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BAB II 

KAJIANPUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Menurut Sanjaya (2010:13), pembelajaran sebagai suatu proses belajar 

seseorang  yang keberhasilannya dapat dilihatdari dua aspek, yakni aspek produk 

dan aspek proses. Aspek proses yaitu proses dimana guru mulai menyampaikan 

materi sampai memberikan soal latihan dan ujian, dalam pembelajaran harus 

disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan di sesuaikan karakteristik siswa, 

sehingga pembelajaran akan mudah diterima oleh siswa. Sedangkan dalam aspek 

produk yaitu hasil dari belajar siswa selama proses pembelajaran, apakah siswa 

mudah menerima pelajaran dan nilainya sesuai kriteria penilaian. Kebijakan saat 

ini dalam pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan 

pembelajaran tematik.  

Sedangkan Pembelajaran tematik menurut Majid (2014:80) yaitu 

pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran yang menggunakan 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna dan bermanfaat kepada siswa 

untuk mengenal lingkungan disekitarnya. Tema adalah pokok pikiran atau 

gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan dalam materi pembelajaran 

tersebut. Adapun dua tokoh pendidikan mengemukakan tentang konsep 

pembelajaran yakni Jacob tahun 1989 dengan konsep pembelajaran pembelajaran 

interdisipliner dan fogarty pada tahun 1991 dengan konsep pembelajaran terpadu, 

dari kedua konsep tersebut dapat dinyatakan dalam pembelajaran tematik 
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merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan 

beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran maupun antar-mata pelajaran, 

Majid (2014:80).  

Di sisi lain, 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,Kemendikbud (2013:7). 

Dari beberapa pengertian pembelajaran diatas dapat disimpulkan bahwa, 

pembelajaran tematik adalah pendekatan dalam pembelajaran dengan memadukan 

beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema sehingga dapat memberikan 

pengalaman yang bermakna bagi siswa.  

b. Metode dan Teknik Pembelajaran Tematik 

Metode pembelajaran menurut djamarah,SB dalam Affandi,dkk (2013:16) 

adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penggunaan metode bertujuan memberikan variasi pembelajaran pada siswa 

sesuai yang ingin di capai setelah pengajaran selesai 

Keberhasilan implementasi strategis pembelajaran sangat tergantung pada 

cara guru menggunakan metode. Berikut beberapa metode pembelajaran yang bisa 

digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran menurut 

Depdiknas-PMPTK. 2008  dalam majid (2014:151). 

1. Metode Ceramah 

Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mengembangkan proses 

pembelajaran melalui cara penuturan (Lecturer). Metode yang sampai saat ini 
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sering digunakan oleh setiap guru, hal yang harus diperhatikan, hendaknya 

ceramah mudah diterima, isinya mudah dipahami serta mampu menstimulasi 

pendengar (murid) untuk mengikuti dan melakukan dari isi ceramah. 

2. Metode Demontrasi 

Metode belajar yang dapat membantu siswa untuk mencari jawaban 

dengan penemuan sendiri berdasarkan fakta atau data yang telah diperoleh dengan 

benar. Pada metode ini dalam membelajarkan siswa dengan mempertunjukkan 

dan memperagakan sesuatu kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda 

tertentu, baik fakta atau hanya sekedar tiruan. 

3. Metode Diskusi 

Metode pembelajaran dalam membantu untuk memecahkan suatu 

permasalahan, menjawab beberapa pertanyaan, memberikan pengetahuan siswa, 

serta untuk membuat keputusan sesuatu yang telah dirundingkan oleh 

siswabersama teman dan guru, Killen dalam Majid (2014:157). Belajar diskusi 

dengan siswa jangan dipelajarkan debat yang bersifat mengadu argumentasi, 

namun diskusi lebih bersifat berlatih bertukar pengalaman dengan teman, berlatih 

berbicara dan untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama- sama. 

4. Metode Simulasi  

Sebagai metode belajar yang lebih mirip percobaan memeragakan atau 

memerankan suatu hal yang dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar 

dengan menggunakan cara meniru suatu hal untuk memahami tentang konsep, 

prinsip, atau keterampilan tertentu.  
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5. Metode Tugas dan Resitasi 

Metode tugas dan resitasi (mengemukakan informasi didepan umum) tidak 

sama dengan tugas rumah sepertia biasanya, namun lebih luas dari keduanya. 

Tugas dan resitasi membantu anak lebih aktif belajar  baik secara individu atau 

kelompok. Tugas dan resitasi apat dilakukan dirumah, disekolah, diperpustakaan 

dan tempat lainnya bersama guru, teman dan bisa juga orangtua. 

6. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab ini dilakukan antara guru dan siswa saling 

berkomunukasi atau saling tanya jawab dalam hal pembelajaran atau suatu hal. 

Metode dapat memberi pengetahuan siswa karena siswa bertanya langsung 

dengan guru tentang suatu hal yang belum difahami dan guru secara langsung 

menjelaskan. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan yang saling timbal 

balik secara langsung antara guru dan siswa.  

7. Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok atau bekerja dalam suatu kelompo siswa yang 

dibimbing guru untuk membentuk kelompok yang adil dan melatih siswa saling 

menghargai dan bekerja sama tidak membedakan gender. 

8. Metode Problem Solving 

Pembelajaran ini berbasis masalah, yakni pembelajaran yang berorientasi 

“learned centered” berpusat pada pemecahan suatu masalah oleh siswa melalui 

kerja kelompok. Metode problem solving sering disebut “metode ilmiah” 

(scientific method) karena langkah- langkah yang digunakan adalah langkah 

ilmiah yang dimulai dari : merumuskan masalah, merumuskan jawaban sementara 
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(hopotesis), mengumpulkan dan mencari data/fakta, menarik kesimpulan atau 

melakukan generalisasi, dan mengaplikasikan temuan ke dalam situasi baru.  

9. Metode Latihan 

Metode yang pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu 

ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Latihan atau berlatih 

merupakan proses belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu.  

10. Metode Karyawisata (Field-Trip) 

Metode karyawisata di sini berarti kunjungan ke luar kelas dalam rangka 

belajar. Contohnya : Dalam lingkup daerah kota malang dengan mengajak siswa 

berkunjung ke museum edukasi seperti tiruan organ tubuh manusia, tiruan hewan 

dan kenampakan alam. Jadi, karyawisata dari contoh diatas tidak mengambil 

tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama.  

11.  Inkuiri 

Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses mencari dan 

menemukan. Materi tidak diberikan secara langsung. Dalam inkuiri ini siswa 

berusaha menemukan sendiri suatu informasi yang dibimbing oleh guru. 

Dari beberapa metode diatas yang sudah dijabarkan merupakan penjelasan 

jenis metode sesuai kurikulum 2013 yang menerapkan pembelajaran berdasarkan 

tema. Dari penerapan metode pembelajaran juga harus ditunjang media dan 

sumber belajar yang memadai agar memudahkan proses pembelajaran.  Dapat di 

simpulkan bahwa metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yaitu 

metode inkuiri, dengan metode tersebut siswa mencari dan menemukan sendiri 
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materi pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing 

siswa untuk belajar. 

c. Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media 

pembelajaran tematik 

Pembelajaran tematik diharapkan pada siswa baik secara individual 

maupun kelompok untuk aktif menemukan suatu konsep atau ilmu 

pengetahuan. Maka dari itu, dalam pembelajaran tematik memerlukan berbagai 

sarana dan prasarana belajar sebagai penunjang proses pembelajaran. 

Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik dan 

sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Pengelolaan 

sumber belajar yang baik yaitusetiap sekolah dapat mendirikan suatu pusat 

sumber belajar yang merupakan suatu tempat yang dirancang secara khusus untuk 

melaksanakan aktivitas terorganisir dalam mendesain, mengembangkan, 

memanfaatkan, mengelola, mengevaluasi, dan meneliti berbagai sumber yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan 

pembelajaran tematik. 

Pembelajaran ini juga diharapkanmenggunakan media pembelajaran yang 

bervariasi. Dengan ditunjang berbagai media pembelajaran akan membantu siswa 

dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan media tersebut dapat 

digunakan dalam kegiatan belajar sebagai pengganti dari objek-objek yang terlalu 

berbahaya atau sukar didapat, obyek yang terlalu besar atau terlalu kecil. 

Penggunaan media ini dapat divariasikan ke dalam penggunaan media visual, 

media audio, dan media audio-visual. 
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2. Tema 4 Berbagai Pekerjaan 

 

a. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Kompetensi inti merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki mereka 

yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada satuan jenjang pendidikan 

tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) 

yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran 

Majid(2014:111). 

Kompetensi inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait 

merupakan rumusan KI menggunakan notasi menurut Permendikbud No. 57 

Tahun 2014 yaitu  

a. Sikap Keagamaan (KI-1) 

b. Sikap Sosial  (KI-2) 

c. Pengetahuan                    (KI-3) 

d. Penerapan Pengetahuan  (KI-4) 

Untuk kelas 4 kompetensi inti berisi : 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

( siswa diajarkan tentang lebih dekat mengenal tuhannya, saling menghargaia 

antar agama) 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.  

(Siwa diajarkan tentang sikap yang baik, menghargai sesama, bersosial dengan 

lingkungan disekitarnya) 
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3. Memahami pengetahuan yang nyata (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, sekolah, dan tempat bermain. 

 4. Menyajikan pengetahuan yang real (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. 

Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk 

kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. KD terdiri atas aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus 

dikuasai siswa. Kompetensi dasar  memperhatikankarakteristik siswa dengan 

mengamati setiap kegiatan belajar siswa disekolah, kemampuan awal, serta ciri 

dari suatu mata pelajaran, Majid (2014:111). 
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Berikut Kompetensi Dasar Kelas 4 Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 Pemetaan Kompetensi Dasar Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 
 

 

 

Bahasa Indonesia 
3.5 Menguraikan pendapat pribadi 
tentang isi buku sastra (cerita, 
dongeng, dan sebagainya). 
 4.5 Mengomunikasikan pendapat 
pribadi tentang isi buku sastra yang 
dipilih dan dibaca sendiri secara 
lisan dan tulis yang didukung oleh 
alasan.  

IPS 
3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dan hubungannya dengan 
berbagai bidang pekerjaan, serta 
kehidupan sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar sampai 
provinsi. 
 4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang pekerjaan, 
sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi. 

IPA 
3.8 Menjelaskan pentingnya 
upaya keseimbangan dan 
pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya.  
4.8 Melakukan kegiatan 
upaya pelestarian sumber 
daya alam bersama orang-
orang di lingkungannya. 

Subtema 1 
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b. Materi Tema 4 Berbagai Pekerjaan Subtema 1 Pembelajaran 1 

a) Teks Bacaan tentang Pelestarian Alam 

  Dalam materi bahasa indonesia siswa diminta membaca teks bacaan 

tentang pelestarian alam “Tempat Hidup Tanaman Teh”. Dari teks bacaan tersebut 

siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi teks bacaan tersebut . Guru 

meminta siswa menyimpulkan nilai-nilai yang perlu dimiliki sehubungan dengan 

pelestarian alam dan sumber daya alam dalam diagram yang sesuai dengan contoh 

yang telah diberikan guru.  

b) Membandingkan dengan Diagaram Venn 

  Pada materi IPS  ini terdapat gambar proses pembuatan teh, dari kegitan 

pembuatan teh terdapat berbagai jenis pekerjaan di dalam proses membuat teh, 

siswa di minta menyebutkan pekerjaan apa saja dalam proses pembuatan teh 

tersebut, lalu saling membandingkan jawaban antar teman dengan menggunakan 

teknik diagram venn.  

c) Sumber Daya Alam 

  Pada materi IPA, siswa diminta membaca teks tentang fakta tanaman 

bakau. Dari teks bacaan tersebut siswa diminta berkelompok untuk berdiskusi 

mengenai pertanyaan sesuai dengan teks yang telah dibaca bersama kelompok. 

Setelah kegiatan diskusi, siswa diminta secara individu menyebutkan sumber daya 

alam dan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya dalam bentuk tabel. 

 

 

 



24 
 

1. Media 

 

a. PengertianMedia Pembelajaran 

  Dalam proses pembelajaran adanya interaksi antara pemberi informasi dan 

penerima informasi, sehingga pembelajaran di sekolah adanya interaksi antar guru 

dan siswa agar tercapai tujuan pembelajaran perlu ditunjang media yang dapat 

mudah merangsang siswa memahami materi yang diajarkan. Adanya media bisa 

memudahkan siswa dalam memahami suatu pembelajaran secara konkrit tidak 

hanya dalam imajinasinya saja, harapannya adanya media dapat menunjang 

pembelajaran yang lebih real bagi siswa utamanya siswa SD yang cara berfikirnya 

masih konkrit dan holistik.  

  Banyak ahli yang mengemukakan pendapat mengenai media 

pembelajaran.Media merupakan segala sesuatu yang dapat memberi pesan dari 

pengirim ke penerima yang mana dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar terjadi Sadiman 

(2010:7).Sedangkan menurut Sutikno dalam Majid (2014:48)Media adalah segala 

sesuatu yangmemberipesan atau informasi dan ilmu pengetahuan dalam interaksi 

yang berlangsung antara pendidik dengan siswa. Tujuan dari media yaitu dengan 

menggunakan media diharapkan memudahkan komunikasi dan belajar, Smaldino, 

dkk (2012:7). 

  Beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi (pesan) 

atau pengetahuan di dalamnya terdapat interaksi antar guru dan siswa di kelas 

yang bertujuan memudahkan siswa dalam memahami suatu materi pelajaran yang 

diajarkan guru. 
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b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

  Penggunaan media yang disesuaikan dengan karakter  siswa akan dapat 

membantu siswa dalam memahami pembelajaran yang disampaikan guru, dengan 

hal itu media memiliki fungsi dan manfaat, sesuai pendapat dari sutikno 

(Ari,2014:50) menyatakan bahwa media pembelajaran memiliki sembilan fungsi 

utama sebagai berikut:  

1. Membantu mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran, dengan 

memberikan media yang real siswa akan leboh cepat memahami pembelajaran, 2. 

Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis, diselipkan nyanyian 

atau video agar siswa lebih tertarik dan pemahamnnya meningkat 3. Mengatasi 

keterbatasan ruang,menggunakan media bisa menguasai siswa dalam satu tempat 

karena siswa sudah fokus pada media  4. Pembelajaran lebih komunikatif dan 

produktif,dengan media yang real siswa akan antusias dan banyak 

keingintahuannya 5. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan, dengan media 

pembelajaran lebih sistematis dan lebih cepat memahamkan materi pada siswa 6. 

Menghilangkan kebosanan siswa,dilihat karakter siswa menyukai media seperti 

apa yang cocok agar pembelajaran lebih menyenangkan 7. Meningkatkan 

motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu, 8. Melayani gaya belajar siswa yang 

beraneka ragam, 9. Meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan, dengan media 

yang menarik siswaakan lebih berpartisipasi karena media yang membuat siswa 

memiliki keingintahuan tinggi.  

  Selain memiliki berbagai fungsi, media pembelajaran juga memiliki 

berbagai manfaat. Menurut arsyad dalam Ari (2014:51) mengungkapkan bahwa 

media pembelajaran juga memiliki manfaat antara lain: 
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1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat memunculkan 

motivasi belajar, interaksi intens yang lebih antara siswa dan lingkungannya, 

dan memungkinkan  siswa belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya. 

3. Mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

4. Memberikan pengalaman yang sama kepada tiap siswa 

c. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran merupakan peralatan yang digunakan oleh guru untuk 

membantu proses penyampaian materi. Media pembelajaran sangat dibutuhkan 

untuk membantu mempermudah dalam hal penyampaian materi. 

Ari (2014:51), menyatakan bahwaberdasarkan rancangannya jenisnya, media 

dibedakan menjadi 2yaitu: 

a. Media yang dirancang yakni media dan sumber belajar yang secara khusus 

dirancang atau dikembangkan sebagai sistem pembelajaran untuk memberikan 

fasilitas belajar yang sesuai kebutuhan siswa.  

b. Media yang media dan sumber belajar tidak didesain khusus untuk keperluan 

pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

 Sedangkan menurut Ari (2014:52) jenis-jenis media pembelajaran dilihat dari 

bentuk atau ciri fisiknya dapat dikelompokkan yaitu : 
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a. Media dua dimensi (media gambar dalam bidang datar 2 dimensi) 

b. Media tiga dimensi (media yang berbentuk tiruan satu benda tang dapat 

dipegang secara nyata) 

c. Media pandang diam (media pembelajaran berisi gambar yang bersuara namun 

bukan gambar bergerak) 

d. Media pandang gerak (media pembelajaran berisi gambar yang bersuara dan 

dapat bergerak seperti animasi atau video). Media pandang diam dan pandang 

gerak biasa digunakan pada media berbasis TIK. 

 Dalam penelitian pengembangan media ensiklopedia elektronik peneliti 

menggunakan perpaduan media pandang diam (visual) dan media pandang 

bergerak (Audio Visual), yang pertama menggunakan visual, media ini dapat 

menemukan cara-cara membantu siswa memahami gagasan yang rumit. Tidak 

semua media visual bisa dicolok ke listrik, sehingga guru dapat membimbing 

siswa membuat grafik, diagram atau gambar yang diproduksi siswa sendiri 

dapat mendukung pembelajaran agar dapat mempelajrkan gagasan abstrak dari 

hasilnya sendiri, Smaldino, Sharon  E., dkk (2011:324). Kedua menggunakan 

audio-visual, yang kita ketahui siswa sudah sangat dekat dengan elektronik 

terutama siaran TV, banyak menampilkan acara tv yang berisi gambar dan 

beberapa soundtrack dalam acara tersebut. Media audio-visual (video) ini 

tersedia hampir seluruh jeni topik dan untuk seluruh jenis pemelajar diseluruh 

kompetensi yang dibutuhkan siswa ada kognitif, afektif dan motorik serta 

interpersonal, media ini dapat membawa siswa jampir kemana saja dan 
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memperluas minat siswa dalam belajar tanpa harus secara langsung ke lokasi, 

Smaldino, Sharon  E., dkk (2011:404). 

d. Kriteria Media Pembelajaran 

  Menurut Sutikno Ari (2014:66) penguasaan ilmu pendidik diantaranya 

adalah kemampuan/ penguasaan media pembelajaran. Supaya media pembelajaran 

yang di pilih tepat dan sesuai prinsip-prinsip pemilihan, melihat faktor-faktor 

berikut ini : 

1. Pertama, objektifitas yaitu pemilihan metode bukan atas kesenangan atau 

kebutuhan guru melainkan keperluan sistem belajar.  

2. Kedua, program pembelajaran mengenai yang akan di sampaikan kepada siswa 

harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik menyangkut isi, struktur, 

maupun kedalamannya 

3. Ketiga, sasaran program adalah media yang akan digunakan  nantinya harus 

dilihat apakah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa baik dari segi 

bahasa, symbol-simbol yang digunakan, cara, dan kecepatan penyajian, 

maupun waktu penggunaannya. 

4. Keempat, penunjang pembelajaran di sekolah yang akan di pergunakan, yaitu 

dari fasilitas sekolahan, sumber belajar dan media penunjang pembelajaran. 

5. Kelima, kualitas teknik melalui adanya rekaman suara atau gambar-gambar dan 

alat-alat lain yang perlu penyempurnaan terkebih dulu  sebelum digunakan.  

  Dalam menentukan media juga harus disesuaikan dengan subyek yang 

akan di berikan media tersebut, untuk anak SD harus diberikan media yang 

konkrit dan kontekstual, sehingga siswa SD mudah dalam menerima materi yang 

diajarkan melalui media tersebut. 
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2. Pengembangan Media Ensiklopedia Elektronik Berbagai Pekerjaan Di 

Indonesia Pada Pembelajaran Tematik Tema 4 Kelas 4 SD 

 

a. Definisi Ensiklopedia Elektronik 

 Menurut KBBI (2008:375) Ensiklopedia adalah buku (atau serangkaian 

buku) yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam 

bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau menurut 

lingkungan ilmu.Ensiklopedia adalah sekumpulan tulisan yang berisipenjelasan 

yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepatdipahami serta 

dimengerti mengenai keseluruhan cabang ilmupengetahuan atau khusus dalam 

satu cabang ilmu pengetahuan tertentu yang tersusun dalam bagian artikel-artikel 

dengan satu topik bahasan pada tiap-tiap artikel yangdisusun berdasarkan abjad, 

kategori atau volume terbitan dan pada umumnyatercetak dalam bentuk 

rangkaian bukuyang tergantung pada jumlah bahan yang disertakan, Buyung 

basyir dalam Prihartanta (2017). Ensiklopedia merupakan buku yang berisi 

tentang informasi dan disusun berdasarkan abjad, Listia (2014). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, ensiklopedia adalah 

kumpulan atau serangkaian buku yang berisi informasi atau ilmu pengetahuan 

yang disusun menurut abjad atau lingkungan ilmu berupa teks bacaan yang dapat 

disertakan gambar pendukung. 

Menurut KBBI (2008:363) elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan 

prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk 

atau bekerja atas dasar elektronika. Dalam elekronik yang dimaksud yaitu 

elektronik yang dapat sebagai alat bantu pembelajaran, atau biasa di kenal dengan 

media elektronik, sehingga media tersebut berbasis elektronik, seperti TV, radio, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Buku
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computer ataupun laptop. Maka dari itu, Media elektronik adalah informasi atau 

data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk 

elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam 

komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain : 

televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima 

informasi dengan menggunakan elektronik Surya dalam Meliani (2014). 

Beberapa jenis media elektronik yang banyak digunakan di Indonesia, antara 

lain, Surya dalam Meliani (2014) : 

a. Televisi  

TV bisa diartikan sebagai suatu alat komunikasi jarak jauh yang 

menggunakan media visual atau penglihatan.  

b. Radio 

Radio adalahtransmisi sinyal dengan cara modulasi dan radiasi 

elektromagnetik baik lewat udara atau ruangan hampa udara 

a. Telepon seluler  

Telepon seluler adalah alat komunikasi modern tanpa kabel atau wireless 

sehingga mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya hampir sama dengan telepon 

konvensional yang ada di rumah, hanya saja telepon seluler bisa digunakan untuk 

mengirim dan menerima pesan singkat melalui layanan short messaging service 

(SMS). Beberapa jenis telepon seluler ada yang disertai berbagai fitur lain seperti 

bluetooth, kabel data, dan internet yang semakin memudahkan pertukaran 

informasi. 
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b. Komputer/laptop 

Komputer berasal dari kata computare yang berarti menghitung Komputer 

adalah mesin yang dapat memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data sesuai 

dengan prosedur dan instruksi yang diberikan. Komputer dan laptop sebenarnya 

sama dari segi fungsi hanya saja laptop terkesan lebih canggih dan praktis, karena 

sifatnya yang mobile dan harganya yang lebih mahal. 

c. Smartphone dan tablet computer 

Smartphone memiliki fungsi dasar yang sama seperti telepon seluler biasa, 

yaitu sebagai alat komunikasi dengan fitur telepon dan pesan singkat, hanya saja 

smartphone atau telepon pintar ini lebih canggih karena adanya fitur-fitur 

tambahan yang tidak dimiliki telepon seluler biasa. Sedangkan tablet computer 

adalah komputer portabel lengkap yang bersifat mobile dengan layar sentuh 

sebagai piranti input yang menggunakan stylus, pena digital, atau ujung jari, tidak 

seperti komputer biasa yang menggunakan keyboard atau mouse. 

d. Alat elektronik lain 

  Dapat ditarik kesimpulan bahwa media elektronik adalah media yang 

dapat menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan dengan menggunakan alat-

alat elektronik modern, seperti tv, komputer, radio dll. 

b. Definisi Berbagai Pekerjaan Di Indonesia 

Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk 

menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga. Bekerja umumnya merupakan 

kegiatan yang menyita waktu serta dapat memberikan pengalaman maupun 

pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pekerjaan 
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dapat membentuk suatu pengetahuan karena adanya saling menukar informasi 

antara teman-teman di lingkungan kerja (Wawan dan Dewi (Sebatlesy.2012)). 

Menurut KBBI,2008:682, pekerjaan adalah barang apa yang dilakukan (diperbuat, 

dikerjakan,dsb)  

Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

seseorang bertujuan mendapat upah untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga, 

namun dapat memberikan pengalaman mau pengetahuan secara langsung maupun 

tidak langsung. 

c. Media Ensiklopedia Elektronik Berbagai Pekerjaan 

Media Ensiklopedia Elektronik adalah media pembelajaran yang 

dikembangkan sebagai media penyampai informasi atau pengetahuan pada siwa 

pada pembelajaran tematik tema 4 Subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan Pembelajaran 

1kelas 4 Sekolah Dasar. Media yang di buat melalui software pada komputer 

dengan aplikasi adobe flash, media ini di harapkan membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran tema 4Subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan Pembelajaran 

1 tentang berbagai pekerjaan, media yang ranvang berisi berbagai jenis pekerjaan 

yang berupa gambar, animasi bergerak dan video yang menunjang, isi dari media 

tersebut di sesuaikan dengan kompetensi dasar pada pembelajaran tematik tema 4 

kelas 4 SD. Materi di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah di 

fahami siswa. Adapun komponen yang terdapat pada ensiklopedia elektronik 

adalah sebagai berikut : 
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1. Media ensiklopedia elektronik memuat komposisi halaman  

Berisi menu-menu yang di tampilkan antara lain : 

Menu kompetensi, menu materi, menu kuis, menu bernyanyi bersama, 

menu petunjuk dan menu profil. Media ensiklopedia elektronik merupakan 

aplikasi yang membutuhkan komponen atau sistem operasional yang mendukung, 

antara lain : 

a. Perangkat Keras 

  Media ini menggunakan perangkat keras yang secara umum mudah di 

jumpai dan banyak digunakan salah satunya yaitu komputer, komputer yang 

berbasis intel. 

Dalam (Binanto,2010:8), komponen yang diperlukan untuk suatu sistem 

multimedia, yaitu : 

a) Perangkat Capture 

  Kamera video, video recorder, microfon audio, keyboard, graphics, tablet, 

perangkat 3D input, sensor sentuh, perangkat VR, perangkat keras untuk 

digitizing/sampling. 

b). Perangkat Penyimpanan  yaitu Hard disk 

c).  Jaringan Komunikasi yaitu internet 

d). Sistem Komputer 

 Komputer PC desktop, Laptop, perangkat keras MPEG/VIDEO/DSP. 

e). Perangkat penampil 

 Speaker dengan kualitas CD, HDTV, SVGA, monitor Hi-Res. 
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b. Perangkat Lunak 

  Menurut Binanto (2010:8),ada 3 sistem operasi yang umum digunakan 

yaitu Mac OS X, Linux, Microsoft windows. Media ensiklopedia elektronik ini 

menggunakan sistem operasi Microsoft windows, karena Microsoft tersebut 

sistem operasi terbaru yang digunakan saat ini. Perangkat lunak yang digunakan 

media ini menggunakan perangkat lunak authoring yaitu Adobe flash, 

menggunakan adobe flash di karenakan penggunaan macromedia flash merupakan 

aplikasi terdahulu pada sekitar tahun 1998, sedang pada adobe flash  merupakan 

pembaharuan dari macromedia flash, aplikasi terbaru dari tahun 2007 sampai 

sekarang, di lihat dari produknya hasilnya sama namun tetapada pembaharuana 

yang lebih modern. 

d. Desain Produk Media 

  Produk media ensiklopedia elektronik merupakan media yang berbasis 

media elektronik yang di kembangkan untuk pembelajaran tematik tema 4 kelas 4 

SD dengan menggunakan aplikasi adobe flash, pada media ini didesain memiliki 

tokoh seorang anak perempuan bernama “Lulu”. Tokoh Lulu dalam media 

tersebut yang akan memandu atau mengarahkan menu pada media tersebut, isi 

dalam media ini tentang berbagai macam pekerjaan yang ada di Indonesia yang 

ditampilkan dengan peta dan dibedakan sesuai wilayah geografis, tampilan media 

tersebut terdiri dari beberapa menu sebagai berikut : 
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a). Tampilan halaman pertama 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2 Tampilan media halaman pertama 

 
b).Menu Kompetensi 

Menu yang berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar tema 4 subtema 1 

c). Menu Materi 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Tampilan media halaman materi 

  Menu yang berisi dua pilihan menu berbeda yatitu materi di uraikan 

dengan jenis pekerjaan menampilkan gambar dan deskripsi tertulis, dan menu peta 

menampilkan jenis pekerjaan sesuai wilayah geografis (perairan, udara, dataran 

rendah dan dataran tinggi).  

d). Menu kuis 

  Menu kuis berisi 5 soal animasi yang di harapkan siswa dapat menebak 

jenis pekerjaan dari gambar tersebut dengan benar. 

e). Menu Bernyanyi Bersama 

  Dalam menu ini berisi tentang video lagu anak-anak berjudul “Naik 

Delman”, sehingga siswa dapat bernyanyi bersama melalui video tersebut.  
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Gambar 1.4 Tampilan media halaman menyanyi bersama 

 
f). Menu Petunjuk 

 Menu yang berisi petunjuk cara menjalankan atau pemakaian media tersebut 

g). Menu Profil 

 Menu yang berisi identitas nama pengembang media 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1.5 Tampilan media halaman profil 

 
e. Cara Menggunakan Media 

  Media ini termsuk media Audio-visual, yang menampilkan gambar beserta 

suara yang dapat memudahkan siswa dalam belajar dan meningkatkan minat 

belajarnya, isi video dan gambar didalamnya dapat memberikan pengetahuan 

siswa beberapa jenis pekerjaan, yang mana siswa tidak perlu terjung langsung ke 

lokasi, Smaldino, Sharon  E., dkk (2011:324 dan 404).Cara kerja media ini cukup 

mudah untuk digunakan media pembelajaran, tampilan pertama saat membuka 

aplikasi media ini akan muncul identitas pembuat media dan tunggu beberapa 

saat, selanjutnya akan ditampilkan username (diisi nama siswa dan nomor urut) 
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dengan username sebagai syarat untuk bisa menggunakan media ensiklopedia 

elektronik tersebut. Pada tampilan awal disediakan beberapa menu dan tokoh 

Lulu, menu berada dikanan sisi Lulu yang dapat di pilih siswa. 

  Pada menu utama terdapat menu kompetensi akan di tampilkan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai kurikulum, selanjutnya di bawah 

menu kompetensi terdapat menu materi, di dalam menu materi ada dua pilihan 

menu yaitu menu nama-nama pekerjaan yang di tampilkan gambar dan 

deskripsinya dan menu yang lain di tampilkan peta persebaran jenis-jenis 

pekerjaan sesuai wilayah geografisnya terdiri dari udara, perairan, dataran tinggi 

dan dataran rendah. Menu selanjutnya ada menu quiz yang berisi 5 soal gambar 

animasi bergerak tentang perkerjaan di Indonesia, dan menu utama terakhir 

terdapat menu bernyanyi bersama, siswa sacara bersama-sama diajak bernyanyi 

bersama lagu “Naik Delman” lagu tersebut tentang pekerjaan dari pengendara 

delman yaitu kusir. Pada menu tambahan terdapat menu petunjuk  sebagai 

pemandu cara mengoperasikan media tersebut, dan menu profil tentang identitas 

pengembang media ensiklopedia elektronik. 

f. Keunggulan dan Kelemahan Produk 

  Produk media ensiklopedia elektronik merupakan pengembangan media 

berbasis elekronik yang memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan media 

ensiklopedia elektronik antara lain : 

1.Dapat digunakan di komputer atau laptop 

2.Praktis di bawa kemana saja, dengan di simpan dalam flashdisk 

3.Media yang menarik berisi animasi dan video 

4.Mudah digunakan atau mengoperasikan 
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5.Materi cocok untuk semua usia yang dapat mengoperasikan komputer 

Kelemahan dari media ensiklopedia elektronik antara lain : 

1. Pengguna yang tidak bisa mengoperasikan komputer akan mengalami 

kesusahan dalam mengoperasikan media tersebut. 

2. Hanya dapat digunakan pada komputer atau laptop. 

g. Indikator Media Ensiklopedia Elektronik berbagai pekerjaan pada 

pembelajaran 

  Menurut (KBBI,2008: 375) Ensiklopedia adalah buku (atau serangkaian 

buku) yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam 

bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau menurut 

lingkungan ilmu. Adapun ensiklopedia dikolaborasikan sebagai media 

pembelajaran, antara lain : 

Tabel 2.2 Indikator media 

No. Indikator Media 

Ensiklopedia 

Elektronik 

 

Desain 

Implementasi 

Pembelajaran 

Tematik 

1. Pembukaan media 

mengisi nama 

siswa yang 

dipanggil 

nomornya  

 Diawal 

pembelajaran untuk 

menarik minat 

siswa, salah satu 

siswa dipanggil 

sesuai nomor yang 

dimiliki untuk 

mengisinya. 
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2. 

Menu utama 

menampilkan 

berbagai menu 

yang dapat dipilih  

 

 

 

 

 

Memulai 

pembelajaran siswa 

ditampilkan 

beberapa menu 

untuk memulai 

pembelajaran 

sesuai 

pembelajaran 

tematik  

3. Menu materi berisi 

serangkaian materi 

yang saling terkait 

sesuai 

pembelajaran 

tematik 

 

 

Menu untuk 

memulai 

pembelajaran 

sesuai tematik, 

namun tampilan 

media tidak 

memperlihatkan 

mata pelajaran, 

karena tematik 

pembelajaran yang 

tidak terlihat 

pergantian mata 

pelajarannya 
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4. 

Menu kuis untuk 

evaluasi siswa 

setelah 

pembelajaran  

 Kuis evaluasi 

sesuai 

pembelajaran 

tematik yang telah 

dipelajari 

5. Menu menyanyi 

bersama untuk 

memberikan siswa 

pengetahuan 

pekerjaan kusir 

secara real 

 

 

 

 

 

 

Menyanyi bersama 

lagu naik delman 

bersama agar siswa 

memiliki 

pembelajaran 

bervariasi selain 

materi namun juga 

hiburan bernyanyi 

bersama 

 

A. Penelitian Yang Relevan 

 

 Penelitian yang akan digunakan peneliti terdapat penelitian yang sejenis 

atau relevan yaitu dijabarkan dalam table, berikut hasil analisis antara penelitian 

yang releven dengan penelitian. 
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Tabel 2.3 Analisis Penelitian Yang Relevan Dengan Peneliti 

No Judul yang mirip/ sejenis Hasil Analisis Persamaan Perbedaan 

1. Rinda Ristanti (2017) 

“Pengembangan Media 

Ensiklopedia Elektronik 

Dongeng Nusantara Pada 

Pembelajaran Tematik 

Tema 2 Hidup Rukun 

Kelas 2 SD” 

Media Pembelajaran 

Ensiklopedia 

Elektronik dengan 

Macromedia Flash 

yang dikembangkan 

dinyatakan sangat baik,  

 

 

 

 

 

Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

adalah sama-sama  

melakukan penelitian 

media ensiklopedia 

elektronik pada 

pembelajaran 

tematik. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah 

pada penelitian media 

ensiklopedia elektronik 

di tujukkan untuk 

pembelajaran tematik 

tema 2 kelas 2 SD, 

sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan  di 

tujukan untuk 

pembelajaran tematik 

tema 4 kelas 4 SD. 

2. Recha Dyah Pratiwi 

(2014)  

“Pengembangan 

Ensiklopedia Bangun 

Datar untuk 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas 

Kelas 5 MI Irsyadut 

Tholibin Tugu” 

Penelitian ensiklopedia 

bangun datar tersebut 

menghasilkan produk 

buku cetak bergambar 

yang menarik, dengan 

bahan buku cetak tidak 

mudah rusak 

Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

adalah sama-sama  

melakukan penelitian 

mengembangkan 

media ensiklopedia. 

 Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

adalah pada penelitian 

media ensiklopedia di 

tujukan untuk mata 

pelajaran matematika 

kelas 5 dengan media 

buku cetak bukan media 

elektronik, sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan  di tujukan 

untuk pembelajaran 

tematik tema 4 kelas 4 

SD dengan media 

elektronik 

3.  Fima Hanik Aturochma 

(2017)  

“Pengembangan 

Ensiklopedia Tari 

Tradisional Materi Seni 

Budaya dan Prakarya 

(SBDP) Pada Kelas 5  

Peneliti menghasilkan 

produk media buku 

cetak tentang 

ensiklopedia tari 

tradisional untuk 

pembelajaran SBDP 

Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

yaitu sama-sama 

mengembangkan 

media ensiklopedia  

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu 

pembuatan media pada 

peneliti ini ensiklopedia 

tidak berbasis TIK, 

sedangkan penelitian 
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Sekolah Dasar” yang akan dilakukan 

berbasis TIK, dan 

sasaran tingkatan kelas 

juga berbeda. 

 Dari beberapa penelitian relevan yang di cantumkan peneliti sebagai acuan 

dalam melakukan penelitian , maka peneliti menggunakan penelitian dari Rinda 

Ristanti (2017) “Pengembangan Media Ensiklopedia Elektronik Dongeng 

Nusantara Pada Pembelajaran Tematik Tema 2 Hidup Rukun Kelas 2 SD” yang 

sejenis dengan penelitian yang dilakukan peneliti, sehingga acuan penelitian 

relevan dari Rinda Ristanti bisa menjadi referensi pengembangan media 

ensiklopedia elektronik.  
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Analisis Kebutuhan 
1. Kurangnya media yang interaktif selain teks bacaan atau tek 

bacaan bergambar 
2. Guru kurang memanfaatkan media LCD yang tersedia 
3. Siswa kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran  
4. Siswa perlu pemahaman lebih pada materi tema 4 jenis-jenis 

pekerjaan 

Pengembangan Media Ensiklopedia 
Elektronik Berbagai Pekerjaan Di 
Indonesia Pada Pembelajaran Tematik 
Tema 4 Berbagai Pekerjaan Kelas 4 SD 

 

Rumusan Masalah 
1. Bagaimana mengembangkan media Ensiklopedia Elektronik Berbagai Pekerjaan Di 

Indonesia pada Pembelajaran Tematik Tema 4 Berbagai Pekerjaan Kelas 4 SD ? 
2. Bagaimana keefektifan media Ensiklopedia Elektronik Berbagai Pekerjaan Di 

Indonesia pada Pembelajaran Tematik Tema 4 Berbagai Pekerjaan Kelas 4 SD? 

 

 
 

C. Kerangka Pikir 

Gambar 1.6 Kerangka Pikir 

Hasil Penelitian 
Media Pengembangan Ensiklopedia Elektronik Berbasis TIK 

Yang Efektif Sebagai Media Pembelajaran 

Teknik Analisis Data 
1. Data Kualitatif 
2. Data Kuantitatif 

Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi    2. Angket 
2. Wawancara 3. Dokumentasi  

 

Metode Penelitian 
Borg and Gall 
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