
12 
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

menggunakan tema pada proses pembelajaran. Menurut Kemendikbud 

(2014: 224) pembelajaran tematik adalah pembelajaran dengan 

memadukan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema, 

peserta didik tidak mempelajari mata pelajaran secara terpisah dan 

semua mata pelajaran yang ada di sekolah dasar sudah melebur 

menjadi satu kegiatan pembelajaran yang diikat dengan tema. 

Menurut Majid (2014: 85) pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik 

dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Keterkaitan 

tersebut peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan 

secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta 

didik. Sedangkan menurut Prastowo (2014: 54) pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman 

bermakna bagi peserta didik. 

Pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang memadukan 
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beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu, pembelajaran 

tersebut dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif 

dan efisien sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna 

bagi peserta didik. Dalam proses pembelajaran tematik lebih 

menekankan keaktifan peserta didik sehingga dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan menemukan pengetahuan secara mandiri. 

Pembelajaran tematik memiliki dasar dalam proses belajar dan 

pembelajaran yang ditercantum dalam landasan pembelajaran tematik. 

 

b. Landasan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik mempunyai landasan-landasan yang 

digunakan untuk menjalankan ataupun melaksanakan sebuah 

pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut 

Majid (2014: 87-88) landasan pembelajaran tematik sebagai berikut : 

1) Landasan filosofis pembelajaran tematik dipengaruhi oleh 

tiga aliran filsafat yaitu aliran progresivisme, aliran 

konstrutivisme dan aliran humanisme. 2) Landasan psikologis 

diperlukan untuk menentukan isi atau materi pembelajaran 

tematik agar tingkat keluasan dan kedalamn sesuai dengan 

perkembangan peserta didik. 3) Landasan yuridis pembelajaran 

tematik berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang tertulis 

pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat 

kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.  

 

Penjelasan diatas, terdapat tiga landasan pembelajaran tematik 

yang menjadi dasar dari pelaksanaan pembelajaran tematik. Melalui 

tiga landasan tersebut, pembelajaran dapat menjadi tepat sasaran. 

Landasan pembelajaran tematik merupakan acuan dalam proses 
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pembelajaran yang dalam proses penerapannya disesuaikan dengan 

karakteristik pembelajaran tematik. 

 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik di sekolah dasar memiliki beberapa 

karakteristik. Menurut Kemendikbud (2014: 224) pembelajaran 

tematik memiliki ciri khas antara lain: pengalaman dan kegiatan 

belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia 

sekolah dasar, kegiatan belajar dipilih yang bermakna dan berkesan 

bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama, 

menyajikan  kegiatan  belajar  yang  disesuaikan  dengan permasalahan  

yang  sering  ditemui  peserta  didik  dalam  lingkungannya, dan 

mengembangkan  keterampilan  sosial  peserta  didik,  seperti  

kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang 

lain. 

Terdapat 6 karateristik pembelajaran tematik yang dijabarkan 

oleh Majid (2014: 89-90) yaitu berpusat pada peserta didik, 

memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, pemisahan 

mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai 

mata pelajaran, bersifat fleksibel yaitu guru fleksibel dalam 

mengaitkan dengan kehidupan peserta didik, dan menggunakan prinsip 

belajar sambil bermain dan menyenangkan. 
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Berdasarkan pendapat diatas, karakterisitik dari pembelajaran 

tematik yaitu pembelajaran berpusat kepada peserta didik, memberikan 

pengalaman langsung  kepada peserta didik, memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik. Pembelajaran tematik juga bersifat 

fleksibel, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan serta sesuai dengan pengembangan dan kebutuhan 

peserta didik. Melalui karakteristik tersebut, terdapat pula kelebihan-

kelebihan yang dimiliki oleh pembelajaran tematik. 

 

d. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar terdapat 

beberapa kelebihan dan memiliki arti penting dalam pelaksanaannya. 

Kelebihan pembelajaran tematik yang dijabarkan oleh Majid (2014: 

92-93) sebagai berikut: 

1) menyenangkan karena berangkat dari minat dan 

kebutuhan peserta didik, 2) memberikan pengalaman 

langsung dan kegiatan belajar mengajar yang relevan 

dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta 

didik, 3) hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih 

berkesan dan bermakna, 4) mengembangkan 

ketrampilan berpikir peserta didik sesuai dengan 

persoalan yang dihadapi, 5) menumbuhkan 

ketrampilan sosial melalui kerja sama, 6) memiliki 

sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap 

gagasan orang lain, dan 7) menyajikan kegiatan yang 

bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi 

dalam lingkungan peserta didik. 

 

Selain itu menurut Trianto (2014: 158-159) pembelajaran 

tematik memiliki arti penting dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu 

peserta didik akan melihat peristiwa yang terjadi di sekitar 
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lingkungannya yang memuat sejumlah konsep beberapa mata 

pelajaran, memusatkan proses pemahaman dari peserta didik terhadap 

suatu konsep dalam suatu peristiwa/objek lebih terorganisasi, memberi 

peluang peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri, serta 

kemampuan yang diperoleh dari satu mata pelajaran akan saling 

memperkuat kemampuan yang diperoleh dari mata pelajaran yang lain. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. 

Pembelajaran tematik menjadikan peserta didik lebih semangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran, serta mengembangkan berbagai 

kemampuan peserta didik. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari 

bahasa latin medius yang berarti tengah. Media berasal dari bahasa 

latin yang merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Secarah 

harfiah, artinya “perantara” atau “pengantar”. Oleh karena itu, media 

dipahami sebagai perantara atau pengantar sumber pesan dengan 

penerima pesan. Menurut Gerlach (dalam Arsyad, 2013: 3) media 

pembelajaran adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam proses pembelajaran, 
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media sering diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis atau 

elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali 

informal visual atau verbal. 

Menurut Haryono (2015: 48) media pembelajaran merupakan 

sebagai salah satu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang 

pikiran, perasaan dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri 

siswa. Media memberikan rangsangan bagi siswa untuk melaksanakan 

proses pembelajaran. Briggs (dalam Sanjaya, 2010: 204) menyatakan 

media pembelajaran sebagai “the physical means of conveying 

instructional content......... book, films, videotapes, etc.”. Lebih jauh 

Briggs menyatakan media adalah alat untuk memberi perangsang bagi 

peserta didik supaya terjadi proses belajar. 

Sanjaya (2010: 207) menyatakan bahwa media pembelajaran 

bukan hanya alat perantara seperti tv, radio, slide, bahan cetakan, akan 

tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau juga 

berupa kegiatan semacam diskusi, seminar, karyawisata, simulasi dan 

lain sebagainya yang dikondisikan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan, mengubah sikap peserta didik atau untuk menambah 

ketrampilan. 

Pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian media 

pembelajaran sebagai alat bantu mengajar untuk menyampaikan 

materi agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan peserta didik 
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lebih termotivasi dan aktif. Adanya media dapat memudahkan siswa 

dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Media 

pembelajaran mempunyai fungsi-fungsi yang memiliki peranan dalam 

proses pembelajarannya. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Media memiliki peranan penting dalam pembelajaran, yakni 

untuk menjelaskan hal-hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai 

alat komunikasi materi pembelajaran. Menurut Haryono (2015: 49) 

secara umum, media memiliki beberapa fungsi, yaitu  mengatasi 

keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik, 

memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati secara 

langsung, memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta 

didik dengan lingkungannya, menghasilkan keseragaman pengamatan, 

menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realitis, 

membangkitkan keinginan dan minat baru, serta membangkitkan 

motivasi dalam belajar peserta didik. 

Menurut Arsyad (2013: 19) fungsi utama media pembelajaran 

adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa fungsi media yaitu dapat 

mengakomodasi peserta didik dalam suatu pembelajaran dan 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi serta 

memberikan pengalaman langsung yang menyeluruh dari yang 
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konkret hingga abstrak serta memudahkan peserta didik dalam proses 

belajar. 

Berdasarkan penjelasan diatas, fungsi dari penggunaan media 

pembelajaran yakni membantu guru dalam menyampaikan materi dan 

membantu peserta didik dalam memahami materi. Penggunaan media 

dapat dicapai secara maksimal jika guru dapat memilih dan 

menggunakan media secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran serta diseuaikan dengan jenis media pembelajarannya. 

c. Jenis Media Pembelajaran 

Perkembangan media pembelajaran mengikuti perkembangan 

teknologi. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media 

dikelompokkan dalam beberapa jenis. Menurut Reigeluth (dalam 

Arsyad, 2013: 38) mengelompokkan media ke dalam lima jenis 

sebagai berikut. 

1) media berbasis manusia, yakni guru, instruktur, 2) 

media berbasis cetak, yakni buku, lembaran lepas, 

modul, 3) media berbasis visual, yakni buku, bagan, 

grafik, 4) media berbasis audio-visual, yakni video, 

film, televisi, dan 5) media berbasis komputer, yakni 

interaktif video. 

Menurut Sudirman (dalam Haryono, 2015: 58) secara umum 

media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3 yaitu media visual, 

media audio, dan media audio visual. Media visual merupakan media 

yang mengandalkan indera penglihatan yang menampilkan gambar 

diam seperti strip (film rangkai), foto gambar atau lukisan, dan 
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cetakan. Media audio adalah media yang mengandalkan suara, seperti 

radio, rekaman, dan sebagainya. Media audio visual merupakan media 

yang telah mempunyai unsur suara dan unsur gambar, yakni video, 

komputer, film. 

Penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

jenis media seperti media audio, media visual dan media audio visual. 

Pengklasifikasian media tersebut dapat membantu guru dalam 

memilih media pembelajaran. Dalam penelitian ini dilakukan 

pengembangan salah satu jenis media yakni media grafis atau cetak. 

Media grafis atau cetak adalah media visual yang menyajikan fakta, 

ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat dan gambar. 

Pemilihan jenis media berdasarkan pada kriteria memilih media 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

d. Kriteria Memilih Media Pembelajaran 

Pemilihan penggunaan media pembelajaran sangat penting 

dilakukan agar media tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Menurut Sudjana (dalam Haryono, 2015: 67) dalam memilih 

dan menggunakan media pembelajaran hendaknya memperhatikan 

sejumlah prinsip-prinsip, diantaranya yakni sebagai berikut: 

1) Menentukan jenis media dengan tepat. 

2) Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat. 

3) Menyajikan media dengan tepat. 
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4) Menempatkan atau meperlihatkan media pada waktu, tempat, 

dan situasi yang tepat. 

Menurut Haryono (2015: 66-67) dalam memilih media yang 

tepat dan sesuai prinsip-prinsip pemilihan, perlu memperhatikan 

faktor-faktor sebagai berikut: 

(1) Objektifitas mengenai metode yang dipilih; (2) 

program pembelajaran mengenai yang akan 

disampaikan kepada peserta didik harus sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku baik menyangkut isi, struktur, 

maupun kedalamannya; (3) media yang akan 

digunakan nantinya harus dilihat apakah sesuai 

dengan tingkat perkembangan peserta didik baik dari 

segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara, dan 

kecepatan penyajian, maupun waktu penggunaannya; 

(4) situasi dan kondisi sekolah yang akan 

dipergunakan, yakni mulai dari ukuran perlengakapan 

maupun ventilasinya, situasi serta kondisi peserta 

didik yang akan mengikuti pelajaran baik jumlah, 

motivasi, dan kegairahannya; (5) kualitas teknik 

melalui adanya rekaman suara atau gambar-gambar 

dan alat-alat lain yang perlu penyempurnaan terlebih 

dahulu sebelum digunakan. 

Berdasarkan pendapat diatas, adanya kriteria pemilihan media 

dapat memudahkan guru dalam memilih media yang sesuai dengan 

materi serta memudahkan guru dalam penggunaan media tersebut 

untuk membantu dalam proses pembelajarannya. Penggunaan media 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran 

yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar peserta didik. 
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3. Exploding Box Pop Up 3D 

a. Pengetian Exploding Box Pop Up 3D 

Peranan media dalam proses pembelajaran sangatlah penting. 

Adanya media dapat mendukung proses pembelajaran, mempermudah 

siswa dalam memahami materi pembelajaran, serta meningkatkan 

kualitas mengajar guru yang akan berdampak pada kualitas hasil 

belajar siswa. Media dibedakan menjadi media dua dimensi dan media 

tiga dimensi. Salah satu media tiga dimensi adalah Exploding Box Pop 

Up 3D. Exploding Box Pop Up 3D sama jenisnya Pop Up Book, 

namun yang membedakan adalah kemasan dari produk tersebut. 

Exploding Box berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata 

“Exploding Box”. Secarah harfiah, artinya “kotak ledak” atau “kotak 

kejut”. Sedangkan Pop Up Book menurut Blumel (2012: 1) pop-up 

book adalah sebuah buku yang menampilkan potensi untuk bergerak 

dan interaksinya melalui penggunaan kertas sebagai bahan lipatan, 

gulungan, bentuk, roda atau putarannya. 

Pop-up book adalah buku berbentuk tiga dimensi yang ketika 

dibuka, buku pop-up terlihat bergerak naik dari permukaan halaman 

buku. Terdapat empat teknik dasar yang digunakan untuk membuat 

pop-up, yaitu stage set (tempat panggung), v-fold (lipatan berbentuk 

V), box  dan cylinder (kotak dan silinder), dan  floating layers (lapisan 

mengapung). Dalam masing-masing metode ini, potongan kertas yang 

dilipat dengan rapi, akan keluar ketika buku dibuka pada setiap 

halamannya (Dyk, 2011: 19). 
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Beberapa pendapat diatas, Exploding Box Pop Up 3D 

merupakan media pembelajaran yang jenisnya Pop Up Book. 

Exploding Box Pop Up 3D adalah sebuah pop-up berbentuk kotak jika 

dibuka memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 

dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang menarik, mulai dari 

tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka dan 

dalam proses pengerjaannya disesuaikan dengan jenis teknik dari 

suatu Pop Up. 

b. Jenis-jenis Teknik Pop-Up 

Media Pop Up memiliki beberapa jenis teknik dalam 

pembuatan Pop-Up. Menurut (Dyk, 2011: 19) terdapat empat teknik 

dasar yang digunakan untuk membuat pop-up, yaitu stage set (tempat 

panggung), v-fold (lipatan berbentuk V), box  dan cylinder (kotak dan 

silinder), dan  floating layers (lapisan mengapung). Sedangkan menurut 

Hanifah (dalam Budiarti, 2017: 23) terdapat beberapa macam teknik 

pop-up yang diungkapkan Sabuda diantaranya teknik transformations 

(potongang pop-up yang tersusun vertikal), volvelles (tampilan yang 

menggunakan unsur lingkaran), peepshow (serangkaian tumpukan 

kertas yang disusun menjadi satu), pull-tabs (tab kertas geser atau 

bentuk yang ditarik untuk memperlihatkan gerakan gambaran baru), 

dan pull-downs (tab kertas geser atau bentuk yang didorong untuk 

memperlihatkan gerakan gambaran baru).  
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Terdapat beberapa teknik Pop-Up yang dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam pembuatan Exploding Box Pop Up 3D. Dalam 

pembuatan Exploding Box Pop Up 3D ini menggunakan teknik box and 

cylinder, v-fold (lipatan berbentuk V), pull-tabs, pull-downs, dan 

volvelles.  

c. Manfaat Media Exploding Box Pop Up 3D 

Penggunaan media Exploding Box Pop Up 3D memiliki 

beberapa manfaat dalam proses pembelajaran. Menurut Bluemel 

(2012:4) manfaat dari media Exploding Pop-Up Book yaitu: 

(1) mengembangkan kecintaan peserta didik terhadap 

buku dan membaca, (2) menjembatani hubungan 

antara situasi kehidupan nyata dan simbol yang 

mewakilinya, (3) mengembangkan kemampuan 

berfikir kritis dan kreatif, (4) membantu menangkap 

makna melalui perwakilan gambar yang menarik, dan 

memunculkan keinginan serta mendorong peserta 

didik membanca secara mandiri dengan 

kemampuannya secara terampil. 

 

Menurut Dyk (2011: 6) manfaat dari media Exploding Pop-Up 

Book, yaitu dapat menambah gerakan dan konstribusi melalui bagi 

pembaca dan non-pembaca untuk belajar dan menikmati serta 

meningkatkan penemuan dan pembelajaran untuk menjelaskan dengan 

lebih baik, dan memberikan visualisasi dunia disekeliling peserta 

didik. 

Penjelasan diatas diharapkan melalui media pembelajaran 

Exploding Box Pop Up 3D bermanfaat dalam proses pembelajaran 

tematik yakni membantu guru dalam menyampaikan materi kepada 
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siswa. Selain itu, penggunaan media Exploding Box Pop Up 3D dapat 

memudahkan siswa dalam belajar tematik. Penggunaan media juga 

ditinjau dari alat, bahan, serta langkah-langkah pembuatan yang 

dibutuhkan. 

d. Alat, Bahan, dan Langkah-langkah Pembuatan Exploding Box 

Pop Up 3D 

Adapun alat, bahan, dan langkah-langkah dalam pembuatan 

media pembelajaran Exploding Box Pop Up 3D, yaitu : 

1) Bahan yang diperlukan untuk pembuatan Exploding Box Pop Up 

3D, yaitu : 

a) Triplek tipis ukuran 25 x 25 cm. 

b) Kertas paper art 260. 

c) Kertas cover bergambar dengan permukaan tidak licin. 

d) Lem kertas (sebaiknya yang stick padat). 

2) Alat yang diperlukan untuk pembuatan Exploding Box Pop Up 3D, 

yaitu : 

a) Cutter. 

b) Penggaris (sebaiknya penggaris besi). 

c) Pensil untuk menandai garis bantuan. 

d) Gunting untuk memotong double-tape dan pita hiasan 

e) Stick Es Krim sebagai alat bantu. 
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3) Langkah-langkah untuk pembuatan Exploding Box Pop Up 3D: 

a) Membuat desain media untuk setiap halaman materi yang akan 

disajikan. Alat yang digunakan yaitu laptop. Kerangka desain 

dibuat dengan menggunakan Microsoft Word.  

b) Menentukan gambar serta materi yang sesuai dan akan 

dimasukan ke dalam media. 

c) Mendesain gambar di CorelDraw X4. Sebelum memulai 

membuat atau mendesain media pembelajaran, langkah 

pertama adalah membuka dan menjalankan program 

CorelDraw X4 yang sudah terinstal pada laptop/komputer. 

Memasukan gambar atau materi yang ingin diedit.  

d) Mencetak gambar dan materi yang telah ditentukan 

menggunakan kertas art paper ukuran A3 di digital printing.  

e) Memotong gambar dan materi sesuai bentuk yang sudah di 

desain menggunakan gunting atau cutter. 

f) Menempel gambar dan materi sesuai desain dengan 

menggunakan lem castol atau double tape.  

g) Menggabungkan cover dengan isi buku yang sudah disusun 

sesuai halaman. 

h) Membuat “Box” atau kotak berukuran 23 cm x 23 cm dengan 

setiap dinding terbuka dengan menggunakan bahan kayu. 

i) Menggabungakn buku beserta alat percobaan pada dinding 

“Box” atau kotak yang terbuka dengan menempelkan disetiap 

dinding “Box” atau kotak. 
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j) Media pembelajaran tematik Exploding Box Pop Up 3D siap 

digunakan. 

 

4. Kompetensi Dasar dan Indikator Subtema 1 (Perjuangan Para 

Pahlawan) Pembelajaran 1 

Media Exploding Box Pop Up 3D disesuaikan dengan materi 

terdapat pada pembelajaran tematik. Menurut Kemendikbud (2013: 7), 

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran dengan memadukan 

beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema, dimana peserta didik 

tidak mempelajari materi mata pelajaran secara terpisah, semua mata 

pelajaran yang ada di sekolah dasar sudah melebur menjadi satu kegiatan 

pembelajaran yang diikat dengan tema. Pada pembelajran Tematik Kelas 

IV SD terdapat sembilan tema dan peniliti memilih tema 5 yaitu 

Perjuangan Para Pahlawan. Dalam tema Perjuangan Para Pahlawan 

terdapat 4 mata pelajaran, diantaranya Bahasa Indonesia, PPKn, IPA dan 

IPS. Kompetensi dasar dan indikator, sebagai berikut : 

1) Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

4.7 Menggali pengetahuan baru yang didapat dari teks nonfiksi. 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam 

tulisan dengan bahasa sendiri. 

IPA 

3.7 Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan 

indera penglihatan. 
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4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan/ atau percobaan 

yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. 

IPS 

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta 

pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di 

lingkungan daerah setempat. 

4.4 Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha dan 

Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini 

di lingkungan daerah setempat. 

2) Indikator  

Bahasa Indonesia 

3.7.1 Mengidentifikasi informasi berdasarkan teks “Raja  

Purnawarman, Panji Segala Raja” 

4.7.1 Menceritakan kembali isi teks “Raja Purnawarman, Panji 

Segala Raja”. 

IPS 

3.4.1 Menyebutkan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. 

3.4.2 Menyebutkan peninggalan pada masa kerajaan Buddha. 

3.4.3 Menyebutkan peninggalan pada masa kerajaan Islam. 

4.4.1 Membuat laporan hasil peninggalan pada masa kerajaan 

Hindu. 

4.4.2 Membuat laporan hasil peninggalan pada masa kerajaan 

Buddha. 
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4.4.3 Membuat laporan hasil peninggalan pada masa kerajaan 

Islam. 

IPA 

3.4.1 Mengidentifikasi sifat-sifat cahaya 

4.4.1    Melaporkan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat  

cahaya dalam bentuk tulisan. 

 

B. Kajian Penelitian Relevan 

Berbagai literatur penelitian yang ditemukan belum ada penelitian 

yang mengkaji mengenai Pengembangan Media Pembelajaran Exploding Box 

Pop Up 3D. Namun ada beberapa penelitian ilmiah sebelumnya yang relevan 

dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jatu Pramesti, tahun 2015 yang berjudul: 

“Pengembangan Media Pop-Up Book Tema Peristiwa Untuk Kelas III SD 

Negeri Pakem 1”. Penelitian tersebut adalah penelitian pengembangan. 

Hasil penelitian tersebut adalah pengembangan media pop-up book dan 

mengetahui tingkat validitas media pop up book yang dikembangkan. 

Persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Jatu 

Pramesti, yaitu persamaannya ialah sama-sama penelitian pengembangan 

dengan menggunakan teknik Pop Up sedangkan perbedaanya ialah jika 

peneliti sebelumnya menggunakan model penelitian Borg dan Gall dan 

mengembangkan media Pop Up Book maka peneliti menggunakan 

Exploding Box Pop Up 3D. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajarsih Darusuprapti, tahun 2015 yang 

berjudul : “Pengembangan  Media Pop Up Untuk Keterampilan Menulis 

Cerita Pendek Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Sidokarto Godean 

Sleman Yogyakarta”. Penelitian tersebut adalah penelitian pengembangan. 

Hasil penelitian tersebut adalah mengembangkan media Pop Up Book dan 

untuk meningkatkan hasil belajar menulis cerita pendek dengan rata-rata 

keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas IV SD. Persamaan dan 

perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Fajarsih Darusuprapti, yaitu 

persamaannya ialah sama-sama penelitian pengembangan melalui teknik 

Pop Up dan subjek penelitian mengacu pada siswa kelas IV sekolah dasar. 

Perbedaannya ialah pada pengemasan media, dimana penelitian yang 

terdahulu tidak menggunakan Box atau Kotak serta peneliti terdahulu 

menggunakan model penelitian Borg dan Gall. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiatuz Zahro, tahun 2016 yang berjudul 

: “Pengembangan Buku Ajar Berbasis Multimedia Pop Up Di Kelas II Mi 

Al-Azhaar Bandun”. Penelitian tersebut adalah penelitian pengembangan. 

Hasil penelitian tersebut adalah mengembangkan Buku Ajar Berbasis 

Multimedia Pop Up di kelas II MI Al-Azhaar Bandung Tulungagung yang 

didalamnya terdapat materi ajar, video penunjang pembelajaran, game 

puzzle serta quiz untuk latihan siswa dengan hasil uji coba kelompok kecil 

93%, dan untuk hasil uji coba lapangan mencapai 95%. Persamaan dan 

perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Lutfiatuz Zahro, yaitu 

persamaannya ialah sama-sama penelitian pengembangan melalui teknik 

Pop Up serta menggunakan jenis penelitian model ADDIE. Instrumen 
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yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pedoman wawancara, 

pedoman observasi dan angket. Perbedaannya ialah pada pengemasan 

media, dimana penelitian yang terdahulu berbasis buku dan dalam teknik 

pengumpulan data peneliti tidak menggunakan penelitian kuantitatif yang 

mengacu pada rumus uji T dan menggunakan penghitungan komputer 

SPSS. 

 

C. Kerangka Pikir 

Media Pembelajaran Exploding Box Pop Up 3D merupakan media 

berbentuk  box atau kotak tiga dimensi yang dapat memberikan tampilan 

menarik serta menyajikan materi dalam bentuk cerita dan demonstrasi  maka 

perlu adanya pemilihan materi. Adapun materi yang dipilih dalam 

pengembangan media yakni materi dengan Subtema 1 (Perjuangan Para 

Pahlawan) Pembelajaran 1 yang mengkaji konsep tentang Teks Informasi 

Laporan Pengamatan, Sifat-sifat Cahaya, dan Peninggalan Sejarah Hindu, 

Budha dan Islam di Indonesia. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan 

melalui bagan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

Kondisi dilapangan : 

Dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik di sekolah dasar, 

penggunaan media pembelajaran 

kurang maksimal, guru hanya 

menggunakan media atau alat peraga 

sederhana yang berada pada 

lingkungan sekolah. 

Model Pengembangan ADDIE 

1. Analisis (analyze) : Menganalisi KD dan Indikator,  

  tujuan pembelajaran, materi pelajaran,  

  serta karakteristik peserta didik. 

2. Desain (design)  : Menentukan dan merumuskan KD,  

  Indikator, tujuan pembelajaran, materi   

  pelajaran, serta karakteristik peserta  

  didik 

3. Pengembangan : Pengembangan media   

(development)    dan validasi media. 

4. Implementasi  : Uji coba lapangan  

(implementation)    (kelompok kecil dan kelompok besar). 

5. Evaluasi  : Kevalidan media, keefektifan media, 

(evaluation)    dan kemenarikan media. 

Produk 

Pengembang

an Media 

Pembelajaran 

Exploding 

Box Pop Up 

3D. 

Bagaimana pengembangan media pembelajaran 

Exploding Box Pop Up 3D pada pembelajaran 

tematik Tema 5 Subtema 1 di kelas IV sekolah 

dasar? 

Kondisi Ideal : 

Tersedia media pembelajaran yang 

dapat memberikan kesan postif, 

efektif, interaktif dan menarik yang 

dapat memberikan pengalaman 

belajaran yang bermakna serta 

memotivasi. Peserta didik dapat 

menemukan sendiri materi dari media 

pembelajaran dengan bimbingan guru 

dan pembelajaran berlangsung 

menyenangkan 

 

Aktivitas dan minat belajar peserta didik dalam 

pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 

memerlukan media pembelajaran  yang dapat 

mengatasi kedala tersebut. 


