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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau

pengantar. Kegiatan pembelajaran selalu didukung dengan adanya media. Media 

merupakan sebuah perantara yang dapat menyampaikan informasi yang 

dibutuhkan siswa, serta membantu siswa dalam memahami materi pelajaran yang 

disampaikan, seperti pernyataan Lesle J. Briggs (Sanjaya, 2008: 204) 

menyatakan bahwa sebuah media pembelajaran dapat berupa alat fisik yang 

memiliki isi pelajaran seperti buku, film,video, dan lainnya. 

Arief S. Sadiman, dkk. (2009: 7) mengemukakan bahwa media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

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

serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Djamarah, 

dkk (2006: 121), menyatakan bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Menurut 

Sudrajat (2008: 1) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta 

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta 

didik. 

Pendapat tokoh yang telah dipaparkan di atas, secara umum memiliki 

pemaknaan yang sama tentang media, bahwa media adalah sebuah perantara 

yang dapat berupa alat-alat fisik maupun non fisik atau segala sesuatu yang ada 

disekitar lingkungan dan dapat menjadi perantara tersampaikannya pesan dan 
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informasi dari guru kepada siswa dan dapat merangsang minat, motivasi, dan 

perhatian siswa sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Media 

sebagai sebuah perantara atau saluran komunikasi, harus dapat menciptakan 

komunikasi interaktif dua arah antara guru dan siswa. 

Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, 

yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari 

sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). Sebagai penyaji dan  

penyalurpesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru 

menyajiakan informasi belajar kepada siswa 

a. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. Mulai yang paling 

kecil sederhana dan murah hingga media canggih dan mahal harganya, ada media 

yang dibuat oleh guru sendiri, ada media yang dibuat oleh pabrik. Ada media 

yang sudah tersedia di lingkungan langsung dapat kita manfaatkan, ada pula 

media  yang yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran.  

Herry (2007:6.31) menyatakan ada tiga jenis media pembelajaran yang 

dapat dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru di 

sekolah, yaitu:1) media visual, 2) Media audio, dan Media audio visual. Menurut 

Heinich, dkk (dalam Hendry, 2007) terdapat 6 jenis dasar media pembelajran 

yaitu; 1) Teks, 2) Media audio, 3) Media visual, 4) Media proyeksi gerak, 5) 

Benda-benda tiruan atu miniatur, 6) Manusia. Dapat disimpulkan bahwa segala 

sesuatu yang dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran dpat disebut 

media. 
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b. Manfaat Media Pembelajaran 

Pada suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting adalah 

metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini sangat berkaitan, 

pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai, meskipun ada beberapa aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan 

respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung  dan konteks 

pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat dikatakan 

bahwa 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  

Menurut Arsyad (2010: 26-27) manfaat praktis dari penggunaan media 

pembelajaran di dalam proses belajar mengajar yaitu, 1) memperjelas pesan dan 

informasi pembelajaran, 2) meningktakan dan mengarahkan perhatian peserta 

didik, 3) mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu, 4) memberikan 

kesamaan pengalman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa disekitar.  

Berdasarkan uraian di atas, manfaat media pembelajaran sangatlah besar. 

Media pembelajaran dapat membantu seorang guru dalam menyampaikan 

materi. Efektifitas  menjadi lebih tinggi dan hasil yang dicapai menjadi lebih 

tinggi dibandingan pembelajaran tanpa menggunakan media. 

c. Multimedia Pembelajaran  

Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyaknya media atau 

setidaknya terdiri lebih dari satu media. Menurut Miarso (2009: 23), Multimedia 

atau teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan 
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bahan belajar dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan 

komputer. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan 

adanya CD-Player, sound card, speaker dengan kemampuan untuk memproses 

gambar gerak, grafis, audio dalam resolusi yang tinggi. Program multimedia 

interaktif merupakan salah satu pembelajaran yang berbasis komputer. 

Penggunaan media audio, TV, video, slide suara dan buku yang dilakukan 

secara bersamaan untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran tertentu 

juga bisa disebut dengan Multimedia. Yang dimaksud program multimedia 

adalah berupa paket pembelajaran yang terdiri dari berbagai media yang 

dikembangkan secara terpadu. Paket pembelajaran terdiri dari media cetak 

(modul), kaset audio, video, dan slide suara. Multimedia juga diartikan sebagai 

perpaduan dari berbagai media yang terdiri dari teks, gambar, grafis, animasi, 

suara, dan video untuk menyampaikan pesan kepada publik. Dari ahli media 

menurut Zuhairi (2006: 328), Jenis multimedia dapat dibedakan menjadi dua, 

multimedia linier, dan multimedia interaktif. 

Multimedia dapat digunakan untuk bermacam-macam pekerjaan, 

tergantung dari kreatifitas untuk mengembangkannya. Penggunaan multimedia 

mempunyai tujuan penting dalam penggunaannya (Munir: 2015:50) ; 1) 

meningkatkan efektifitas dari penyampaian suatu informasi, 2) mendorong 

partisipasi, keterlibatan serta eksplorasi pengguna, 3) merangsang panca indera,   

Menurut Suheri (2006: 40), multimedia mempunyai beberapa komponen 

penting, yaitu Adanya komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan 

didengar, yang berinteraksi dengan kita; Adanya link yang menghubungkan kita 

dengan informasi; Adanya alat navigasi yang memandu kita, menjelajah jaringan 
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informasi yang saling terhubung; Multimedia menyediakan tempat kepada kita 

untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dan ide 

kita sendiri. 

Adapun obyek-obyek tertentu sebagai penyempurnaan multimedia, 

diantaranya Teks, Bentuk yang paling mudah dan efektif untuk menyampaikan 

pesan atau informasi; Grafis, bentuk berupa gambar yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan; Sound, Bentuk objek yang ditangkap dengan sistem 

pendengaran; Video, bentuk objek yang ditangkap dengan sistem penglihatan; 

Hybrid, bentuk campuran atau penggabungan objek multimedia seperti audio 

video; Animasi, berupa kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga 

muncul pergerakan (Prastowo, 2015: 35). Penggunaan media interaktif tidak akan 

mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal tanpa adanya kolaborasi 

dari sumber-sumber belajar yang lain. Dengan adanya berbagai macam kolaborasi 

dari berbagai sumber bahan ajar tersebut diharapkan tujuan pembelajaran bisa 

tercapai dengan optimal. 

2. Media Buku Pintar  Elektronik 

Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

dalam pembelajaran. Dalam hal tersebut media dan sumber belajar memegang 

peran yang sangat penting dalam pembelajaran di samping guru yang memiliki 

kemampuan dalam pembelajaran. Sebuah media pembelajaran yang baik harus 

mampu membuat siswa tertarik dan mampu menjadi pusat perhatian siswa di 

samping mampu membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar 

(Oktavianti & Wijayanto: 2014). Salah satu media belajar yang ada saat ini yaitu 

Buku Elektronik Sekolah (BSE) yang telah disiapkan oleh pemerintah. 
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Buku Sekolah Elektronik (BSE) bisa memaksimalkan kesempatan belajar 

melalui teknologi informasi dan internet, bisa menciptakan pentingnya masyarakat 

yang belajar seumur hidup, dan pengakuan atas berbagai keinginan dan kebutuhan 

generasi internet. Secara lebih rinci, manfaat Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu dari sudut peserta didik dan guru (Muhammad, 

2009:25-37): 

a) Dari sudut peserta didik. 

Dengan Buku Sekolah Elektronik (BSE) dimungkinkan berkembangnya 

fleksibilitas belajar yang tinggi. Artinya, peserta didik dapat mengakses bahan-

bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian ini, 

peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi 

pembelajaran. 

b) Dari sudut guru. 

Dengan adanya Buku Sekolah Elektronik (BSE) guru dapat lebih mudah 

melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung-jawabnya 

karena buku-buku yang ada di situs Depdiknas sesuai dengan tuntutan 

perkembangan keilmuan yang terjadi, mengembangkan diri atau melakukan 

penelitian guna peningkatan wawasannya karena sering menggunakan internet. 

Kekurangan dari buku sekolah elektronik adalah kurang menariknya siswa 

untuk membaca buku sekolah elektronik dikarenakan memang buku tersebut 

kelihatan monoton karena hanya berupa lembaran kertas yang di cetak 

(Muhammad, 2009: 32). Di bandingkan dengan buku paket yang dari penerbit 

memang berbeda karena buku paket dari penerbit menarik, terutama bagi anak 
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sekolah dasar yang di mana banyak gambarnya dan juga antara penerbit satu dan 

yang lain saling berlomba supaya buku terlihat lebih menarik. 

Buku Pintar Elektronik merupakan salah satu media pembelajaran yang 

akan memberikan warna lain dari beberapa media yang sudah ada sebelumnya, 

sehingga pembelajaran di dalam kelas akan semakin berwarna. Media Buku Pintar 

Elektronik merupakan pengembangan model pembelajaran elektronik yang sudah 

ada yaitu Buku Sekolah Elektronik (BSE) dengan penambahan beberapa 

kombinasi animasi, input teks, audio, video, guna memperkuat pembelajaran dan 

memberikan warna yang menarik bagi siswa (Haidar, 2014:15). 

Media Buku pintar Elektronik (BPE) nantinya akan berisi video, animasi, 

suara, audio, dll, sehingga diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi belajar 

siswa. Peserta didik akan sangat tertolong dengan adanya media yang berbantukan 

komputer dalam memahami konsep yang abstrak, karena dapat membuat konsep 

yang bersifat abstrak tersebut menjadi konkret (Munir, 2015: 26) 

Dengan adanya Media Buku Pintar Elektronik (BPE) yang dimanfaatkan 

dalam proses pembelajaran akan sangat berperan penting dalam mewujudkan 

tenaga pendidik yang mampu mengaplikasikan materi serta teknologi yang 

bertujuan memberikan kemudahan bagi guru dengan pembuatan media ini. Di 

samping itu dengan adanya media Buku Pintar Elektronik (BPE) akan semakin 

memperkaya wawasan serta sumber belajar baik bagi pendidik maupun bagi siswa 

selaku subjek pembelajaran. 
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a. Software 

Pembuatan buku pintar elektronik membutuhkan sofware. Software adalah 

komponen utama dalam proses pembuatan buku elektronik ini. Sanjaya (2008: 

164) software adalah isi program yang mengandung pesan seperti informasi yang 

terkandung dalam materi yang disuguhkan dalam bentuk bagan, grafik, diagram, 

dan lain sebagainya. Susanto (dalam Darmawan 2012: 13) software adalah 

kumpulan program yang digunakan untuk menjelaskan aplikasi tertentu pada 

komputer, sedangkan program merupakan kumpulan perintah komputer yang 

tersusun secara sistematis. Software atau perangkat lunak adalah isi pesan yang 

disimpan dalam material. Software bersifat maya, artinya software tidak terlihat, 

tetapi keberadaannya sangat dirasakan.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa software adalah bagian 

sistem komputer yang tidak terwujud yang mengontrol perangkat keras komputer. 

Melalui software inilah kita dapat meminta komputer untuk menghitung, 

menggambar, mengeluarkan suara, dan lain-lain. Software yang digunakan dalam 

pembuatan Buku Pintar Elektronik yaitu: 

b.  Microsoft Power Point 

Microsoft Power Point adalah sebuah program komputer untuk presentasi 

yang dikembangkan oleh microsoft. Aplikasi microsotf power point ini pertama 

kali dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Danis Austin sebagai presenter untuk 

perusahaan bernama Forethoungh, inc yang kemudian mereka ubah namanya 

menjadi Power Point (Amalia, 2015: 35). Aplikasi ini sangat banyak digunakan 

apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa dan trainer. 

Microsoft Power Point 2010 adalah tampilan program aplikasi versi 
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terbaru dari tampilan versi Microsoft Power Point 2007, pada dasarnya 

konsepnya masih sama. Pada versi terbarunya ini terdapat fitur-fitur yang sangat 

penting dalam penyusunan presentasi pembelajaran. Kemudahan dalam 

menyisipkan file animasi, video, audio dan efek gambar tanpa harus 

menggunakan program editing gambar seperti corel draw ataupun photoshop dan 

maupun meningkatkan performance presentasi dengan efek animasi dan efek 

teks yang mampu menjadikan presentasi menjadi lebih hidup dan menarik,  

(Jasmadi, 2010;15). 

c.  Powtoon 

 

“Powtoon” merupakan layanan online untuk membuat sebuah paparan yang 

memiliki fitur animasi sangat menarik diantaranya animasi tulisan tangan, animasi 

kartun, dan efek transisi yang lebih hidup serta pengaturan time line yang sangat 

mudah (Amir, 2015: 50). Aplikasi ini tergolong aplikasi yang sangat mudah 

digunakan meskipun oleh pemula atau orang yang baru belajar dalam membuat 

sebuah  presentasi. 

Hampir semua fitur dapat diakses dalam satu layar membuat “Powtoon” 

mudah digunakan dalam proses pembuatan sebuah paparan. Paparan yang 

memiliki built-in karakter kartun, model animasi dan benda-benda kartun lainnya 

membuat layanan ini sangat cocok digunakan untuk membuat media ajar 

khususnya untuk para pelajar yang suka dengan suasana santai dan non formal 

dalam pembelajaran di kelas (Amir, 2015;56). 

d.  3D PageFlip 

 

3D PageFlip adalah suatu software yang dapat dimanfaatkan untuk 

membuat bahan ajar berbentuk ebook digital dengan efek 3D. Software ini 
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mampu mengubah bahan ajar berbentuk power point menjadi ebook 3D flash 

yang menakjubkan dengan berbagai format seperti Exe, Zip, Html, 3DP, screen 

Saver dan lain-lain (Amir,2015: 60). Dengan bahan ajar berbentuk 3D Flash ini 

maka akan memberikan nuansa baru dalam proses pembelajaran di kelas karena 

guru maupun peserta didik dapat membaca dengan berbagai sudut dengan efek 

3D. Software 3D PageFlip ini juga menyediakan pengaturan seperti magazine, 

dokumen dan sebagainya. 

3. Kurikulum Pembelajaran Sekolah Dasar (SD) 

Salah satu komponen paling penting dalam dunia pendidikan yaitu 

kurikulum. Menurut Nasut Hilda Taba (dalam Nasution 2008: 37), dalam 

merencanakan kurikulum sebaiknya guru berpedoman pada apa yang dipelajari, 

kepada siapa diajarkan, apa sebab diajarkan, dengan tujuan apa, dan urutan 

bagaimana. Karena itu perencanaan kurikulum bersifat dinamis, guru harus 

melihat kebutuhan siswa sesuai dengan permasalahan yang muncul, baik segi 

kebutuhan individu, masyarakat, Negara dan dunia. Kurikulum Pendidikan 

Nasional 2013 merupakan  revisi kurikulum 2006 yang akan lebih mengarah ke 

pembangunan karakter (Muslich, 2007: 46). Pelajaran siswa pada kurikulum 2013 

lebih ditekankan pada konten, dan proses pembelajaran di SD bersifat lebih 

tematik. Pendidikan karakter semakin banyak di SD, semakin baik pelajaran 

pendidikan karakter berkurang dan diganti dengan pelajaran keilmuan. Evaluasi 

dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan empat standar 

pendidikan, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses dan 

standar evaluasi. 

Dalam Kurikulum SD/MI menggunakan pendekatan pembelajaran tematik 



19 

 

integrative dari kelas 1 sampai kelas VI. Pembelajaran tematik integratif di SD/MI 

merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi 

dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut 

dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, ketrerampilan dan pengetahuan 

dalam pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan 

(Kurniawan, 2014: 82). 

a. Tematik  

Menurut Sukandi  (2003), pembelajaran tematik  memiliki satu tema aktual, 

dekat dengan dunia siswa, dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari hari. Tema 

ini menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran. 

Pengajaran tematik perlu memilih beberapa mata pelajaran yang mungkin dan 

saling terkait. 

Menurut Kurniawan (2014: 95), menyatakan pembelajaran terpadu tematik 

adalah salah satu bentuk atau model dari pembelajaran, terpadu, yaitu model 

terjala (webbed)  yang  intinya menekan pada  pola pengorganisasian materi yang 

terintegrasi dipadukan oleh suatu tema. Tema diambil dan dikembangkan dari luar 

mata pelajaran, tapi sejalan dengan kompetensi dasar dan topik-topik (standart isi) 

dari mata pelajaran. Model Tematik sebagai alternatif dari pola organisasi materi 

yang sudah sangat tua dan lazin digunakan di dunia pendidikan yaitu discrete 

subject atau separated curriculum. Keberhasilan penerapan model pembelaran 

tematik sangat dipengaruhi oleh keterterapan prinsip-prinsip pembelajaran 

tematik. 

Prinsip pembelajaran terpadu yaitu sesuatu yang sifatnya mendasar, sangat 

penting, selalu ada dalam pembelajan terpadu, keberadaanya penting dipahami 
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karena berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan 

pelanksanaan pembelajaran (Rusman, 2010: 35). Adapun Prinsip Pembelajaran 

Tematik yang menjadi pengaruh besar keterlaksanaan dalam pembelajaran, 

diantaranya adalah berpusat pada anak, pengalaman langsung, pemisahan mata 

pelajaran tidak jelas, penyajian beberapa mata pelajaran dalam satu proses 

pembelajaran, fleksibel, bermakna dan utuh, mempertimbangkan waktu dan 

ketersediaan sumber, tema terdekat dengan anak 

Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi 

kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak kepada siswa untuk 

memunculkan dinamika dalam pendidikan. Pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa 

(Rusman, 2010:36). Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 

pokok pembicaraan. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik 

cara anak belajar, konsep belajar dan pembelajaran bermakna, kegiatan 

pembelajaran anak kelas awal SD/MI  sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran 

tematik.  

Menurut Depdiknas (2006), sebagai model pembelajaran di sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik-

karakteristik antara lain berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, 

pemisahan matapelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai 

matapelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. Menurut Rusman (2010: 56) karakteristik Pembelajaran Tematik 
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yaitu : 

a) Berpusat pada siswa  

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator 

Sanjaya (2008:67) yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar.   

b) Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa (direct experiences) . Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan 

pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang 

lebih abstrak (Rusman 2010:54).  

c) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antra mata pelajaran menjadi tidak 

begitu jelas (Rusmaan, 2010:65). Fokus pembelajaran diarahkan kepada 

pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

d) Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran  

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai 

matapelajaran dalam suatu proses pembelajaran (Rusman, 2010:65). Dengan 

demikian, siswa siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. 

Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.  

e) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat 
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mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan 

dimana sekolah dan siswa berada.  

f) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

g) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

b. Tema Kayanya Negeriku 

Tema Kayanya Negeriku merupakan salah satu tema pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dasar yang mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan 

menekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa baik 

secara teori maupun praktik. Pada Tema ini menjelaskan tentang kekayaan sumber 

Energi yang tersedia di Indonesia  untuk dimanfaatkan demi kelangsungan hidup 

bangsa dan seisinya. Di Dalam Tema  ini terdapat lima mata pelajaran yaitu,  

a) IPA 

Pada mata pelajaran ini siswa diajarkan tentang  Mengidentifikasi berbagai 

sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif (angin, air, 

matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-

hari. 

b)  IPS  

Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

c) SBdP  
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Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

d) PPKn  

Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 

e) Bahasa Indonesia 

Membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi. 

4. Penelitian Terdahulu 

Pengembangan yang dilakukan oleh Fatimah, dkk (2016), dalam 

penelitiannya membahas tentang Multimedia Pembelajaran interaktif berbasis 

android. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menghasilkan media 

pembelajaran yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.  

Penelitian juga dilakukan oleh Heri Susanto dkk (2016), yang berjudul 

Pengembangan Buku Pintar Elektronik Teks Eksposisi Bagi Siswa SMP Kelas 

VII. Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk 

berupa bahan ajar multimedia untuk teks eksposisi dan buku petunjuk penggunaan 

dalam pembelajaran yang memenuhi kelayakan dari aspek isi, penyajian, desain 

grafika, dan bahasa  

 Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Khairani dkk (2016), dalam 

Jurnal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Dalam Bentuk 

Macromedia Flash Materi Tabung untuk SMP Kelas IX. Dalam penelitian ini 

menggunakan model pengembangan 4D yaitu pendefinisian (Define), 

perancangan (design), pengembangan (develop),  dan penyebaran (disseminate). 

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk kevalidan memacromedia flash pada 
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materi tabung dan bagaimana keefektifan media pembelajaran berbasis 

macromedia flash pada materi tabung. 

Penelitian pengembangan juga dilakukan oleh Oktavianti dkk(2014), dalam 

jurnal Pengembangan Media GAYANGHETUM (Gambar Wayang Hewan dan 

Tumbuhan)  dalam pembelajaran Tematik terintegrasi Kelas IV SD. Pada 

penelitian ini menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation).Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

sebuah  media pembelajaran dan menguji keefektifan media tersebut pada 

pembelajaran tematik terintergrasi.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu menggunakan 

media pembelajaran dengan tujuan memberikan pembelajaran yang tepat bagi 

siswa, dan menggunakan media berbasis Komputer. Pembelajaran yang tepat 

tentunya dibantu dengan metode dan media pembelajaran yang mendukung, 

seperti media alat peraga dan sumber belajar lainnya. Metode dan media yang 

digunakan juga bertujuan agar guru tidak terlalu sering menggunakan metode 

ceramah saja.  

Perbedaan terdapat pada materi yang diajarkan dan jenjang sekolah yang 

digunakan. Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu kelas IV SD pada 

tema IX Kayanya Negeriku, dan penggunaan model pengembangan  ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation).  
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