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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam  kegiatan belajar mengajar, yang dapat 

merangsang perhatian siswa dengan memberikan stimulus kepada siswa sehingga 

dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar, Arsyad (2014:10). Sependapat 

dengan Haryono (2015:48) yang menyebutkan bahwa, media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan utuk menyalurkan pesan, dapat merangsang 

pikiran (stimulus), perasaan, minat dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar mengajar untuk menambah informasi baru pada diri 

siswa. Menurut Sadiman (2010:7), menyebutkan bahwa media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Menurut pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, 

pengertian media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai 

perantara atau pengantar informasi pembelajaran antara sumber dan penerima 

yang dapat memberikan ransangan (stimulus) terhadap pikiran, perasaan, dan 

minat peserta didik terhadap kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya ransangan 

(stimulus) terhadap pikiran, perasaan, dan minat peserta didik terhadap kegiatan
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belajar mengajar maka peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tujuan dalam 

kegiatan belajar mengajar dapat tercapai. 

 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat dari media pembelajaran menurut Arsyad (2014:29) yaitu 

memperjelas penyampaian informasi sehingga dapat meningkatkan proses, hasil 

belajar mengajar siswa, mengarahkan perhatian siswa, meningkatkan motivasi 

belajar, minat, interaksi antar siswa dengan lingkunganya, dapat belajar mandiri, 

mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu,  serta memberikan pengalaman 

yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Syafi’I (dalam Haryono 2015:50) 

bahwa media dapat membantu mempercepat pemahaman, serta dapat 

meningkatkan motivasi, keaktifan serta keterlibatan peserta didik, juga dapat 

memperjelas penyajian pesan sehingga pembelajaran dapat terjadi secara lebih 

komunikatif dan produktif. 

Menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, media 

pembelajaran membantu peserta didik  dalam kegiatan pembelajaran karena media 

bermanfaat untuk memperjelas penyampaian materi yang disampaiakan oleh 

pendidik, peserta didik juga terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga pembelajaran menjadi lebih produktif. Media pembelajaran juga 

memiliki jangka waktu penggunaan yang panjang, serta bertujuan untuk 

meningkatkan minat dan motivasi peserta didik  dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga tujuan dalam kegiatan pembelajaran dapat tercapai. 
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c. Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi dari media pembelajaran menurut Sutikno (dalam Haryono, 

2015:50), yaitu media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan pemahaman, motivasi belajar dan keterlibatan siswa, memperjelas 

penyampaian informasi, mengurangi kebosanan ruang serta keterbatasan ruang, 

gaya belajar yang beraneka ragam. Sependapat dengan pendapat Arsyad 

(2014:25) bahwa media berfungsi sebagai alat penyampai informasi dimana 

dalam kegiatan pembelajarannya peserta didik terlibat secara aktif baik fisik 

maupun psikologisnya sehingga kegiatan pembelajaran dapat terjadi dan tujuan 

dalam kegiatan pembelajaran dapat tercapai. 

Menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memiliki beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 

menjadikan kegiatan pembelajaran lebih menarik, menyenangkan karena memiliki 

gaya belajar yang beraneka ragam, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan 

keinginan belajar peserta didik. Sehingga, dengan adanya media pembelajaran 

dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik  

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, media pembelajaran juga berfungsi 

untuk memantapkan pemahaman peserta didik  terhadap materi, serta memberikan 

pengalaman belajar yang sama antar peserta didik .  

 

d. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan media pembelajaran juga perlu memperhatikan beberapa 

kriteria dalam pemilihannya seperti yang disampaikan oleh Arsyad (2014:74) 

bahwa, kriteria pemilihan disesuaikan isi materi atau pembelajaran memiliki 
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tujuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, bersifat faktual, terkonsep, 

praktis, guru mahir dalam penggunaan media, pengelompokan sasaran 

(penggunaan kelompok kecil dan kelompok besar), serta memenuhi persyaratan 

teknis. Menurut pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan media 

pembelajaran perlu memperhatikan beberapa kriteria, yaitu penyesuaian dengan 

kompetensi peserta didik dan penyesuaian dengan isi materi yang dipelajari, serta 

media yang dapat memenuhi tujuan dalam kegiatan pembelajaran meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terkonsep dan sesuai fakta dengan 

adanya penyesuaian terhadap materi serta kompetensi pada media pembelajaran, 

diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan, potensi serta 

memenuhi kebutuhan peserta didik  pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

e. Jenis-jenis Media pembelajaran 

Media pembelajaran dapat digolongkan berdasarkan jenis dan cara 

penyajian seperti pendapat yang disampaikan oleh Haryono (2015:53) bahwa 

media pembelajaran dalam cara penyajian dan jenisnya terdiri dari, media yang 

berupa alat peraga (benda konkrit, benda dan alat tiruan,gambar diam, presentasi 

dan presentasi grafis) dan media TIK (audio, visual, dan audio visual). 

Menurut pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, media memiliki 

beberapa jenis dalam penerapanya di sekolah. Dalam penerapanya berupa gambar, 

suara, media yang menggabungkan antara gambar dengan suara yang berupa 

video, gambar penampakan alam, benda nyata, buku, majalah. 
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2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

memadukan beberapa mata pelajaran, hal tersebut sesuai dengan Depdiknas, 

2003:2 (dalam Majid, 2017:4) bahwa, pembelajaran tematik merupakan strategi 

dalam memadukan beberapa mata pelajaran dalam pembelajaran, yang dilihat dari 

keterpaduan proses atau waktu, kurikulum, dan dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. 

Sependapat dengan Majid (2017:86) pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

yang dalam penerapanya menggunakan tema-tema untuk memadukan beberapa 

mata pelajaran yang dapat dikaitkan dalam satu kali pertemuan. 

Menurut pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan, bahwa 

Pembelajaran tematik adalah kegiatan pembelajaran yang pada pelaksanaanya 

memadukan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam beberapa mata 

pelajaran yang dikaitkan kemudian dilebur menjadi 1 (satu) kegiatan 

pembelajaran menggunakan tema. Karena pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran yang terdiri menjadi tema, yang dalam setiap temanya terdiri dari 

beberapa subtema, dan dalam setiap subtema terdiri dari beberapa pembelajaran. 

 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik dalam 

pembelajaranya di sekolah, seperti pendapat yang dinyatakan oleh Majid 

(2017:89) pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik yaitu, berpusat 

pada siswa dengan guru sebagai fasilitator, memberikan pengalaman langsung, 
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menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dengan pemisahan tidak begitu 

terlihat, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, serta 

pembelajaran bersifat luwes. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran 

tematik memiliki beberapa karakteristik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 

yaitu kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan, berpusat pada 

peserta didik , serta perpaduan dari beberapa mata pelajaran yang tidak terlihat 

jelas, sehingga pembelajaran dapat belangsung dengan baik, terarah, serta dapat 

memberikan peserta didik  pengalaman belajar yang sama dan bermakna. Hal 

tersebut menujukkan, bahwa pembelajaran tematik adalah kegiatan pembelajaran 

yang memadukan beberapa materi pembelajaran kedalam tema, yang dalam 

kegiatan pembelajaranya berlangsung dengan terarah, menyenangkan, dan 

berpusat pada peserta didik. 

 

c. Rambu-rambu Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki rambu-rambu dalam penerapanya di 

sekolah hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Majid (2017:91) bahwa tidak 

semua mata pelajaran dan kompetensi dasar dalam pembelajaran dapat dipadukan, 

namun tetap disampaikan yaitu secara tersendiri, menekankan pada kemampuan 

membaca, menulis, berhitung, serta penanaman nilai dan moral, serta memilih 

tema sesuai dengan karakteistik siswa, dan lingkungan sekitar siswa. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam 

pembelajaran tematik terdapat rambu-rambu yang perlu diperhatikan yaitu dilihat 

dari kedekatan antar mata pelajaran dan kompetensi dasar dengan tema yang akan 
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diajarkan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa dalam pembelajaran tematik tidak 

semua mata pelajaran dan kompetensi dasar dapat ditematikan, kemudian melihat 

kedekatan dari pembelajaran tematik dengan karakteristik dan lingkungan sekitar 

peserta didik, dan hendaknya dalam pembelajaran tematik lebih memperhatikan 

kesederhanaan dalam memilih tema dengan cara memilih tema dari yang 

sederhana ke tema yang lebih rumit. 

 

3. Media Pembelajaran Reading Book Audio 

a. Pengertian Media Pembelajaran Reading Book Audio 

Media pembelajaran Reading Book Audio (RBA) adalah media modifikasi 

atau media yang dikembangkan dari media pembelajaran POP-UP Book. Media 

pembelajaran POP-UP Book menurut Nugraha (2016) adalah media pembelajaran 

yang memiliki bentuk yang tampak timbul dan berunsur 3 dimensi yang menarik 

ketika halamanya dibuka, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan juga 

membantu meningkatkan pemahaman materi dalam kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat ahli diatas tentang media POP-UP yang 

dikembangkan menjadi media pembelajaran Reading Book Audio (RBA) , dapat 

diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran Reading Book Audio (RBA) 

adalah media yang berbentuk 3 dimensi disertai dengan suara dan didesain untuk 

membantu peserta didik dalam memantapkan pemahaman materi. Sehingga dapat 

memantapakan materi yang dipelajari serta meningkatkan motivasi peserta didik  

dalam kegiatan belajar, dan meningkatkan kekreatifan peserta didik .  

Media Reading Book Audio (RBA) dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik peserta didik kelas rendah khususnya peserta didik sekolah dasar, 
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dimana tahap berfikirnya masih konkret, dan sudah dapat memahami peraturan-

peraturan seperti moral, norma dan perilaku yang terdapat dalam kehidupan 

sehari-hari yang dekat dengan peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat, 

Piaget (dalam Djali, 2014:71) bahwa anak pada usia 7 hingga 11 tahun lebih 

menekankan pada persepsi anak, dan pada tahap ini konsep moral dibentuk yaitu 

seperti mengetahui hukum, atau memahami peraturan yang terdapat dilingkungan 

sekitarnya. 

 

b. Langkah-langkah pembuatan Media Pembelajaran Reading Book Audio 

Media pembelajaran Reading Book Audio (RBA) terdaapat langkah-

langkah dalam pembuatanya, yaitu : 

a) Menyiapkan cover buku dengan menggunakan kertas karton ukuran 35 x 35 

cm, kemudian hias cover sesuai dengan kebutuhan. 

b) Menyiapkan kertas berukuran 35 x 35 dan di tempelkan pada cover kemudian 

kertas tersebut juga ditempelkan pada halamanya selanjutnya dengan lapisi 

kertas karton yang lebih tipis daripada cover.  

c) Lakukan cara tersebut secara berulang hingga memiliki beberapa halaman 

buku atau disesuaikan dengan kebutuhan. 

d) Tempelkan gambar yang dipotong pada setiap halaman.  

e) Gambar yang telah dipotong dibuat timbul atau tampak berdiri. 

f) Membuat gambar tampak memiliki bentuk 3 dimensi dengan 

menyambungkan gambar yang terdapat dibelakang dengan gambar yang akan 

diletakkan di depan. 

g) Ulangi hal tersebut pada halaman selanjutnya. 
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h) Buatlah tempat yang akan digunakan untuk menyimpan file suara, pada 

bagian depan buku pada media pembelajaran Reading Book Audio. 

 

c. Langkah-langkah penggunaan Media Pembelajaran Reading Book 

Audio 

a) Menyiapkan media buku Reading Book Audio (RBA), serta buku 

pembelajaran tematik yang akan dipelajari. 

b) Menyiapkan file suara yang digunakan pada media media buku Reading Book 

Audio (RBA). 

c) Membuka media buku Reading Book Audio (RBA), dan menekan tombol 

on/off pada media buku Reading Book Audio (RBA), untuk memulai kegiatan 

pembelajaran, dimana penyajian media dalam berbentuk cerita yang 

disampaikan kepada peserta didik. 

d) Siswa mengamati gambar sekaligus mendengarkan cerita yang terdapat pada 

media buku Reading Book Audio (RBA). 

e) Siswa membaca catatan-catatan kecil yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang terdapat dalam media buku Reading Book Audio (RBA). 

f) Setelah mengamati gambar dan mendengarkan cerita yang terdapat dalam 

media buku Reading Book Audio (RBA), kemudian peserta didik memahami 

dan mengerjakan soal-soal yang terdapat pada media tersebut. 

 

B. Kajian Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian tentang pengembangan Media Reading Book Audio 

(RBA) Pembelajaran Tematik Kelas II SD telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 
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Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Jatu Pramesti pada tahun 2015 pada 

siswa kelas III SD Negeri Pakem 01 dengan judul “pengembangan Media POP-

UP BOOK Tema Peristiwa untuk Kelas III SD”. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : penelitian pengembangan melalui 

beberapa tahap validasi, sehingga pada tahapan tersebut dapat menghasilkan 

media Pop-Up Book tema peristiwa. Kualitas media yang telah dikembangkan 

sangat baik (SB) dengan rata-rata perolehan 4,62 dari segi materi dan 4,67 dari 

segi media. Tahap terakhir yaitu penilian meliputi uji coba dan uji pelaksanaan 

media di kelas III SD Negeri Pakem 01. Respon peserta didik terhadap media 

Pop-Up Book yang telah dikembangkan sangat baik (SB) dengan rata-rata 

perolehan 4,31. Hasil tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa media Pop-

Up Book yang dikembangkan dapat diterima dan layak untuk digunakan serta 

diterapkan sebagai salah satu media pembelajaran tematik di sekolah. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Tri Astuti pada tahun 2013 pada 

peserta didik  kelas I di SD Lab School UNNES dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Kartun 3D Berbasis Muvizu pada Mata Pelajaran 

Matematika Kelas I Di SD Lab School UNNES”. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa : media pembelajaran kartun 3D yang 

dikembangkan dalam penelitian sudah efektif untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. hal ini dilihat dari beberapa hasil dari analisis angket ahli media, 

ahli materi, peserta didik  dan guru yang memberikan penilaian bahwa media 

pembelajaran kartun 3D memiliki kriteria sangat baik. Selain itu, dalam kegiatan 

pembelajaran sebelumnya peserta didik  takut dan jenuh dalam pembelajaran 

matematika, namun stelah menggunakan media pembelajaran siswa tidak takut 
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dan proses pembelajaran menjadi menarik serta menyenangkan. Keefektifan 

dalam program media pembelajaran kartun 3D ini juga didukung dengan 

perbandingan hasil pre test dan post test yaitu t-hitung sebesar 5,15, dengan t-tabel 

untuk sejumlah 22 responden adalah 2,080. Dari hasil perhitungan tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa t-tabel > t-hitung. Berdasarkan hasil tersebut maka 

terdapat perbedaan efektifitas pembelajaran sebelum menggunakan media 

pembelajaran kartun 3D dengan pembelajaran setelah menggunakan media 

pembelajaran kartun 3D. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari kedua penelitian diatas, 

terdapat beberapa persamaan dan perbedaan terhadap penellitian yang sedang 

peneliti lakukan. Perbedaan dari peneltian terdahulu dengan penelitian yang 

sedang peneliti lakukan terdapat pada subjek penelitian. Subjek penelitian pertama 

dari penelitian terdahulu yaitu peserta didik  kelas III SD Negeri Pakem 01. 

Kemudian subjek penelitian kedua dari penelitian terdahulu yaitu peserta didik  

kelas I SD Lab School UNNES dan media yang dikembangkan yaitu media 

pembelajaran kartun 3D berbasis Muvizu, sedangkan subjek penelitian yang 

sedang peneliti lakukan yaitu pada kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan 

adalah pada media pembelajaran yang dikembangkan, yaitu pengembangan media 

Pop-Up Book interaktif untuk peserta didik sekolah dasar, yang dikembangkan 

menjadi media Reading Book Audio (RBA) dan model yang digunakan dalam 

penelitian pengembngan yaitu ADDIE model. 

 



26 
 

 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir 

 

(Subjek Uji Coba) 

Kelas II SDN Lowokwaru 03 

Malang 

Kondisi di Sekolah : 

Keterbatasan media 

pembelajaran di sekolah, 

juga media yang tersedia di 

sekolah tidak selalu 

digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

Kondisi yang diinginkan : 

- Tersedianya media pembelajaran yang dapat 

digunakan peserta didik untuk menciptakan 

suasana belajar yang efekif dan 

menyeangkan. 

- Adanya media berupa buku yang berbentuk 3 

dimensi untuk membantu memantapkan 

pemahaman konsep kepada siswa saat 

kegiatan pembelajaran. 

 

 

Kondisi Ideal : 

Pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan  memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi peserta didik sesuia dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

 

Pengembangan Media Reading Book Audio (RBA) Pembelajaran 

Tematik Kelas II SDN Lowokwaru 03 Malang 


