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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu 

jenis dari pada model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik 

pada dasarnya merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada peserta didik ( Depdiknas, 2006:5) 

(dalam Triono, 2013: 147).  Pembelajaran dengan pendekatan tematik, yang 

juga disebut dengan pembelajaran tematik, adalah pembelajaran yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran, atau pembelajaran terpadu melalui tema 

(Pitadjeng, 2009 : 88). Pendekatan tematik merupakan pendekatan dalam 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam 

intra mata pelajaran maupun antara mata pelajaran (Reffiane dan 

Saptaningrum, 2011 : 43).  

 Dari definisi yang dipaparkan diatas maka dapat disimpilkan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran terpadu untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa dengan menggunakan pendekatan saintifik.  

 Pembelajaran tematik menggunakan model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna 
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karena siswa akan memahami berbagai konsep yang dipelajari melalui 

pengalaman langsung/nyata dan dapat menghubungkannya dengan konsep 

lain yang telah dipahami. Fokus perhatian di pembelajaran tematik terletak 

pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pelajaran 

sejalan dengan berbagai bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. 

Prinsip utama Pembelajaran Tematik Terpadu adalah bahwa peserta didik  

memerlukan peluang-peluang tambahan untuk menggunakan talentanya, 

menyediakan waktu bersama yang lain untuk secara cepat 

mengjonseptualisasi dan mensintesis. Pembelajaran tematik terpadu 

diharapkan mampu menginspirasi peserta didik untuk memperoleh 

pengetahuan belajar.  

2. Pendekatan Saintifik 

Pelaksanaan pembelajaran dan implementasi kurikulum 2013 

menekankan dimensi pedagogic modern dalam pembelajaran, adalah 

menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik (scientific 

approach). Pendekatan ilmiah termasuk dalam pendekatan yang 

menjadikan siswa sebagai subjek belajar. Kemendikbud (2014: 33) 

menjelaskan bahwa: 

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam 

mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah. Informasi bisa dapat dari mana saja, kapan saja dan tidak 

tergantung pada informasi searah dari guru. 
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Berdasarkan Permendikbud No. 81a Tahun 2013, kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik terdiri atas lima 

pengalaman belajar pokok yaitu:  

1) Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui 

kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih 

mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca dan mendengar) hal 

yang penting dari suatu benda atau objek. 

2) Menanya 

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, 

disimak, dibaca, atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik 

untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hasil 

pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang abstrak 

berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih 

abstrak. 

3) Mengumpulkan informasi 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara.  

4)    Mengasosiasikan/mengolah informasi/menalar 

Bahwa informasi yang dikumpulkan pada kegiatan sebelumnya 

dijadikan dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memproses informasi 
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untuk menemukan keterkaitan informasi satu dengan informasi 

lainnya dan bahkan bisa mengambil berbagai kesimpulan dari pola 

yang ditemukan. 

4) Mengomunikasikan hasil 

Bahwa kegiatan mengomunikasikan adalah menceritakan atau 

menuliskan apa saja yang ditemukan dalam kegiatan mencari 

informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 

disampaikan dikelas dan dimulai oleh guru sebagai hasil belajar 

peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut.  

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pendekatan 

saintifik adalah  menggali informasi dan memahami materi dengan cara 

ilmiah (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengomunikasikan). Pendekatan saintifik mendorong siswa untuk 

berpikir kritis, analisis, tepat dalam mengidentifikasi, memahami, dapat 

memecahkan masalah serta mengaplikasikan materi pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik menurut (Tritanto:2009) 

sebagai berikut : 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 

b. Kegiatan yang dipilih dalam pelaksaaan pembelajaran tematik 

bertolak dari kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa. 
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d. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 

e. Mengembangkan keterampilan social siswa seperti bekerjasama, 

toleransi dan komunikasi. 

Menurut Depdiknas (2006) model pembelajaran di sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah pembelajaran tematik mempunyai karakteristik-

karakteristik antara lain : 

1. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student center ), hal ini 

sesuai dengan pendekatan belajar modern yang menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar, sedangkan guru lenih berperan sebagai 

fasilitator.  

2. Memberikan Pengalaman Langsung  

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa sehingga siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata 

(konkrit) 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 siswa.  

4. Menyajikan Konsep dari Berbagai Mata Pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

dalam suatu proses pembelajaran sehingga siswa mampu memahami 

konsep-konsep tersebut secara utuh. 
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5. Bersifat Fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes dimana guru dapat mengaitkan 

bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya dan kehidupan lingkungan siswa. 

6. Hasil Pembelajaran Sesuai dengan Minat dan Kebutuhan Siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

sesuai dengan minat dan kebutuhkannya. 

7. Menggunakan Prinsip Belajar Sambil Bermain dan Menyenangkan.  

Pembelajaran tematik menggunakan prinsip belajar sambil bermain, 

sehingga saat pembelajaran berlangsung siswa tidak akan merasa 

bosan.  

Penjelasakn diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran tematik menggambarkan bahwa pendekatan pembelajaran 

tematik memuat lima kata kunci yaitu menyeluruh, pembelajaran sesuai 

dengan kenyataan, belajar bermakna, memberikan kesempatan kepada 

siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan efektif dalam 

penggunaan waktu. 

4. Keuntungan Pembelajaran Tematik 

a) Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. 

b) Siswa mampu mempelajari pengetahuan dalam berbagai KD antar 

mata pelajaran dalam tema yang sama. 

c) Pemahaman terhadap materi perkalian lebih mendalam dan berkesan. 

d) Siswa lebih bergairah belajar karena dapat bekomunikasi dalam situasi 

nyata. 



19 
 

e) Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

f) Guru dapat mengehemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan 

secara tematik dapat disiapkan sekaligus. 

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam Pembelajaran Tematik 

Tema 1 

Pengembangan media Kotak Stik yang diterapkan pada kelas 3 SD 

menggunakan kurikulum 2013 dengan 1”Perkembangbiakan Hewan dan 

Tumbuhan” Subtema 3“ Pelestarian Hewan dan Tumbuhan Langka ” 

Pembelajaran ke 3 yang terdapat 3 mata pelajaran yaitu matematika, Bahasa 

Indonesia dan SBdP. Adapun Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan 

Indikator yang digunakan dalam media ini yaitu : 

   Tabel 2.1 KI, KD dan Indikator Tema 1 Subtema 3 
Mata Pelajaran Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 

Matematika a. Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya. 

b. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, danpercaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru dan tetangga. 

c. 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 dan 

sekolah. 

d. 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 

 

3.1 Memahami sifat-

sifat operasi hitung 

bilangan asli melalui 

pengamatan pola 

penjumlahan dan  

perkalian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menjelaskan 

sifat perkalian 

sebagai 

penjumlahan 

berulang 

b. Menghitung 

hasil perkalian 

angka 1 sampai 

10 sebagai 

penjumlahan 

berulang 



20 
 

SBdP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia   

 3.1.Mengenal karya 

seni gaya dekoratif. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

a.Mengidentifik

asi contoh pola 

gambar 

dekoratif 

b.Membedakan 

2 jenis motif 

batik nusantara 

 

 
a. Menguraikan 

cara perawatan 

tumbuhan 

berdasarkan 

gambar motif 

batik 

nusantara 

 

   Lanjutan Tabel 2.1( Sumber: Sonya Sinyanyuri dkk, 2015: 96) 

 

C. Materi  Pada Pembelajaran Tematik Tema 1”Perkembangbiakan Hewan 

dan Tumbuhan” 

1. Materi SBdP ( membedakan motif batik yang termasuk bunga 

nasional Indonesia dan hewan langka ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUNGA NASIONAL INDONESIA 

                      

          Bunga Melati               Bunga Raflesia Arnoldi        Bunga Angrek 

Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat 

mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai 

bunga Negara Belanda. Mawar lebih dikenal dengan bunga negara Inggris. Indonesia 

memiliki tiga bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga 

melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa 

pesona. Bunga raflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Bentuk-bentuk bunga yang 

indah menjadi ide dalam pembuatan berbagai kerajinan di Indonesia. Salah satunya 

digunakan dalam motif batik. 
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 Hewan Langka di Indonesia 

a) Harimau Sumatra 

b) Gajah 

c) Komodo 

d) Burung Merak  

e) Badak bercula satu 

 Pengertian Dekoratif  

Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu 

permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif adalah berupa 

gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang 

jarak jauh dekat atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Contoh : batik 

bercorak motif bunga dan hewan.  

    

Sumber : https://andhikariyadi.wordpress.com/2014/12/12/indonesian-arts-

and-cultures-week-13/ 

 

 

 

 

 

https://andhikariyadi.wordpress.com/2014/12/12/indonesian-arts-and-cultures-week-13/
https://andhikariyadi.wordpress.com/2014/12/12/indonesian-arts-and-cultures-week-13/
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2. Materi Bahasa Indonesia ( mendiskripsikan  dan menguraikan cara 

perawatan tumbuhan berdasarkan gambar motif batik ) 

 

       

3. Materi Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKO BUNGA 

 

Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan 

bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di 

vas bunga menambah cantiknya sudut ruangan. Bunga juga sering digunakan 

dalam kegiatan-kegiatan lainnya. 

Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan 

bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Karena banyaknya 

yang memerlukan bunga, tumbuh banyak pasar khusus menjual bunga. Para 

petani menjual bunga yang telah di tanam ke sana. 
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  Januar Alfa (2015: 10) Perkalian adalah penjumlahan berulang 

sebanyak bilangan yang dikalikan. Pada prinsipnya perkalian sama dengan 

penjumlahan secara berulang. Oleh karena itu, kemampuan prasyarat yang 

harus dimiliki siswa sebelum mempelajari perkalian adalah harus dapat 

menguasai penjumlahan (Heruman, Op, Cit, 2007: 22). Perkalian merupakan 

topic yang sulit untuk dipahami sebagain siswa.  

Contoh : 

Ada 3 buah vas bunga masing-masing berisi 4 tangkai bunga mawar. Berapa 

jumlah bunga mawar semuanya ?   

 

 

 

+    +           =   

Dapat dituliskan  

 X = 

 

 

 

 

 

 

 

4 4 4 12 

3 4 12 

Jumlah vas bunga 

Isi  masing-masing vas 

bunga 

Jumlah setelah 

digabungkan 
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Adapun sifat-sifat dari operasi perkalian bilangan bulat menurut  

(Romdhoni, 2014: 41-42)  yaitu : 

 Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif hasilnya  

positif.  

(+) x (+) = (+)  

Contoh : 3 X 2 = 2 + 2 + 2 = 6  

 Perkalian bilangan positif dengan bilangan negative, hasilnya negatif. 

(+) x (-) = (-)   Contoh :3 x (-2) = (-6) 

 Perkalian bilangan nrgatif dengan bilangan positif, hasilnya negative.  

(-) x (+) = (-) 

Contoh : (-3) x 2 = (- 6)  

 Perkalian bilangan negative dengan bilangan negatif, hasilnya positif. 

(-) x (-) = (+) 

Contoh: (-3) x (-2) = 6  
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D. Desain Media Pengembangan Kotak Stik (Stick Box) 

Berikut desain awal media pembelajaran kotak stik : 

     D C                       B                            A 

   

 

X 

 Papan                   

 

 

 

E  

         F 

  Gambar 2.1 Desain Media Kotak Stik 

Keterangan : 

A : Lubang stik 

B : Papan 

C : Titik temu (persimpangan) 

D : Gantungan ( pegangan untuk tangan ) 

E : Penutup media kotak stik terdapat media SBdP dan Bahasa Indonesia 

F : Tempat horizontal untuk stik hitam (2 stik) 

G : Tempat vertical untuk stik merah ( 3 stik ) 

G 
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E. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

 Wina Sanjaya (2010:204) media merupakan kata jamak “medium”, 

yang berarti perantara atau pengantar. Rossi dan Briedle (Wina Sanjaya, 

2010: 204) mengungkapkan bahwa, media pembelajaran adalah seluruh 

alat dan bahan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan 

seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Alat-alat 

tersebut menurut Rossi jika digunakan dan diprogram untuk pendidikan 

maka dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Gerlach dan Ely  

(Wina Sanjaya, 2010: 204) yang mengungkapkan definisi media 

pembelajaran lebih luas, yaitu tidak hanya terpusat pada bahan dan alat 

saja, melainkan manusia juga dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran. Yudhi Munadi (2010: 7-8) menjelaskan bahwa media 

pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga dapat 

terciptanya lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.  

 Definisi ini sejalan dengan definisi yang diantaranya disampaikan 

oleh Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of 

Education and Communication Technology/AECT) di Amerika(Yudhi 

Munadi, 2010: 8) yakni media pembelajaran merupakan segala bentuk 

dan saluran yang digunakan seseorang untuk menyalurkan 

pesan/informasi. Lebih lanjut Udin S. Winataputra dkk (1997: 5.3) 

mengartikan media sebagai wahana dari pesan/informasi yang oleh 
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sumber pesan (guru) ingin diteruskan kepada penerima pesan (peserta 

didik), pesan yang disampaikan adalah pesan/materi pembelajaran dengan 

tujuan terjadinya proses belajar pada diri siswa.  

 Media pembelajaran bersifat dinamis dan fleksibel, oleh karena itu 

setiap guru sepatutnya membuat dan mempebaharui media atau alat 

pembelajaran dalam sekolah sesuai dengan perkembangan zaman, tradisi 

dan budaya serta kondisi peserta didik yang diajar. Dalam pemilihan 

media perlu dipahami pula bahwa belum ada satu pedoman yang pasti dan 

jelas tentang pemilihan media karena banyak terdapat jenis media 

pembelajaran. Media pembelajaran tidak hanya berkutat pada objek yang 

mempunyai dimensi, akan tetapi sebuah program atau kegiatan bisa 

menjadi sebuah media pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan pendapat 

Gerlach ( Wina Sanjaya, 2010: 204) yang menyatakan “secara luas media 

dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang membuat 

kondisi siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap”.  

 Dari definisi yang dipaparkan para pakar diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

berupa alat atau benda atau segala sesuatu yang dijadikan perantara 

menyampaikan pesan atau informasi dari penyampai pesan ke penerima 

pesan yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan sikap. Alat atau sarana tersebut dapat berupa foto, gambar, video, 

rekaman, slide dan lainya. 
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2. Prinsip-prinsip Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

 Sanjaya ( 2012: 75-76) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada 

komunikasi pembelajaran. Prinsip-prinsip terssebut yaitu : 

1) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah peserta didik 

belajar dalam memahami suatu materi pembelajaran. Dengan 

demikian, penggunaan media harus dilihat dari sudut kebutuhan siswa, 

bukan dilihat dari sudut kepentingan guru. 

2) Media yang akan digunakan guru harus sesuai dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak dapat digunakan sebagai 

alat hiburan, atau tidak semata-mata dimanfaatkan untuk 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi, akan tetapi 

digunakan untuk membantu peserta didik belajar sesuai tujuan yang 

ingin dicapai. 

3) Media yang digunakan harus sesuai dengan pembelajaran. Setiap 

materi pelajaran memiliki kekhasan dan kekompleksan. Contohnya 

untuk membelajarkan siswa memahami pertumbuhan jumlah 

penduduk Indonesia, maka guru perlu mempersiapkan semacam grafik 

yang mencerminkan pertumbuhan penduduk. 

4) Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan dan 

kondisi siswa, siswa yang memiliki kemampuan mendengar yang 

kurang baik, akan sulit memahami pelajaran manakala digunakan 

media yang bersifat auditif. Demikian pula sebaliknya, siswa yang 
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memiliki kemampuan penglihatan yang kurang, akan sulit menangkap 

bahan pembelajaran yang disajikan dengan visual. 

5) Media yang digunakan harus memerhatikan efektivitas dan efisiensi. 

Media yang memerlukan peralatan yang mahal belum tentu efektif 

untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian juga media yang sangat 

murah belum tentu tidak memiliki nilai. Setiap media yang dirancang 

guru perlu memerhatikan efektivitas penggunaanya. 

6) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam 

mengoperasikannya. Sering media yang kompleks terutama media-

media mutakhir seperti media computer, LCD, dan media elektronik 

lainnya memerlukan kemampuan khusus dalam mengoperasikannya.  

 Usman dkk (2002: 20) juga mengatakan bahwa ada beberapa syarat 

umum yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan media pembelajaran 

dalam PBM, yakni : 

1) Media pengajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2) Media pengajaran tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau 

didengar. 

3) Media pengajaran yang digunakan dapat merespon siswa belajar. 

4) Media pengajaran harus sesuai dengan kondisi individu siswa. 

5) Media pengajaran tersebut merupakan perantara (medium) dalam 

proses pembelajaran siswa. 

 Mengenai penjelasan prinsip-prinsip penggunaan media di atas, 

dapat disimpulkan bahwa prinsip penggunaan media pada dasarnya 
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adalah media yang digunakan memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan 

tercapai. Oleh karena itu, maka media yang digunakan harus sesuai 

dengan minat, kebutuhan dan kondisi siswa agar siswa lebih mudah 

memahami, serta memperhatikan keefektifan dan keefisienan penggunaan 

media tersebut. 

3. Manfaat Media Pembelajaran 

 Penggunaan media pembelajaran oleh guru tentu memiliki banyak 

manfaat yang memudahkan guru dalam pembelajaran. Trianto (2011: 

234) menjelaskan bahwa: 

Media pembelajaran mampu memberikan manfaat, antara lain bahan yang 

disajikan akan lebih memperjelas maknanya bagi siswa, dan tidak bersifat 

verbalistik, metode pembelajaran lebih bervariasi, siswa akan menjadi 

lebih aktif melakukan beragam aktivitas, pembelajaran lebih menarik dan 

mengatasi keterbatasan ruang.  

Secara lebih khusus Usman( 2002: 14-15) menjelaskan manfaat media 

pembelajaran yaitu:  

1) Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki siswa atau mahasiswa. Pengalaman masing-masing individu 

yang berbeda karena kehidupan keluarga dan masyarakat sangat 

menentukan berbagai pengalaman yang dimiliki mereka. Dalam hal 

ini media dapat mengatasi perbedaan tersebut. 

2) Media dapat menguasai ruang kelas. Banyak hal yang sulit untuk 

dialami secara langsung oleh siswa di dalam kelas, seperti: objek yang 
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terlalu besar atau terlalu kecil, gerakan-gerakan yang diamati terlalu 

cepat atau lambat. Maka dengan melalui media akan dapat diatasi 

kesukaran-kesukaran tersebut. 

3) Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungan. Gejala fisik dan sosial dapat diajak berkomunikasi 

dengannya. 

4) Media memperoleh keseragaman pengamatan. Pengamatan yang 

dilakukan siswa dapat secara bersamaan diarahkan kepada hal-hal 

yang dianggap penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

5) Media dapat menanamkan konsep dasar dengan benar, konkret dan 

realistis. Penggunaan media, seperti: gambar, film, model, grafik, dan 

lainnya dapat memberikan konsep dasar yang benar. 

6) Media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Dengan 

menggunakan media, horizon pengalaman anak semakin luas, persepsi 

semakin tajam, dan konsep-konsep dengan sendirinya semakin 

lengkap, sehingga keinginan dan minat baru untuk belajar selalu 

timbul. 

7) Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk 

belajar. Pemasangan gambar di papan buletin, pemutaran film dan 

mendengarkan program audio dapat menimbulkan rangsangan tertentu 

ke arah keinginan untuk belajar. 

8) Media dapat memberkan pengalaman yang integral dari suatu yang 

konkret sampai kepada yang abstrak. Sebuah film Candi Borobudur 
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misalnya, dapat memberikan imaji yang konkret tentang ukuran wujud, 

lokasi candi , dan sebagainya.  

 Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat media 

pembelajaran adalah menyajikan bahan-bahan pelajaran yang bersifat 

abstrak menjadi lebih konkret ke dalam kelas sehingga siswa dapat lebih 

mudah dalam memahaminya. Media pembelajaran juga bermanfaat dapat 

menjadikan siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran yang berlangsung. 

Dengan menggunakan media pembelajaran, pembelajaran yang dilakukan 

akan lebih bervariasi dan menyenangkan. 

4. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

mempertambah jenis media misalnya seperti radio, televise, film, 

computer dan sebagainya, oleh karena itu dengan adanya pertambahan 

jenis media pembelajaran maka digolongkan atau diklasifikasi menjadi 

berdasarkan tujuan pemakaian tiap media (Usep, 2013:9) 

a) Klasifikasi dan perencanaan Pembelajaran  

Klasifikasi ini membuat guru menjadi mudah dalam memilih media 

yang tepa. Pemilihan yang tepat adalah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, karakteristik siswa, menunjang keefektifan dalam 

proses belajar.  

b) Klasifikasi Menurut Gagne  

Menurut Gagne tanpa menyebutkan jenis media dikelompokkan 

menjadi tujuh kelompok, yaitu: 1) media didemonstrasikan 2) media 
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cetak, 3) gambar diam, 4) gambar bergerak, 5) film, 6) mesin belajar, 

dan 7) komunikasi lisan. 

c) Klasifikasi Menurut Allen  

Ada sembilan yang dikelompokkan oleh Allen yaitu : 1) visual 

diam,2) film, 3) televisi, 4) obyek 3 dimensi, 5) rekaman, 6) pelajaran 

terprogram, 7) demonstrasi, 8) buku teks cetak, 9) sajian lisan.  

Sedangkan menurut (Yudhi Munadi, 2008:54-57) media 

pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu : 

a) Media Audio, yaitu media yang hanya melibatkan alat indera 

pendengaran saja. Dilihat dari sifat pesan tersebut media ini menerima 

pesan verbal dan non verbal. Pesan verbal adalah pesan bahasa secara 

lisan atau kata-kata sedangkan non verbal adalah bunyi-bunyian 

misalnya seperti musik, gumam dan lain-lain. Jenis media yang 

termasuk media audio adalah radio, rekaman dan audio tape  

b) Media visual, yaitu media yang melibatkan alat indera penglihatan. 

Media ini ada beberapa jenis seperti media cetak verbal, cetak grafis, 

visual non cetak,  media Media yang termasuk media visual adalah 

koran, majalah, buku, komik, poster dan lain sebagainya 

c) Media Audio Visual, yaitu yang melibatkan alat indera pendengaran 

dan penglihatan dalam satu proses. Pesan yang disampaikan berupa 

pesan verbal dan non verbal. Contohnya seperti televisi, video, dan   

film drama. 

d) Multimedia, yaitu media yang melibatkan berbagai semua alat indera 

dalam satu pembelajaran. Media ini merupakan segala sesuatu yang 
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memberikan pengalaman secara langsung, misalnya seperti komputer, 

lingkungan, bermain peran, dan forum teater. 

5. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Berikut ini beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam  

pemiliham media (Azhar Arsyad, 1997: 73-74) 

a) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan 

dengan tujuan instruksional dan sudah ditetapkan secara umum 

mengacu pada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

b) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan 

grafis memerlukan symbol yang berbeda dan kode yang berbeda, 

dan oleh karena itu memerlukan proses dan keterampilan mental 

yang berbeda untuk memahaminya. Agar dapat membantu 

pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran dan kemampuan mental peserta didik. 

c) Praktis, luwes dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana atau 

sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. 

Media yang mahal dan memakan waktu lama untuk 

memproduksinya tidak menjamin sebagai media yang terbaik. Media 

yang dipilih sebaiknya dapat digunakan di manapun dan kapanpun 

dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya serta mudah 

dipindahkan dan dibawa kemana-mana. 
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d) Guru terampil dalam menggunakannya. Ini merupakan salah satu 

kriteria utama. Adapun media tersebut, guru harus bisa 

menggunakannya dalam pembelajaran. Nilai dan manfaat media 

sangat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. 

e) Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar 

belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil 

ataupun perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok 

besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. 

f) Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotografi 

harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. 

F. Media Pembelajaran Kotak Stik (Box Stick) 

1. Media Pembelajaran Kotak Stik 

   Media pembelajaran Kotak Stik menyajikan cara berhitung 

perkalian 1 sampai perkalian 10, menggolongkan motif batik nusantara 

berdasarkan Bunga Nasional Indonesia dan Hewan Langka yang sesuai 

dengan perkembangan kognitif siswa kelas 3 SD, dimana pada tahap ini  

usia anak sekolah dasar masih berada pada tahap operasional kongkret. 

Media kotak stik merupakan media yang dikembangkan untuk membantu 

siswa memudahkan memahami pembelajaran tematik saat proses 

pembelajaran. 

  Media ini juga didesain sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang terdapat pada kelas 3 SD. Media kotak stik ini 

berbentuk persegi yang disertai dengan stik dan gambar motif batik bunga 

nasional dan hewan langka. Adapun papan terbuat dari kayu dan triplek dan 
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stik yang terbuat dari bambu. Papan yang berfungsi sebagai tempat stik 

ketika menghitung operasi perkalian. 

2. Fungsi Media Pembelajaran Kotak Stik 

Media Kotak Stik memiliki fungsi sebagai berikut ; 

a) Membuat siswa lebih aktif dalam melakukan kegiatan belajar seperti 

melakukan pengamatan, diskusi dan demotrasi. 

b) Untuk mengatasi rasa takut atau kurang dengan pelajaran tematik, 

dengan adanya media pembelajaran ini siswa menjadi senang dan 

aktif dalam pembelajaran. 

c) Guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi. 

d) Pembelajaran akan lebih menyenangkan dan efektif. 

e) Menarik perhatian siswa. 

3. Cara Penggunaan Media Kotak Stik 

  Sebelum siswa mengerjakan lembar kerja kelompok menggunakan 

media , siswa diberi penjelasan terlebih dahulu yaitu :  

1. Bersama dengan kelompokmu, bedakanlah motif batik yang termasuk 

bunga nasional Indonesia dan hewan langka dibawah ini  
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a) Buka kotak stik yang didalamnya terdapat 2 jenis gambar motif 

batik nusantara 

 

 

 

 

   

                                            Gambar 2.2 Motif batik nusantara 

b) Amatilah gambar motif batik tersebut dengan kelompokmu. 

c) Bedakanlah motif batik tersebut sesuai dengan motif batik bunga 

nasional dan hewan langka dengan benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gambar 2.3 Papan tempat untuk jawaban LK 

d) Pasangkan gambar motif batik tersebut ke kayu yang sudah 

menempel dipapan dengan tepat dan benar  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Papan contoh meletakkan jawaban 
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2. Berdasarkan motif batik nusantara yang telah kelompokmu bedakan 

dengan benar, uraiakan bagaimana cara perawatan tumbuhan 

berdasarkan gambar motif batik. Tuliskan jawaban di tempat yang 

sudah disediakan   

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Papan jawaban soal Bahasa Indonesia 

 

3. Misal : hitung hasil perkalian dari 4 x 3 = 

a) Buka kotak stik kemudian ambilah 4 stik berwarna hijau (gambar motf 

batik bunga) dan 3 stik yang berwarna kuning (gambar motif batik 

hewan) 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.6 Stik Hijau dan Stik Kuning 
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b) Letakkan 4 stik yang berwarna hijau ( gambar motif batik bunga) pada 

lubang papan berwarna hijau sesuai dengan urutan penomeran ( stik 1 

pada lubang nomer 1 dan seterusnya sampai stik 4 pada lubang 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

     

    Gambar 2.7 Stik Hijau pada Lubang Stik Hijau 

 

c) Letakkan 3 stik yang berwarna kuning (gambar motif batik hewan) 

pada lubang papan berwarna kuning sesuai urutan penomeran ( stik 1 

pada lubang nomer 1 , stik 2 pada lubang nomer 2, stik 3 pada lubang 

nomer 3 dan stik 4 pada lubang 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Gambar 2.8 Stik Kuning pada Lubang Stik Kuning  
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d) Setelah semua stik terpasang kemudian hitunglah titik temu antara stik 

hijau dan stik kuning 

 

 

 

 

 

 

Titik temu  

 

 

 

 

 

            

    Gambar 2.9 Titik temu antara stik-stik yang disusun 

 

Setelah dihitung jumlah titik temunya adalah 12, jadi hasil 

perkalian 4 x 3 =  12 

4. Kelebihan Media Kotak Stik 

  Menggunakan media Kotak Stik ini dapat menarik perhatian siswa 

karena media tersebut terdapat gambar-gambar yang disertai warna yang 

menarik dan terdapat stik dengan warna yang berbeda. Selain itu Kotak 

Stik dirancang untuk memahamkan siswa tentang materi operasi hitung 

perkalian secara konkret. Media Kotak Stik ini aman digunakan untuk 

siswa kelas 3 SD dan mudah di bawa dimanapun dan kapanpun saja. 

5. Kelemahan Media Kotak Stik 

  Media Kotak Stik ini hanya dapat digunanakan pada materi operasi 

hitung perkalian saja. Dibutuhkan perawatan yang baik agar papan yang 

terbuat dari kayu dan triplek tidak dimakan rayap begitupun pada stik nya 

stiker yang melempel mudah terlepas. 
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G. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang pengembangan media pembelajaran ini telah 

banyak dilakukan. Ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait 

dengan pengembangan media belajar maupun sumber belajar pada mata 

pelajaran matematika materi operasi hitung perkalian pada Sekolah Dasar, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Pengembangan Media Pembelajaran Sederhana “ Kotak  Hitung” Pada 

Tema Lingkunganku Bidang Matematika di Kelas II SDN 2 Liligundi. 

Jurnal yang ditulis oleh I Gede Indra Widiada, dkk tahun 20168 

Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan pembelajaran matematika 

materi perkalian menggunakan media kotak hitung dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri Liligundi dan pembelajaran 

menjadi efektif. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama 

mengembangkan media pembelajaran berupa kotak (box). Perbedaan 

dalam penelitian ini adalah penelitian yang terdahulu menggunakan 

metode Luther sedengan penelitian sekarang menggunakan model 

ADDIE.   

2. Pengembangan Media Box Mengenal Bilangan dan Operasinya bagi 

Siswa Kelas 1 di SDN Gading 1 Kota Malang. Jurnal yang ditulis oleh 

Martini Dwi Purnama dkk tahun 2017 Universitas Negeri Malang. Hasil 

penelitian dan pengembangan ini menunjukkan bahwa pengembangan 

media box mampu memecahkan masalah ketersediaan media 

pembelajaran matematika sesuai dengan penanaman konsep Dienes dan 
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berjalan dengan kategori yang baik. Persamaan dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah sama-sama mengembangkan media berbentuk 

kotak (box) pada mata pelajaran matematika sekolah dasar. Perbedaan 

dalam penelitian dan pengembangan ini adalah produk yang dihasilkan 

berupa box berisi kartu bilangan dari angka 1-20 pada pembelajaran 

mengenal bilangan dan operasinya kelas 1 SD, sedangkan produk yang 

akan dikembangan oleh peneliti adalah media pembelajaran kotak stik 

pada materi operasi perkalian siswa kelas 3 SD. 

Tabel 2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

No. 
Nama Peneliti, Judul, Bentuk, 

dan Tahun Penelitian 
Persamaan Pebedaan 

1. I Gede Indre, dkk , 

“Pengembangan Media 

Pembelajaran Sederhana “ 

Kotak  Hitung” Pada Tema 

Lingkunganku Bidang 

Matematika di Kelas II SDN 2 

Liligundi.”, Jurnal Jurusan 

Teknologi Pendidikan tahun 

2018 

Penelitian sama-sama 

mengembangkan 

media pembelajaran 

berupa kotak ( box) 

 Penelitian terdahulu 

menggunakan model 

Luther, sedangkan 

penelitian sekarang 

menggunakan model 

ADDIE  

 Materi perkalian yang 

disajikan ditunjukkan 

untuk siswa kelas 2 SD 

 

2. Martini Dwi Purnama, Edy 

Bambang Irawan dan Cholis 

Sa’dijah, “Pengembangan 

Media Box Mengenal Bilangan 

dan Operasinya bagi Siswa 

Kelas 1 di SDN Gading 1 Kota 

Malang” Jurnal Kajian 

Pembelajaran Matematika, 

tahun 2017.  

 Peneliti 

menggunakan 

metode 

pengembangan. 

 Produk yang 

dihasilkan berupa 

box (kotak) 

 Produk yang dihasilkan 

berbentuk box berisi kartu 

bilangan dari angka 1-20 

 Materi yang disajikan 

berupa mengenal bilangan 

dan operasinya kelas 1 

SD. 
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I. Kerangka Pikir

 

 

 

Gambar 2.10 Kerangka Pikir Penelitian 

Pembelajaran Matematika Materi 

Operasi Hitung Perkalian Kelas 3 SD 

Kondisi Ideal : 

Siswa sekolah dasar masih berada pada tahap operasional 

konkret memerlukan media yang konkret  menurut Piaget. 

Sehingga siswa memerlukan media yang bersifat konkret 

Kondisi Nyata : 

Kurangnya media yang bervariasi dan 

hanya menggunakan benda sekitar 

(Analyze) 

Melakukan analisis 

kebutuhan dengan 

observasi dan wawancara 

(Design) 

Melakukan 

rancangan awal 

desain media Kotak 

Stik

(Development) 

Membuat rancangan Kotak 

Stik menjadi produk nyata  

(Implementasi) 

Uji coba diterapkan dikelas 3 

SDN Purwantoro 2 Malang 

(Evaluasi) 

Tahap penilaian keberhasilan dan 

kevalidan media  

Perlunya dibuat media pembelajaran 

yang inovatif sesuai dengan kebutuhan 

Model ADDIE ( Analyze, Design, Development, 

Implementation dan Evaluation) 

Produk Akhir 

MEDIA PEMBELAJARAN (TAKTIK )KOTAK STIK 




