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 BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan 

tentang pengembangan media video animasi. Dalam kajian pustaka ini 

akan menjelaskan mengenai : 

A.  Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu 

sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual 

maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-

prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik (Rusman, 

2012:254). Sesuai pernyataan tersebut, pembelajaran tematik bertujuan 

untuk memberikan suatu pembelajaran yang bermakna dan sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan siswa.  

Pendapat yang telah diuraikan diatas sejalan dengan penjelasan 

Prastowo (2016:56) bahwa model pembelajaran tematik merupakan 

model pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara aktif 

dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat belajar untuk 

melakukan, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi, 

sehingga proses pembelajaran lebih relevan dan penuh makna bagi 

siswa. Pembelajaran yang bermakna artinya bahwa pada pembelajaran 
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tematik peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep yang 

mereka pelajari 
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melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar 

konsep dalam intra maupun antar mata pelajaran (Majid, 2014:85). 

Fokus perhatian dalam pembelajaran tematik terletak pada proses yang 

ditempuh siswa pada saat memahami isi pembelajaran sejalan dengan 

bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya (Rusman, 

2012:254). Berdasarkan pemaparan pendapat beberapa ahli, dapat 

disimpulkan bahwa Pembelajaran Tematik adalah suatu pembelajaran 

yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang 

saling berkaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang 

lain. 

b. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Penerapan pembelajaran tematik di sekpolah dasar tidak terlepas 

dari suatu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemendikbud 

(2014:16) menjelaskan tentang tujuan pembelajaran tematik yaitu : 1) 

Memusatkan perhatian pada satu tema atu topik tertentu. 2) 

Mengembangkan berbagai kompetensi muatan pelajaran dalam tema 

yang sama. 3) Memiliki pemahaman yang lebih mendalan terhadap 

materi pelajaran. 4) Mengaitkan berbagai muatan atau materi dalam 

mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik untuk 

menembangkan kemampuan berbahasa. 5) siswa lebih bersemangat 

untuk belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti 

bercerita, bertanya, menulis dan mempelajari pelajaran yang lain. 6) 

Materi disajikan dalam tema yang jelas sehingga pembelajaran lebih 

bermakna. 7) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran 
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yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan 

diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih. 8) meingkatkan budi 

pekerti dan moral peserta didik dengan membelajarkan nilai-nilai budi 

pekerti sesuai situasi dan kondisi. 

Sesuai dengan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pembelajaran tematik adalah untuk memberikan pengalaman 

belajar yang berkesan dan bermakna, mempermudah pemahaman 

siswa terhadap muatan pelajaran dan juga dapat memotivasi siswa 

dalam belajar karena siswa dapat berkomunikasi dengan situasi nyata 

sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing siswa. 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

 Indonesia betelah menerapkan kurikulum yang berbeda-beda 

dalam kurun waktu tertentu. Setiap kurikulum memiliki karakteristik 

yang berbeda, sama seperti halnya dengan kurikulum 2013 atau 

kurikulum pembelajaran tematik. Kemendikbud (2014:16) 

mengemukakan bahwasannya ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran 

tematik adalah berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung 

pada anak, pemisahan antar muatan pelajaran tidak begitu jelas, saling 

terkait antar muatan pelajaran satu dengan lainnya, bersifat luwes, hasil 

pembelajaran dinilai melalui penilaian proses dan hasil belajarnya. 

Pendapat lain dipaparkan oleh Rusman (2012:258) pembelajaran 

tematik memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Berpusat pada siswa. 

2. Memberikan pengalaman langsung. 
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3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 

5. Bersifat fleksibel. 

6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

Sesuai dengan pernyatan ahli diatas, karakteristik pembelajaran 

tematik adalah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain 

berhubungan atau berkaitan. Selain itu, pembelajaran tematik berpusat 

pada siswa bukan pada guru, bersifat fleksibel, serta menanamkan 

konsep kepada siswa bahwa belajar adalah suatu hal yang 

menyenangkan dan dapat dilakukan sambil bermain.  

 

2. Pembelajaran PPKn SD 

a. Pengertian Pembelajaran PPKn SD 

 Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dituangkan 

dalam lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006, dalam lampiran 

tersebut dikemukakam bahwa mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukkan warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil,dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.  

Pemaparan tersebut selaras dengan yang dijelaskan oleh 

Susanto (2013:227), pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar 
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yang direncanakan dalam proses pembelajaran supaya peserta didik 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keterampilan, 

kecakapan, kecerdasan, dan kesadaran tentang hak dan kewajiban 

sebagai warga negara, menghargai hak-hak asasi manusia, 

keberagaman bangsa, pelestarian lingkungan, kesetaraan gender, 

demokrasi, tanggung jawab sosial, ikut berperan dalam persatuan 

global, serta ketaatan pada hukum. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran PPKn adalah pembelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan karakter peserta didik agar mampu menjadi warga 

negara yang baik, yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta 

bermoral sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. 

b. Tujuan Pembelajaran PPKn SD 

Tujuan dari pembelajaran PPKn SD dalam lampiran 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 adalah sebagai berikut : 

1. Berpikir kritis, kreatif, dan rasional dalam menanggapi isu 

kebangsaan dan kewarganegaraan. 

2. Bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berpartisipasi aktif dan bertanggungjawab dalam berbangsa 

bernegara, serta anti korupsi. 

3. Agar mampu hidup bersama bangsa lain, masyarakat Indonesia 

berkembang secara demokratif dan positif untuk membentuk 

karakter diri. 
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4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung maupun tidak langsung.   

Selain itu, tujuan PPKn SD adalah untuk menjadikan warga 

negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau dan sadar akan 

hak dan kewajibannya (Prasetyo, 2011). Berdasarkan beberapa 

uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

Pembelajaran PPKn SD adalah untuk mewujudkan masyarakat atau 

warga negara yang sadar akan kewajibannya untuk berbangsa dan 

bernegara sesuai dengan norma dan juga dasar negara Indonesia.  

 

3. Materi 

Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Majid, 2014:127). Untuk mencapai 

suatu tujuan pembelajaran diperlukan beberapa kompetensi untuk 

menyusun materi pembelajaran. Mudahnya materi pembelajaran 

harus mampu mengantarkan siswa menjadi sosok individu 

sebagaimana yang di deskripsikan dalam Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL), Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar (Wiyani, 

2013:125).  

Materi Pengamalan nilai-nilai pancasila hampir termuat dalam 

semua tema di kelas tiga sekolah dasar, yaitu pada tema satu sampai 

dengan tema delapan, kecuali tema dua. Diantara tema satu, tiga 

sampai dengan delapan juga tidak semua subtema tercantum materi 
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pengamalan nilai-nilai pancasila namun sebagian besar dari ketujuh 

tema di kelas 3 memang terdapat materi pengamalan nilai-nilai 

pancasila . Berikut kompetensi dasar mata pelajaran PPKn dengan 

materi pengamalan nilai-nilai pancasila : 

 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator 

 

PPKn 

1.1 Menerima keberagaman 

karakteristik individu dalam 

kehidupan beragama, suku 

bangsa, ciri-ciri fisik, psikis, 

dan hobi sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa di 

lingkungan rumah dan 

sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 perwujudanmoral 

Pancasila. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Memahami simbol-simbol 

sila Pancasila dalam 

lambang negara “Garuda 

Pancasila”. 

3.1.1 Mengidentifikasi 

bunyi sila pertama 

Pancasila pada 

gambar 

3.1.2 Mengidentifikasi 

bunyi sila kedua 

Pancasila pada 

gambar 

3.1.3 Mengidentifikasi 

bunyi sila ketiga 

Pancasila pada 

gambar 

3.1.4 Mengidentifikasi 

bunyi sila keempat 

Pancasila pada 

gambar 

3.1.5 Mengidentifikasi 

bunyi sila kelima 

Pancasila pada 

gambar 
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Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator 

4.1 Mengamati dan 

menceritakan perilaku di 

sekitar rumah dan sekolah 

dan mengaitkan dengan 

pemahamannya terhadap 

simbol sila-sila Pancasila. 

4.1.1 Menceritakan 

pengamalan sila 

pertama pancasila 

dalam kehidupan 

sehari-hari di 

rumah dan di 

sekolah. 

4.1.2 Menceritakan 

pengamalan sila kedua 

pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari 

di rumah dan di 

sekolah. 

4.1.3 Menceritakan 

pengamalan sila ketiga 

pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari 

di rumah dan di 

sekolah. 

4.1.4 Menceritakan 

pengamalan sila 

keempat pancasila 

dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah 

dan di sekolah. 

4.1.5 Menceritakan 

pengamalan sila 

kelima pancasila 

dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah 

dan di sekolah. 

 

 

Materi pembelajaran PPKn SD dijelaskan dalam ruang 

lingkup PPKn yang terdiri dari 8 pokok bahasan. Seperti yang 

dijelaskan oleh Winanrno (2013:28) dalam bukunya bahwa 8 pokok 

bahasan tersebut meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, norma, 

hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, 

konstitusi negara, kekuasaan dan politik, pancasila, dan globalisasi. 

Sedan gkan pokok bahasan mengenai pancasila meliputi kedudukan 

pancasila sebagai dasar negara, pancasila sebagai ideologi terbuka, 

pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.  
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Mengenai pengamalan nilai-nilai pancasila yang lebih lengkap 

dijelaskan dalam lampiran Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/ 1978 

pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila sebagai berikut : 

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya 

kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 

beradab. 

b. Bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati 

dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut 

kepercayaan yang berbeda.  

c. Bangsa Indonesia membina kerukunan hidup diantara sesame 

umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. 

d. Bangsa Indonesia menyadari bahwa agama dan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah hubungan 

pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini. 

e. Bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati 

kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. 

f. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu 

kepada orang lain. 

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

a. Setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat 

dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 
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yang sama derajat dan haknya serta kewajiban asasinya tanpa 

membedakan kedudukan sosial, suku, warna kulit, agama, 

jenis kelamin, dan lain sebagainya.  

b. Bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling mencintai 

sesama, tenggang rasa terhadap orang lain. 

c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, senang melakukan 

kegiatan sosial kemanusiaan, serta berani membela kebenaran 

dan keadilan. 

d. Menyadari bahwa manusia memiliki derajat atau kedudukan 

yang sama, dengan begitu bangsa Indonesia merasa sebagai 

bagian dari umat manusia. 

e. Bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati 

dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain. 

3. Persatuan Indonesia  

a. Masyarakat Indonesia meletakkan kepentingan Bangsa dan 

Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. 

b. Masyarakat Indonesia sanggup dan rela berkorban demi 

kepentingan Negara dan Bangsa apabila diperlukan 

c. Sikap rela berkorban dengan berlandaskan rasa cinta kepada 

Tanah Air dan bangsanya. 

d. Mengembangkan rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air 

Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia dengan 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial. 
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e. Mengembangkan persatuan atas dasar Bhineka Tunggal Ika 

demi persatuan dan kesatuan bangsa. 

4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan  

a. Warga dan masyarakat Indonesia memilki kedudukan dan 

kewajiban yang sama. 

b. Bangsa Indonesia menyadari perlunya selalu memperhatikan 

dan mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat. 

c. Setiap bangsa atau masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, 

hak yang sama, sehingga pada dasarnya tidak diperbolehkan 

untuk memaksakan kehendak terhadap orang lain. 

d. Sebelum ditentukan suatu keputusan yang menyangkut 

kepentingan bersama, maka dilaksanakan musyawarah secara 

mufakat. 

e. Musyawarah yang dilaksanakan selalu berlandaskan oleh 

semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas dari bangsa 

Indonesia. 

f. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap 

hail keputusan musyawarah. 

g. Semua pihak dalam musyawarah harus menerima segala 

keputusan dan melaksanakannya dengan baik dan rasa 

tanggung jawab.  

h. Mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan 

pribadi. 
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i. Pendapat dalam musyawarah disampaikan dengan akal sehat 

dan sesuai hati nurani yang luhur. 

j. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung 

tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, 

keadilan, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa 

demi kepentingan bersama. 

k. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan 

diberikan kepada seorang ataupun beberapa orang wakil yang 

dipercaya. 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia  

a. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama 

untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

b. Bangsa Indonesia mengembangkan sikap yang luhur yang 

mencerminkan rasa kekeluargaan dan gotong royong. 

c. Bersikap adil terhadap sesama, mejaga kesimbangan hak dan 

kewajiban bersama, serta menghormati hak orang lain. 

d. Memupuk sikap suka menolong kepada orang lain  

e. Tidak menggunakan hak pribadi untuk hal-hal yang bersifat  

merugikan kepentingan umum.  

f. Menumbuhkan sikap menghargai hasil karya orang lain yang 

bermanfaat untuk kesejahteraan umum. 

 

4. Media Pembelajaran 



24 
 

 
 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

 Salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran 

adalah media pembelajaran. Menurut istilah kata media berasal dari 

bahasa Latin “medius” yang secara harfiah berarti tengah, perantara, 

atau pengantar, dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 

2011:3). Media pembelajaran dapat digunakan untuk menjelaskan 

hal-hal yang abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat 

komunikasi materi pembelajaran (Haryono, 2015). 

 Digunakannya media dalam proses pembelajaran dapat 

membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Karena media 

pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau 

penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan 

tersebut (Muhson, 2010). Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang 

dijelaskan oleh Haryono (2015:3) media pembelajaran merupakan 

segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang 

pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri 

siswa. 

  Berdasarkan pemaparan dari para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu perantara 

untuk meyampaikan suatu pesan berupa konsep ataupun  materi dari 

yang bersifat abstrak menjadi konkret agar mudah dipahami oleh 

siswa.  
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b. Fungsi Media Pembelajaran 

 Dalam proses pembelajaran, materi yang disampaikan memiliki 

tingkat kesulitan yang berbeda-beda.  Karena hal tersebut, 

dibutuhkan media pembelajaran untuk membantu siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan. Pernyataan ini sejalan dengan 

dengan penjelasan Arsyad (2011:15) salah satu fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. Memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa ketika proses pembelajaran bukanlah suatu hal yang mudah. 

Menurut Haryono (2015:49) Melalui media, materi yang bersifat 

abstrak bisa menjadi lebih konkret, secara umum media memiliki 

beberapa fungsi diantara sebagai berikut : 

1) Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. 2) 

Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda yang sulit diamati 

secara langsung dikarenakan objek terlalu besar atau terlalu kecil, 

objek bergerak terlalu lambat atau cepat, objek memiliki bunyinya 

terlalu halus, objek terlalu jauh letaknya atau pun objek berbahaya. 

3)Menghasilkan keseragaman pengamatan siswa. 4)Memungkinkan 

siswa untuk berinteraksi langusng dengan lingkungannya. 

5)Memudahkan siswa untuk membandingkan, mengamati, dan 

mendiskripsikan, suatu benda. 6)Membangkitkan keinginan dan 

minat baru siswa. 7) Memberikan pengalaman menyeluruh dari hal 

konkret sampai dengan abstrak. 8) Membangkitkan motivasi dan 
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menstimulus siswa untuk belajar. 9) Konsep yang didapatkan dapat 

tertanam dengan benar, konkret, dan realistis. 

Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, menyaji data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi (Arsyad, 

2011:16).  Keberadaan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa 

dipungkiri (Muhson, 2010). 

Penjelasan diatas sejalan dengan pendapat Arsyad (2011:26) 

beberapa fungsi praktis dari penggunan media pembelajaran di dalam 

proses belajar mengajar sebagai berikut : 

1)Dapat memperjelas penyampaian informasi dan pesan sehingga 

dapat meningkatkan dan memperlancar proses dan hasil belajar. 

2)Dapat memberikan keseragaman pengalaman kepada siswa tentang 

peristiwa di sekitarnya, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya seperti 

dengan kegiatan karyawisata, mengunjungki kebun binatang atau 

museum. 3)Dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

untuk belajar, sehingga dapat memotivasi belajar siswa, siswa dapat 

berinteraksi lebih lama dengan lingkungannya, dan memungkinkan 

siswa untu belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

4)Dapat mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan juga indera.  
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Pemanfatan media dalam pembelajaran juga sangat 

berpengaruh pada semangat belajar siswa sehingga diharapkan 

nantinya dapat menunjang keberhasilan pembelajaran (Haryono, 

2014:51). Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi media pembelajaran adalah membantu 

siswa dalam memahami materi pelajaran yang bersifat abstrak 

menjadi lebih konkret, yang bersifat rumit menjadi mudah, serta 

dapat memunculkan semangat belajar pada siswa.  

 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Terdapat berbagai jenis media dalam proses belajar dan 

mengajar. Salah satunya adalah klasifikasi yang dijelaskan oleh 

Haryono (2014:52) berdasarkan jenis dan cara penyajiannya, media 

pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu alat 

peraga dan media TIK (Teknologi, Informasi, dan komunikasi). Jenis 

media TIK ini dapat berupa presentasi/powerpoint, internet, bahan 

ajar online, multimedia, audio, video, animasi, edukasi Net, audio 

radio. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan 

bervariasi dengan pengalaman suara (audio), penglihatan (visual), 

dan pengalaman gerakan dapat diatasi sikap pasif peserta didik 

dalam pembelajaran (Muhson, 2010).  

Dengan beberapa teori diatas media pembelajaran terklasifikasi 

dalam beberapa jenis. Untuk implementasi dalam pembelajaran 

adalah guru yang akan menjadi fasilitator penyedia media 
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pembelajaran. Khususnya dalam media berbasis teknologi, 

informasi, dan komunikasi.  

5. Motion Graphic 

a. Definisi Motion Graphic 

Motion Graphic merupakan salah satu pengembangan cabang 

ilmu dan teknik desain grafis, dimana dalam motion, elemen-elemen 

desain seperti bentuk, raut, ukuran, arah, tekstur yang terdapat di 

dalamnya dengan secara sengaja digerakkan atau diberi pergerakan 

agar tampak hidup (Umam, 2016). Motion graphic merupakan 

gabungan dari potongan elemen-elemen desain/animasi yang berbasis 

pada media visual yang menggabungkan bahasa film dengan desain 

grafis, dengan memasukkan elemen yang berbeda-beda seperti 2D 

atau 3D (Priyatmanto, 2013). 

 Penjelasan ini selaras dengan pendapat (Sukarno, 2014) bahwa 

motion graphic adalah potongan-potongan media visual berbasis 

waktu yang menggabungkan film dan desain grafis. Jadi dengan 

menggunakan motion graphic elemen-elemen desain yang disusun 

bersifat dinamis tidak statis. Produk yang dihasilkan dari desain 

menggunakan motion graphic berupa media visual yang akan 

digabungkan dengan audio dan juga gambar atau animasi sesuai 

kebutuhan dalam durasi waktu tertentu. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

motion Graphic adalah penggabungan elemen-elemen visual dalam 

video, dimana elemen visual tersebut berupa teks ataupun gambar 
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(karena motion graphic bukan berupa audio tapi berupa elemen 

visual) yang memberikan efek gerak atau ilusi seakan akan bergerak.  

b. Karakteristik Motion Graphic 

 Motion Graphic memiliki beberapa karakteristik untuk 

mendefiniskan sifatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh 

(Priyatmanto, 2013) karakteristik motion graphic antara lain : 

1. Motion graphic bersifat 2 dimensi, tetapi juga dapat menciptakan 

sebuah ilusi elemen gerakan berupa 3 dimensi. Hal tersebut 

dikarenakan  sebagai gambar pada layar dan proyeksi yang 

memiliki lebar dan panjang, tetapi tidak mempunyai kedalaman. 

Hanya terlihat seperti space atau objek 2 dimensi yang terletak 

pada 3 dimensi space.  

2.  Motion graphic tidaklah harus benar-benar berpindah posisi, akan 

tetapi adanya suatu objek yang berubah dalam jangka waktu 

tertentu. Contohnya terdapat sebuah font yang hanya diam saja 

atau tidak berpindah tempat, melainkan ada perubahan dalam 

objek font tersebut, seperti perubahan warna pada durasi waktu 

tertentu.  

3. Motion graphic yang digunakan dalam jenis multimedia interaktif, 

akan tetapi tidak selalu interaktif. Hanya diperlihatkan secara 

linear dan user tidak memiliki kontrol penuh atas motion graphic 

tersebut. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik motion graphic adalah bersifat 2D namun juga dapat 
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menciptakan ilusi elemen gerak berupa 3 dimensi melalui perubahan 

objek seperti warna dan juga font dari objek itu sendiri dalam jangka 

waktu tertentu.  

 

 

c. Perbedaan antara Video, video animasi, dan motion graphic 

 Berikut perbedan Antara Video, Video Animasi, Dan 

Motion Graphic menurut definisinya : 

a) Video 

Istilah video berasal dari bahasa latin yaitu dari kata vidi atau 

visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. 

Video menyediakan satu cara penyaluran informasi yang amat 

menarik dan langsung (live) sehingga lebih bermakna 

dibandingkan media lain seperti grafik, audio dan sebagainya dan 

menimbulkan pengalama baru (Fahdli, Muhibuddin. 2015). 

Pendapat lain menyebutkan  bahwa video adalah teknologi 

penangkapan, perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, 

dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan 

adegan-adegan dalam gerak secara elektronik (Munir.2012: 289). 

Dengan kemajuan teknologi serta perkembangan sosial dan budaya 

di Indonesia saat ini, menonton video merupakan aktivitas yang 

dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat.  

Video yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambar 

yang mempunyai tampilan visual dan audio, saat ini video telah 
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mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan 

perkembangan teknologi yang ada. Video memiliki berbagai peran, 

selain sebagai sarana hiburan, video juga dapat berfungsi sebagai 

media pembelajaran (Fahdli, Muhibuddin. 2015). Berdasarkan 

pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa video adalah 

teknologi audio-visual yang menyalurkan informasi melalui 

penangkapan, perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan 

gambar diam maupun bergerak dengan menyajikan adegan-adegan 

dalam gerak secara elektronik. 

b) Video Animasi  

Animasi berasal dari kata “Animation” yang dalam bahasa 

Ingrris “to animate” yang berarti menggerakkan sesuatu (gambar atau 

objek) yang diam (Haryono.2015:63) Sedangkan pendapat lain 

menjelaskan bahwa animasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 

"Animation". Animation berasal dari bahasa Yunani, anima, yang 

berarti "napas" dan napas identik dengan "hidup (Handani, dkk.2016). 

Pendapat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Raharja, dkk  

(2012:85) menjelaskan bahwa animasi berasal dari kata anime yang 

artinya “menghidupkan” yang berarti animasi merupakan gambar 

bergerak berupa gambar makhluk hidup, benda mati, ataupun tulisan 

yang terbentuk dari sekumpulan objek (gambar) disusun secara 

berurutan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada 

setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi.   
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Definisi lain dari animasi yaitu menggerakkan benda mati 

seolah-olah hidup, gerak yang diterapkan pada benda mati dengan 

tampilan yang cepat dari urutan gambar-gambar 2D ataupun 3D atau 

model dalam posisi tertentu, untuk menciptakan ilusi gerak. 

(Gumelar, 2011). Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa animasi adalah gambar bergerak yang 

dihasilkan dari gambar yang dibuat secara manual (hand drawing), 

gambar 2D ataupun 3D, hasil dari photography (stop motion) dalam 

jumlah banyak dan diurutkan dengan urutan dan kecepatan tertentu 

sehingga menghasilkan gambar yang seolah-olah hidup dan 

bergerak.Merujuk pada penjelasan sebelumnya mengenai pengertian 

video dan pengertian animasi, dapat disimpulkan bahwa video 

animasi adalah hasil desain grafis audio-visual yang menyalurkan 

informasi melalui penangkapan, perekaman, pengolahan, 

penyimpanan, dan pemindahan gambar bergerak yang dibuat secara 

manual (hand drawing), gambar 2D ataupun 3D, hasil dari 

photography (stop motion) dan diurutkan dengan urutan serta 

kecepatan tertentu sehingga menghasilkan gambar yang seolah-olah 

hidup dan bergerak dalam adegan-adegan secara elektronik. 

c) Motion Graphic 

Penggunaan motion graphic yang umum adalah sebagai title 

sequence (adegan pembuka) film atau serial televisi, logo yang 

bergerak di akhir iklan, elemen-elemen seperti logo 3D yang 

berputar-putar di sebuah siaran, dll. Motion Graphic merupakan salah 
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satu pengembangan cabang ilmu dan teknik desain grafis, dimana 

dalam motion, elemen-elemen desain seperti bentuk, raut, ukuran, 

arah, tekstur yang terdapat di dalamnya dengan secara sengaja 

digerakkan atau diberi pergerakan agar tampak hidup (Umam, 2016). 

Motion graphic pada umumnya merupakan gabungan dari potongan-

potongan desain atau animasi yang berbasis media visual yang 

menggabungkan bahasa film dengan desain grafis yang dapat dicapai 

dengan memasukkan sejumlah elemen yang berbeda seperti 2D/3D, 

animasi, video, film, tipografi, ilustrasi, fotografi, dan musik 

(Machda, 2010:6).).  

Pendapat tersebut selaras dengan yang dijelaskan Priyatmanto 

(2013) bahwa motion graphic merupakan gabungan dari potongan 

elemen-elemen desain/animasi yang berbasis pada media visual yang 

menggabungkan bahasa film dengan desain grafis, dengan 

memasukkan elemen yang berbeda-beda seperti 2D atau 3D. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

motion Graphic adalah penggabungan elemen-elemen visual dalam 

video, dimana elemen visual tersebut berupa teks ataupun gambar 

(karena motion graphic bukan berupa audio tapi berupa elemen 

visual) yang memberikan efek gerak atau ilusi seakan akan bergerak.  

Video, video animasi, dan juga motion graphic merupakan tiga 

hal yang berbeda, namun ketiganya sering kali dimanfaatkan untuk 

dijadikan media pembelajaran dengan diproses sedemikian rupa 

sehingga menarik dan layak digunakan. Dari penjelasan diatas 
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diketahui perbedaan dari ketiga hal tersebut melalui definisinya. 

Video merupakan teknologi audio visual yang digunakan untuk 

menyalurkan informasi dengan penangkapan, perekaman, dan atau 

pemindahan suatu gambar bergerak maupun diam. Sedangkan video 

animasi adalah hasil desain grafis dalam bentuk audio-visual yang 

diproses dengan cara perekaman, pemindahan, atau pun penangkapan 

gambar yang dibuat secara manual ataupun dengan bantuan komputer 

seperti gambar 2D atau 3D, dan gambar hasil photography kemudian 

diurutkan dengan urutan dan kecepatan waktu tertentu.  Sedangkan 

motion graphic adalah cabang ilmu atau pengembangan dari desain 

grafis yang dapat menggabungkan elemen-elemen visual desain grafis 

seperti animasi, teks ataupun gambar (karena motion graphic bukan 

berupa audio tapi berupa elemen visual) yang memberikan efek gerak 

atau ilusi seakan akan bergerak. Jadi, video, video animasi dan juga 

motion graphic adalah suatu hal yang berbeda namun saling 

berikaitan dalam pemanfaatnnya pada penelitian dan pengembangan 

ini. Karena motion graphic merupakan bagian dari video. 

6. Pengembangan Media Pengamalan Nilai-nilai Pancasila 

a. Media Pembelajaran Video Animasi 

Media video memiliki kemampuan untuk memperluas 

wawasan pengetahuan siswa dengan menampilkan informasi, 

pengetahuan baru, dan pengalaman belajar yang sulit diperoleh 

secara langsung oleh peserta didik. Media video termasuk ke dalam 

media audio visual, pengajaran melalui audio-visual adalah produksi 

dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan 
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pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman 

kata atau simbol-simbol yang serupa (Azhar, 2011).  

Video mampu merangsang minat siswa melalui penyajian 

gambar dan informasi yang menarik (Wahyuono, 2017). Media video 

mampu merangsang minat siswa untuk belajar. Selain itu media 

video akan lebih menarik minat belajar siswa dan juga 

meminimalisir kebosanan siswa dengan cara menjadikan objek-objek 

yang ada pada video ditampilkan dalam bentuk animasi. Jadi video 

yang ditampilkan sebagai media adalah video animasi. 

Dengan video animasi, tempat dan juga situasi dan kondisi 

dapat direkayasa dalam bentuk gambar bergerak dengan perhitungan 

waktu tertentu. Dalam video animasi ini, gambar ataupun audio dan 

elemen-elemen lainnya dapat disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. Media media pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam 

bentuk animasi yang dikembangkan ini merupaakan video animasi 

yang terdiri dari beberapa gambar animasi yang sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. 

Media pengamalan nilai-nilai Pancasila yang akan 

dikembangkan terdiri dari audio, desain lingkungan rumah dan 

sekolah, dan juga gambar-gambar karakter dari setiap elemen yang 

ada dalam video yang dikemas dalam bentuk suatu cerita di 

kehidupan sehari-hari. Contoh potongan gambar beberapa tokoh 

karakter dalam media video animasi pengamalan nilai-nilai pancasila 

dapat dilihat sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 Tokoh Karakter dalam Video Animasi 

 

Potongan gambar diatas merupakan beberapa tokoh karakter 

dalam video animasi pengamalan nilai-nilai pancasila yang akan 

dikembangkan.  

b. Ciri-ciri Video Animasi 

 Video animasi memiliki beberapa ciri seperti jenis media 

pembelajaran yang lainnya. Beberapa ciri-ciri media video 

animasi menurut (Sharon E. dkk, 2011) adalah sebagai berikut : 

(a) Menyampaikan pesan atau ide tertentu kepada penerima 

pesan, (b) Memiliki tampilan sederhana namun memiliki kesan 

yang kuat dan menarik, (c) Gambar-gambar dalam video animasi 

hendaknya bersifat dinamis atau dapat bergerak, (d) Segala 

bentuk gambar dan elemen tertentu harus menarik, bagus, dan 

juga sesuai dengan tujuan pembelajaran, (e) Menunjukkan 

rangsangan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan respon 

siswa. 

c. Kelebihan Video Animasi 
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Kelebihan dalam menggunakan video animasi adalah dapat 

menjadikan pembelajaran lebih berkesan dan menarik. Selain itu 

media animasi juga dapat memudahkan siswa untuk memahami 

materi yang disampaikan karena menggunakan gambar dan juga 

audio dan desai-desain yang menarik. Penggunaan media video 

animasi dapat mengatasi keterbatasan pengalaman siswa 

(Wahyuono, 2017). Penggunaan media pengamalan nilai-nilai 

Pancasila pada pembelajaran tematik khususnya materi pengamalan 

nilai-nilai pancasila sangat tepat karena dalam media pengamalan 

nilai-nilai Pancasila ini dijelaskan contoh-contoh pengamalan nilai-

nilai pancasila di rumah dan di sekolah seperti pada kehidupan siswa 

sehari-hari dalam bentuk gambar animasi. 

 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian lain yang telah 

dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil dua judul penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya  sebagai pembanding dalam penelitian pengembangan 

media video animasi ini. Pembahasan tentang penelitian yang relevan adalah 

sebagai berikut :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Eka Wahyuono (2017) yang 

berjudul “Pengembangan Media Video Animasi pada Pembelajaran 

Tematik Tema Lingkungan Kelas III SDN Lowokwaru 1 Malang”. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan dengan 

menggunakan model prosedural Borg & Gall. Hasil penelitian ini adalah 
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media video animasi dalam pembelajaran tematik dapat dijadikan sebagai 

media pembelajaran pada tematik kelas III Sekolah Dasar. 

2. Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Suko 

Prasetyo (2011) yang berjudul “Meningkatkan Pemahaman Nilai Pancasila 

Tentang Nilai Kejujuran, Kedisiplinan dan Senang Bekerja Dalam 

Kehidupan Sehari-hari, Melalui Kartu Cecak (Cerita Acak) Siswa Kelas II 

Semester 2 SDN Tunggulwulung 02 Lowokwaru Malang”. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil 

penelitian ini adalah media pembelajaran Kartu Cecak disarankan untuk 

dipergunakan sebagai acuan dalam pembelajaran lain yang dapat 

mendukung keberhasilan pembelajaran.  

Berdasarkan penelitian relevan diatas, terdapat beberapa perbedaan 

dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian pertama perbedaan terletak pada 

model penelitian dan juga materi yang digunakan, sedangkan 

persamaannya terletak pada jenis media yang dikembangkan dan juga 

subjek penelitian yaitu kelas 3 sekolah dasar. Pada penelitian kedua 

perbedaan terletak pada model penelitian yang digunakan serta subjek 

penelitian yaitu kelas 2 sekolah dasar, sedangkan persamaannya adalah 

materi yang digunakan adalah PPKn khususnya materi nilai-nilai 

pancasila.  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian dan Pengembangan 

 

Kondisi Lapangan 

1. Belum menggunakan media 

pembelajaran pengamalan nilai-nilai 

pancasila oleh guru. 

2. Sarana dan prasarana lengkap namun 

belum digunakan secara maksimal 

3. Pembelajaran cenderung bersifat 

konvensional atau ceramah 

4. Kurangnya pemahaman siswa 

tentang simbol dan pengamalan nilai-

nilai pancasila. 

 

Kondisi Ideal 

1. Siswa mampu mengamalkan 

nilai-nilai pancasila di rumah 

dan di sekolah. 

2. Siswa dalam tahap berfikir 

konkret dengan kondisi 

pembelajaran yang 

menyenangkan. 

Analisis kebutuhan 

Membutuhkan media pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi 

pengamalan nilai-nilai pancasila dengan mempertimbangkan tahap berfikir siswa yang 

konkret  dengan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa tidak bosan. 

Pengembangan Media Pengamalan Nilai-nilai Pancasila Berbasis Motion Graphic dalam 

Pembelajaran Tematik untuk Kelas III Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede Malang 

 

Metode penelitian  

Model penelitian yang digunakan adalah ADDIE dengan teknik analisis data deskrptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di 

SDN Ketawanggede Malang selama semester genap.  

Hasil penelitian  

Produk media pengamalan nilai-nilai pancasila yang menarik 

dalam pembelajaran tematik kelas 3 sekolah dasar  




