangan merokok. Merokok terbukti menyebabkan berbagai 

penyakit, termasuk penyakit organ pernapasan. 

9) Jangan minum-minuman beralkohol. Minuman beralkohol terbukti 

dapat menyebabkan kerusakan organ dan menyebabkan sesak napas. 

b. Media 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari Bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak 

dari kata "medium". Secara harfiah, artinya adalah "perantara" atau 

"pengantar". Miarso dalam Sumanto (2012) menjelaskan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang digunakan dalam mengirim pesan serta dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan pebelajar 

sehingga mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan 
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dan terkendali. Sedangkan menurut Sutirman (2013:15) media 

merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, media 

pembelajaran adalah komponen sumber belajar yang didalamnya 

terdapat suatu pesan mengandung berbagai materi guna merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian siswa sehingga terjadi suatu dorongan yang 

disengaja dan terarah. 

2. Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2011:28) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu : 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Metode belajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar 

pada setiap jam mata pelajaran.  

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain sepeti 
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mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain-

lain.  

3. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Ada beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam proses belajar mengajar, antara lain ialah :  

1) Media Grafis 

Menurut Yudhi Munadi, Media grafis disebut juga sebagai 

media Visual. Media visual adalah media yang melibatkan indera 

penglihatan. Terdapat dua jenis pesan yang dimuat dalam media 

visual, yakni pesan verbal dan non verbal. Pesan verbal-visual terdiri 

atas kata-kata dalam bentuk tulisan dan pesan nonverbal-visual 

adalah pesan yang dituangkan dalam simbol-simbol   nonverbal-

visual. 

Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar, artinya agar 

proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selain fungsi 

umum tersebut, secara khusus grafis berfungsi pula untuk menarik 

perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi 

fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan.  

 Beberapa macam media grafis adalah sebagai berikut :  

a) Gambar atau Foto  

Gambar atau Foto adalah media reproduksi bentuk asli 

dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif 

karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan 

dengan lebih kongkrit dan realistis. 
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b) Sketsa  

Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar 

yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa 

selain dapat menarik perhatian murid, menghindari verbalisme, 

dan dapat memperjelas penyampaian pesan, harganya pun tak 

perlu dipersoalkan karena media ini langsung dibuat oleh guru.  

c) Grafik 

Menurut Yudhi Munadi Grafik adalah gambar yang 

sederhana yang banyak sedikitnya merupakan penggambaran 

data kumulatif yang akurat dalam bentuk menarik dan mudah 

dimengerti. Grafik terbagi menjadi 4 jenis, yaitu grafik garis, 

grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik simbol”.  

d) Bagan 

Menurut Arief Sadiman Bagan adalah suatu media 

pembelajaran yang fungsi pokoknya ialah menyajikan ide atau 

konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau 

lisan secara visual. Bagan juga mampu memberikan ringkasan 

butir-butir penting dari suatu presentasi. Di dalam bagan 

biasanya kita menemukan jenis media lain seperti gambar, 

diagram, kartun atau lambang-lambang verbal. Bagan pun 

terbagi menjadi 4 macam, yaitu : bagan organisasi, bagan arus, 

bagan pohon dan bagan proses. 
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e) Diagram 

Diagram merupakan susunan garis-garis dan lebih 

menyerupai peta daripada gambar.  

f) Peta 

Menurut Yudhi Munadi Peta adalah gambar permukaan 

bumi. Sebenarnya peta bisa disebut sebagai bagan. Dengan peta 

orang dapat menvisualisasikan apa yang ada dipermukaan bumi 

ini dan menentukan tempat kejadian sesuatu. 

2) Media Audio  

Menurut Yudhi Munadi Media Audio adalah media yang 

hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu 

memanipulasi kemampuan suara semata. Dilihat dari sifat pesan 

yang diterimanya, media audio ini menerima pesan verbal dan non 

verbal. Pesan verbal audio adalah bahasa lisan atau katakata dan 

pesan nonverbal audio adalah bunyi-bunyian dan vokalisasi seperti 

gerutuan, gumam, musik, dan lain-lain.  

Sangat berbeda dengan media grafis, media audio lebih 

mengarah kepada indera pendengaran. Pesan yang disampaikan 

dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik secara verbal 

(kedalam kata-kata lisan) maupun non verbal. Ada beberapa jenis 

media yang dapat kita kelompokan dalam media Audio, antara lain: 

radio, alat perekam pita dan laboratorium bahasa. 
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a) Radio merupakan sebuah perlengkapan elektronik yang 

harganya relatif murah mudah dipindahkan (mobile) dan variasi 

programnya lebih banyak daripada TV. 

b) Alat perekam pita magnetik atau sering disebut sebagai Tape 

Recorder adalah alat perekam yang menggunakan pita dan 

kaset. Dan juga salah satu media pendidikan yang tak dapat 

diabaikan untuk menyampaikan informasi, karena mudah 

menggunakannya. 

c) Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih siswa 

mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan jalan 

menyajikan materi pembelajaran yang disiapkan sebelumnya. 

Dalam laboratorium bahasa murid duduk sendiri-sendiri di 

dalam kotak bilik akustik dan kotak suara. Siswa mendengar 

suara guru yang duduk di ruang control lewat Headphone. 

3) Media Proyeksi Diam 

  Menurut Arief Sadiman media proyeksi diam mempunyai 

persamaan dengan media grafis dalam arti menyajikan rangsangan-

rangsangan visual. Kecuali itu bahan-bahan grafis banyak sekali 

dipakai dalam media proyeksi diam. Perbedaan yang jelas antara 

mereka adalah bila pada media yang bersangkutan pada media 

proyeksi pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor agar 

dapat dilihat oleh sasaran, terlebih dahulu. Ada kalanya media jenis 

ini disertai rekaman audio, tapi ada pula yang hanya visual saja. 

Beberapa jenis media proyeksi diam antara lain :  
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a) Film bingkai 

b) Film rangkai 

c) Overhead proyektor 

d) Proyektor opaque  

e) Tachitoscope  

f) Micro Projection 

g) Micro Film 

4. Pemilihan Media Pembelajaran 

Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 

memerlukan perencanaan yang baik. Arsyad (2005) mengajukan model 

perencanaan penggunaan media yang efektif dikenal dengan istilah 

ASSURE (Analyze learner characteristics (menganalisis karakteristik 

umum kelompok sasaran), State Objective (menyatakan atau 

merumuskan tujuan pembelajaran), Select or modify media (memilih 

memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan media 

yang tepat), Utilize (menggunakan materi dan media, Require learner 

response (meminta tanggapan dari siswa) and Evaluate (mengevaluasi 

proses belajar). 

Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media 

merupakan bagian dari sistem intruksional secara keseluruhan. Ada 

beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media 

yaitu : 



24 
 

 
 

1) Keterbatasan sumber setempat. Artinya bila media yang 

bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka 

harus dibeli atau dibuat sendiri. 

2) Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan 

media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya bisa 

digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada disekitarnya dan 

kapan pun serta mudah dijinjing dan dipindahkan. 

3) Efektifitas dalam jangka waktu yang panjang. 

c. Video Fotografi  

1. Pengertian Video Fotografi 

Menurut Azhar Arsyad media audio video yaitu media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Teknologi Audio video 

digunakan untuk menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-

mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio 

video. Sedangkan menurut Daryanto (2016: 126) media fotografi 

merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di dalam 

setiap kegiatan pengajaran.  

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, video fotografi 

adalah media digital yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar 

diperoleh dari teknik melukis dengan cahaya yang disusun sesuai 

urutan serta terdapat audio pendukung untuk memberikan kesan 

dramatik dan terdapat konten didalamnya.   
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2. Kelebihan dan kekurangan video fotografi 

Menurut Azhar Arsyad kelebihan dan kekurangan media audio 

video sebagai berikut : 

Kelebihan : 

1) Dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat dari 

rangsangan luar lainnya.  

2) Demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya, 

sehingga pada waktu mengajar guru bisa memusatkan perhatian 

pada penyajiannya.  

3) Keras dan lemah suara yang ada bisa diatur dan disesuaikan bila 

akan disisipi komentar yang akan didengar. 

4) Gambar proyeksi biasa dibekukan untuk diamati dengan seksama. 

Guru bisa mengatur dimana dia akan menghentikan gerakan gambar 

tersebut, kontrol sepenuhnya di tangan guru. 

Kekurangan : 

1) Perhatian penonton sulit dikuasai, partisipasi mereka jarang 

dipraktekkan. 

2) Sifat komunikasinya yang bersifat satu arah haruslah diimbangi 

dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. 

3) Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan 

secara sempurna. 

4) Memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini akan dipaparkan 

hasilnya sebagai berikut : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Syafiq Agung (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Media Audio Video terhadap hasil belajar siswa 

pada Mata Pelajaran IPS Terpadu”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa media audio video dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS terpadu (sosiologi) pada materi 

pengendalian sosial. Setelah dilakukan kegiatan pembelajaran dengan 

media audio video dalam mata pelajaran IPS terpadu (sosiologi) di kelas 

VIII SMP Al-Mubarak Pondok Aren. Setiap siklusnya terdapat peningkatan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS Terpadu (sosiologi). 

Berdasarkan hasil belajar siklus I dan II dapat dibandingkan adanya 

peningkatan pada nilai rata-rata pretes, postes serta Ngain siklus I dan siklus 

II. Perinciannya adalah sebagai berikut : nilai rata-rata pretes siklus I adalah 

3,79 dan nilai rata-rata postes adalah 7,3. Nilai pretes siklus II adalah 4,05 

dan nilai rata-rata postes siklus II adalah 8,2. Sedangkan rata-rata NGain 

pada siklus I adalah 0,51 dan rata-rata nilai NGain siklus II adalah 0,68. 

Persamaan penelitian Syafiq dengan penelitian ini adalah pada medianya, 

yakni sama menggunakan media audio video. Sedangkan perbedaannya 

adalah pada subyek yang diteliti. Penelitian Syafiq menggunakan subyek 

siswa sekolah menengah pertama, sedangkan penelitian ini berfokuskan 

pada subyek siswa sekolah dasar. 
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b.  Penelitian yang dilakukan oleh Vina Puspitasari (2015) yang berjudul 

“Pengembangan Adobe Dreamweaver sebagai Media Pembelajaran pada 

Tema 3 Subtema 1 “Hewan dan Tumbuhan dilingkungan rumahku” dikelas 

IV Sekolah Dasar”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

penulis menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan media melalui adobe dreamweaver dikembangkan dalam 

bentuk menarik dan setiap tampilan bisa dibuat beberapa menu atau tools 

yang berhubungan dengan pembelajaran. Berdasarkan hasil presentase yang 

diperoleh oleh ahli media (96,67%), ahli materi (93,33%), ahli pembelajaran 

(95,56%), serta hasil presentase angket siswa yang diperoleh dari uji coba 

kelompok kecil (88,75%) dan hasil presentase uji coba kelompok besar 

(99,23%). Dapat dilihat dari hasil presentase bahwa media pembelajaran 

melalui adobe dreamweaver ini layak digunakan dan dapat digunakan 

sebagai alat bantu alternatif pada pembelajaran tematik kelas IV Sekolah 

Dasar. Persamaan penelitian Vina dengan penelitian ini adalah subyek yang 

diteliti sama yaitu siswa sekolah dasar. Sedangkan perbedaannya dengan 

penelitian ini adalah pada medianya, penelitian Vina menggunakan media 

adobe dreamweaver sedangkan pada penelitian ini berfokus pada media 

video audio dengan menggunakan adobe premiere.  
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C. Kerangka Pikir

Pengembangan media Video 

Fotografi pada pembelajaran 

tematik Tema 2 Subtema 1 

Siswa membutuhkan Media pembelajaran agar pembelajaran lebih efektif 

Model Pengembangan ADDIE 

Kondisi di lapangan 

1. Siswa berpartisipasi secara kurang
aktif dalam kegiatan pembelajaran
tematik.

2. Guru belum nenggunakan sumber
belajar dan media pembelajaran yang
inovatif, hanya menggunakannya
jika materi dianggap sulit.

3. Pembelajaran menggunakan media
gambar yang membuat siswa kurang
tertarik dan cepat bosan.

Kondisi Ideal 

1. Siswa berpartisipasi secara aktif
dalam kegiatan pembelajaran
tematik.

2. Guru nenggunakan sumber belajar
dan media pembelajaran yang
inovatif yang sesuai dengan materi
yang disampaikan.

3. Pembelajaran menggunakan media
video lebih menarik dan siswa lebih
aktif mengikuti pembelajaran yang
berlangsung.

Analisis 
kebutuhan 

media 
pembelajara

n Video 
Fotografi

Merancang 
sebuah 
media 
Video 

Fotografi 
menggunak
an aplikasi 

adobe 
premiere

Pembelajara
n  yang 

menggunak
an Video 
Fotografi 
sebagai 

medianya

Analisis Design Pengembangan EvaluasiImplementasi

Uji coba 
produk 

akan di uji 
cobakan 

pada kelas 5 
SDN 

Kauman III 
Kota 

Malang. 

Evaluasi di 
lakukan 

pada setiap 
tahap, hal 

ini di 
lakukan 
untuk 

menekan 
kesalahan 

dalam 
penelitian

Media Pembelajaran Video Fotografi 

Media Video Fotografi Valid dan Efektif digunakan untuk pembelajaran 




