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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Teori  

1. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran tidak terlepas dari dunia kependidikan, terutama 

peranannya di dalam pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang 

merupan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah bermakna 

perantara atau pengantar pesan. Jadi Medoe adalah suatu perantara yang 

mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Sadiman, 2010:6). 

Pendapat lain mengatakan bahwa kata medium bermakna suatu perantara atau 

penghubung agar terjadinya suatu komunikasi atau interaksi antara pengirim 

informasi kepada penerima (Hidayah, 2017:36). 

Media pembelajaran inilah yang membantu guru dalam 

menyampaikan materinya kepada peserta didik. Perlu diketahui bahwa kata 

media juga bisa dikatakan sebagai alat peraga yang digunakan untuk menggali 

segala informasi yang ingin diketahui peserta didik. Menurut Munaji (2010:7) 

mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi dari segala sumber secara sistematis dan terencana 

sehingga tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif dan mendapatkan 

keberhasilan menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Media
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pembelajaran merupakan suatu perantara yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan atau informasi dalam pembelajaran (Dewi, 2015:3).   

Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran tidak harus 

bernilai jual tinggi, namun media yang memang bermakna dan mampu 

memudahkan guru dan juga peserta didik dalam menyalurkan dan menerima 

informasi (Oktavianti, 2014:66). Media pembelajaran juga diartikan sebagai 

sebuah alat konkret yang digunakan dalam pembelajaran di kelas untuk 

memudahkan peserta didik dalam menerima penetahuan, keterampilan 

maupun sikap (Pramesti, 2015:5). 

Kesimpulan yang dapat dibuat oleh peneliti tentang media 

pembelajaran dari beberapa pendapat bahwa media pembelajaran merupakan 

suatu alat peraga yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar untuk 

mempermudah penyampaian materi dan mempermudah peserta didik dalam 

menerima materi atau informasi yang disampaikan guru.  

b. Karakteristik Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dalam kelas 

setidaknya mempunyai karakteristik yang dapat memudahkan penggunaan 

media sesuai dengan fungsinya (Sadiman, 2010:28), antara lain: 

1. Media Grafis  

Karakteristik media grafis ini tergolong media yang berbentuk visual, 

yaitu media yang dapat dilihat. Seperti media pembelajaran yang lainnya, 

media grafis ini berfungsi sebagai penyalur atau perantara pesan kepada 

penerima. Pesan atau informasi yang  akan disampaikan dituangkan dalam 
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simbol-simbol interaksi atau komunikasi. Simbol-simbol ini lah yang 

digunakan dalam berinteraksi agar mempermudah komunikasi yang efisien 

dan terkesan menarik perhatian.  

Selain dapat dituangkan dalam simbol, media grafis juga sederhana 

dalam pembuatannya dan mudah dipahami oleh peserta didik dan dari segi 

biaya pun juga relatif murah. Adapun contoh-contoh media grafis yang bisa 

digunakan sebagai alternative dalam pembelajaran, antara lain: gambar 

atau foto yang sifatnya konkret, sketsa, diagram, bagan atau chart, grafik, 

kartun, poster dan masih banyak lagi. Contoh-contoh dari media grafis ini 

bisa digunakan dengan menyesuaikan materi yang akan disampaikan guru 

pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

2. Media Audio 

Media audio ini dilengkapi dengan suara, dimana peserta didik yang 

lebih tanggap terhadap audio atau pendengarannya bisa lebih mudah 

menggunakan media yang mempunyai karakteristik ini. Ada beberapa 

contoh media yang dapat dikelompokkan kedalam media audio yaitu: 

radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam dan juga laboratorium 

bahasa.  

3. Media Proyeksi Diam 

Sama halnya dengan media grafis yang telah dijelaskan sebelumnya, 

media proyeksi diam ini hampir sama dengan media grafis. Media proyeksi 

diam ini juga merangsang adanya visual peserta didik dalam belajar. 

Namun diantara kedua karakteristik media ini juga terdapat perbedaanya 
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dimana media grafis bisa secara langsung berinteraksi dan menyampaikan 

pesan langsung kepada penerima (peserta didik), berbeda dengan media 

proyeksi diam ini pesan yang akan disampaikan harus bersangkutan dengan 

media proyektor terlebih dahulu agar dapat dilihat oleh sasaran atau 

penerima pesan.  

Beberapa contoh media proyeksi diam yang dapat digunakan antara 

lain: film bingkai (slide), film rangkain (film strip), overhead proyektor, 

proyektor opaque, tachitoscope dan microprojection dengan microfilm. 

Jadi, kesimpulannya adalah media pembelajaran juga mempunyai 

karakteristik sesuai dengan fungsi dan penggunaannya dalam 

pembelajaran. 

c. Fungsi Media Pembelajaran 

Sering kali peserta didik merasa bosan dan tidak tertarik pada mata 

pelajaran diawal pembelajaran. Pada saat inilah fungsi media pembelajaran 

dapat dijalankan sesuai dengan kondisi yang ada. Menurut Andi Prastowo 

dalam Asyhar (2015:302) menjelaskan bahwa media pembelajaran 

mempunyai tujuh fungsi antara lain: 

1. Media Pembelajaran sebagai Sumber Belajar 

Media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar untuk peserta 

didik dimana media ini digunakan dalam menggali informasi atau 

pengetahuan bagi peserta didik. Dengan kata lain, media pembelajaran bisa 

menggantikan guru dalam berperan di pembelajaran yang menjadi sumber 

informasi atau pengetahuan.  
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2. Fungsi Sematik 

Dalam proses pembelajaran pastilah peserta didik menemukan hal-hal 

yang baru mereka ketahui sebelumnya, seperti simbol, kosa kata baru, 

istilah-istilah yang baru mereka tahu sebelumnya. Hal-hal yang baru ini 

biasanya membuat kebingungan peserta didik dalam pembelajaran, karena 

sulit dipahami dan tidak pernah mereka jumpai sebelumnya. Oleh karena 

itu perlunya media pembelajaran yang berfungsi dalam memberikan 

pemahaman dan pengertian yang sejelas-jelasnya kepada peserta didik.  

3. Fungsi Manipulatif 

Media pembelajaran sebagai fungsi manipulative maksudnya adalah 

media yang digunakan guru ini mampu menampilkan keadaan suatu benda 

atau peristiwa tertentu sesuai dengan situasi yang dibutuhkan guru pada 

saat pembelajaran berlangsung. Misalnya, pada materi tentang lingkungan 

sehat maka guru dapat menggunakan media lingkungan sekitar untuk 

menjadi media dan sumber belajar peserta didik.  

4. Fungsi Fiksatif 

Media pembelajaran mempunyai fungsi fiksatif yang artinya fungsi ini 

media dapat menyimpan atau merekam suatu kejadian tertentu sehingga 

nantinya dapat menampilkan kembali tentang peristiwa yang sudah lama 

terjadi. Contohnya adalah video tentang sejarah bangsa Indonesia, 

peristiwa ini bisa ditayangkan kembali sesuai dengan materi yang 

disampaikan ketika pembelajaran.  
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5. Fungsi Distributif  

Media pembelajaran sebagai fungsi distributif ini berkaitan dengan 

fungsi manipulatif dimana media yang dapat digunakan dalam jangka 

waktu panjang dan dapat digunakan untuk khalayak umum. Dengan jumlah 

peserta didik yang banyak media pembelajaran ini dapat digunakan dalam 

menjelaskan suatu objek, kejadia dan materi tertentu dalam waktu 

sekaligus, contohnya seperti media audiovisual yaitu TV.  

6. Fungsi Psikologis  

Media pembelajaran sebagai fungsi psikologis lebih kepada 

memberikan motivasi dan memunculkan imajinasi peserta didik dalam 

pembelajaran. Imajinasi sangat perlu ditumbuhkan dalam diri peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuan mereka menjadi lebih kreatif dan 

inovatif. Selain itu menumbuhkan motivasi juga sangat penting untuk 

menambahkan semangat belajar pada peserta didik. Jadi dengan 

menggunakan media pembelajaran dapat menumbuhkan motivasi kepada 

peserta didik dan pembelajaran juga terkesan lebih menarik dan 

memusatkan perhatian peserta didik untuk lebih focus terhadap 

pembelajaran.   

7. Fungsi Sosiopsikologis 

Media pembelajaran sebagai fungsi sosiopsikologis ini dapat 

mengatasi masalah perbedaan antar peserta didik. Dengan jumlah peserta 

didik yang cukup besar, pastilah mempunyai kebiasan dan adat istiadat 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu media pembelajaran ini mampu 
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mengatasi masalah perbedaan, memberikan pemahaman kepada peserta 

didik tentang pentingnya menjaga keeratan persaudaraan satu sama lain.  

Kesimpulan yang dapat dibuat oleh peneliti adalah media 

pembelajaran mempunyai beberapa fungsi sesuai dengan kondisi yang ada 

dalam pembelajaran. Media pembelajaran bisa berubah fungsinya pada 

kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada kondisi saat guru kesulitan 

menyampaikan materi guru dapat menggunakan media pembelajaran sesuai 

dengan fungsinya.  

2. Media Pembelajaran Interaktif  

a) Pengertian Media Pembelajaran Interaktif 

Media pembelajaran interaktif adalah suatu media yang digunakan 

dalam membantu pembelajaran namun berbasis computer yang mengaitkan 

antara gambar, suara dan teks yang disesuaikan dengan materi pembelajaran 

(Nandi, 2006:7). Media interaktif ini mampu memberikan kesan keaktifan di 

dalam kelas karena media tidak hanya memberikan dampak dari segi visual 

saja namun juga dari segi audio. Media interaktif juga diartikan sebagai media 

yang menggabungkan berbagai kombinasi teks, grafis, suara, video dan 

animasi (Arsyad, 2006:196). 

Media pembelajaran interaktif ini memberikan pesan, informasi 

dengan cara yang berbeda dan unik sehingga peserta didik dapat memilih 

materi yang ingin mereka pelajari (Dewi, 2015:2). Selain itu media interaktif 

ini juga dapat dikemas menjadi media konkret, menurut Prawiro (2012:31) 

media interaktif ini sebagai alat untuk memunculkan inisiatif pserta didik 
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dalam pembelajaran dalam berbagai bentuk gambar berkarakter untuk 

memicu keingintahuan peserta didik lebih dalam. Jadi media pembelajaran 

interaktif adalah suatu produk media pembelajaran berbasis komputer yang 

memicu atau merespon peserta didik untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran. 

b) Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran Interaktif 

Menurut Prawiro (2012:30), media pembelajaran interaktif yang 

digunakan di dalam kelas juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan media pembelajaran interaktif antara lain: 

a. Media berbeda dengan media yang lain karena media ini berbasis computer 

atau berbasis audiovisual yang sangat berdampak bagi peserta didik. 

b. Media ini tidak membutuhkan leptop atau computer untuk 

menggunakannya dalam pembelajaran. 

c. Media yang disukai peserta didik karena media terkesan menarik perhatian, 

penuh warna dan cerita menarik. 

Kekurangan media pembelajaran interaktif anatara lain: 

a. Media interaktif yang berbasis komputer membutuhkan daya listrik untuk 

mendukung penggunaan medianya. 

b. Katerbatasan sarana dan prasarana yang ada disekolah. 

c. Keterbatasan kemampuan guru yang tidak semua guru dapat 

mengoperasikan computer dengan benar.  
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3. Media Pembelajaran Takbulta  

a. Pengertian Media Pembelajaran Takbulta 

Media pembelajaran Takbulta atau bisa disebut media Kotak Timbul 

Bercerita ini bermakna suatu alat peraga seperti bangun prisma tiga dimensi 

yang menjelaskan tentang materi pembelajaran tematik khususnya materi 

tentang sumber energi dengan lingkungan sekitar yang dilengkapi dengan 

audio untuk mempermudah peserta didik dalam menggali informasi yang 

dibutuhkan.  

Media takbulta ini diadobsi dari media gambar pop up yang berbentuk 

timbul namun berbeda bentuk. Media pop up adalah media pembelajaran 

yang timbul dan mempunyai unsur berbentuk tiga dimensi dan bisa 

bergerak (Pramesti, 2015:5). Dari segi fisik media takbulta dini juga 

diadopsi dari media Gayanghetum yang mempunyai makna suatu media 

pembelajaran yang berbentuk gambar namun digabungkan dengan unsur 

lakon wayang berupa hewan dan tumbuhan (Oktavianti, 2014:68).  

Dari beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian bentuk 

media pembelajaran yang dikembangkan maka dapat dikembang media 

yang lebih inovatif. Terdapat dua unsur sekaligus didalamnya yaitu media 

visual dan audiovisual yang dapat merangsang peserat didik dalam 

pembelajaran yang dinamakan media pembelajaran takbulta (kotak timbul 

bercerita) 
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b. Ciri-ciri Media Takbulta 

Media pembelajaran takbulta juga mempunyai ciri-ciri tersendiri, antara 

lain: 

a) Media dapat diraba karena bentuknya yang timbul dan dapat dibuka 

tutup. 

b) Berbentuk seperti bangun ruang prisma segiempat 

c) Termasuk kedalam media audiovisual (media dilengkapi dengan suara) 

d) Media yang penuh warna dan bentuk untuk merangsang peserta didik 

dalam pembelajaran 

e) Menjelaskan tentang tiga mata pelajaran (IPA, IPS dan Bahasa 

Indonesia) 

c. Langkah-langkah Penggunaan Media Takbulta  

Untuk mempermudah penggunaan media pembelajaran takbulta, maka 

dalam menggunakannya haruslah dengan berhati-hati dan mengikuti 

petunjuk atau langkah-langkah penggunaan media, yaitu sebagai berikut: 

a) Bukalah pengait media bagian luar agar kotak dapat terbuka dengan 

lebar. 

b) Jika sudah terbuka, media timbul yang ada di dalam kotak bisa dilihat 

oleh pengguna dengan jelas. 

c) Media sudah terbuka, maka guru bisa menyampaikan materi yang ingin 

disampaikan yang berkaitan dengan media tersebut yaitu tentang 

hubungan sumber energi air dengan energi listrik, lingkungan sekitar 

dan juga berwawancara. 
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d) Media bisa digunakan untuk menjelaskan alur terjadinya sumber energi 

yang ada dilingkungan sekitar. 

e) Jika materi sudah tersampaikan satu persatu, tekan tombol untuk 

membunyikan suara cerita tentang lingkungan sekitar. Dilengkapi juga 

dialog percakapan dua orang sebagai contoh proses wawancara 

berlangsung.  

f) Setelah selesai digunakan, matikan audio dengan menekan tombol off. 

g) Tutup kembali media ketika selesai digunakan dengan benar seperti 

semula menjadi kotak media.  

4. Pembelajaran Interaktif  

a. Konsep Pembelajaran Interaktif 

Pembelajaran bukanlah suatu proses yang didominasi oleh seorang 

guru, justru di dalam suatu pembelajaran yang dituntut aktif adalah peserta 

didik. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan 

kreatif yang menuntut peserta didik dalam mengembangakan kemampuannya 

untuk melakukan sejumlah kegiatan belajar sehingga peserta didik mampu 

dan benar-benar membangun pengetahuannya secara mandiri dan bertanggung 

jawab (Abidin, 2015:3). Dalam proses pembelajaran dikenal istilah-istilah 

yang memiliki makna hampir sama yaitu pendekatan pebelajaran, strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik 

pembelajaran dan model pembelajaran. 

Pendekatan pembelajaran dapat dimaknai sebagai sudut pandang kita 

terhadap pembelajaran tersebut, dilihat dari sudut padang secara umum 
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ataukan terpusat (Komara, 2014:39). Yang dimaksud disini adalah sudut 

pandang secara umum atau terpusat kepada guru dan sudut pandang yang 

terpusat pada peserta didik. Selain itu adapun istilah yang disebut dengan 

strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang memang harus 

dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran (Komara 

dalam Sanjaya, 2008). Strategi pembelajaran yang sifatnya masih konseptual 

dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode 

pembelajaran tertentu. Selanjutnya metode pembelajaran ini dijabarkan 

menjadi teknik dan taktik pembelajaran (Komara, 2014:40). Arti dari istilah 

teknik pembelajaran sendiri bisa dijelaskan bahwa suatu cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan suatu metode pembelajaran tertentu. Sedangkan 

taktik pembelajaran adalah suatu gaya yang digunakan oleh guru dalam 

mempraktikkan suatu metode di dalam pembelajaran yang sedang 

berlangsung.  

Berdasarkan sedikit penjelasan diatas, apabila pendekatan, strategi, 

metode, teknik dan taktik sudah terangkai menjadi suatu kesatuan dalam 

pembelajaran maka terbentuklah suatu model pembelajaran. Jadi model 

pembelajaran adalah suatu bentuk pembelajaran yang terjadi mulai dari awal 

hingga akhir pembelajaran yang dibawakan oleh setiap guru dengan cara khas 

mereka yang berbeda-beda. Guru yang profesional akan mengembangkan 

kemampuannya dalam mengajar untuk menciptakan pembelajaran yang 

kreatif, inovatif dan menarik bagi peserta didik sehingga menjadi 

pembelajaran yang interaktif di kelas.  
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b. Pengertian Pembelajaran Interaktif 

Metode pembelajaran nteraktif adalah suatu langkah atau teknik 

mengajar dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam 

memberikan materi kepada peserta didik dimana guru menjadi pemeran utama 

di dalam proses pembelajaran agar tercipta suasana kelas yang aktif dan 

edukatif, yaitu interaksi anatara guru dengan peserta didik, peserta didik 

dengan peserta didik, dan dengan sumber belajar yang mendukung selama 

proses pembelajaran berlangsung (Komara, 2014:42). Di dalam pembelajaran 

yang sedang berlangsung, diperlukan merencanakan metode-metode yang 

akan digunakan selama pembelajaran untuk membawa pembelajaran itu 

sendiri ke dalam keberhasilan. Namun nyatanya, masih banyak pembelajaran 

yang di dalamnya masih terkesan pasif dan kurang menarik.  

Metode pembelajaran interaktif ini sangat cocok diterapkan dalam 

pembelajaran dikelas. Menurut Hamid (2012:208) menyatakan bahwa metode 

pembelajaran interaktif merupakan suatu penjabaran dari pola pembelajaran 

kolaboratif yang di dalamnya berisi tentang suatu usaha untuk aktif dalam 

berkegiatan dan bekerja sama dengan satu sama lain dan juga dapat melakkan 

kegiatan berinteraksi antar siswa dalam membahas suatu materi tertentu yang 

disampaikan oleh guru. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mandiri dalam 

segala hal yang dimulai dengan hal-hal kecil hingga terbiasa melakukan nya 

dalam kehidupan bermasyarakat.  
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran interaktif adalah suatu 

metode atau cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran untuk 

memicu peserta didik berperan aktif di dalam kelas, saling berkomunikasi 

dengan guru maupun dengan peserta didik lainnya sehingga tercipta 

pembelajaran yang menarik dan inovatif.  

c. Macam-macam Metode Pembelajaran yang bersifat Interaktif 

Menurut Hamid (2011:209) menjelaskan bahwa ada beberapa macam 

metode pembelajaran yang bersifat interaktif yaitu: 

1. Metode Ceramah 

Metode ceramah ini biasanya sering digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran dengan tujuan untuk menjelaskan materi yang disampaik 

oleh guru kepada siswa. Metode ini juga mempunyai kelebihan dan 

kekurangan.  

a. Kelebihannya yaitu: metode ini mudah sekali digunakan, guru juga 

mudah menguasai kelas, dapat diikuti siswa dalam jumlah besar 

dan guru pun mudah menjelaskan banyak materi yang ingin 

disampaikan. 

b. Kekurannya yaitu: bila digunakan terlalu lama metode ini akan 

membuat peserta didik menjadi cepat bosan, peserta didik menjadi 

pasif di dalam kelas, sulit mengontrol sejauh mana kemampuan 

peserta didik dan peserta didik yang mudah menangkap materi 

secara visual akan merasa kesulitan dengan adanya metode ini.  
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2. Metode Penugasan/latihan 

Pemberian tugas berarti melatih kemampuan peserta didik sejauh mana 

dalam menerima materi yang telah disampaikan oleh guru. Adapun 

kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode ini adalah sabagai 

berikut: 

a. Kelebihan : materi, informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh 

peserta didik akan mudah diingat, peserta didik mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keberaniannya 

dalam mengambil sebuah keputusan dan bertanggungjawab dengan 

tugasnya. 

b. Kekurangan : peserta didik lebih mudah melakukan kebohongan 

yang biasanya dilakukan dengan cara meniru atau menyontek tugas 

temannya, dan sulit memberikan tugas yang bersifat untuk 

memenuhi perbedaan individual. 

3. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu metode yang dilakukan untuk memcahkan 

suatu masalah atau persoalan yang terjadi di dalam kelas. Persoalan-

persoalan ini juga bisa berupa tugas kelompok yang diberikan guru untuk 

menemukan alternative dalam memecahkan masalah. Metode diskusi ini 

juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, antara lain: 

a. Kelebihan : menyadarkan peserta didik bahwa masalah dapat 

dipecahkan dengan berbagai jalan, dengan berdiskusi mereka dapat 

saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat 
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diperoleh keputusan terbaik dan juga membiasakan peserta didik 

agar dapat mendengarkan pendapat orang lain.  

b. Kekurangan : sulit untuk digunakan dalam kelompok yang besar, 

metode diskusi bisa dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara, 

dan peserta didik sangat terbatas dalam mendapatkan informasi.  

4. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah suatu metode yang digunakan untuk 

memberikan kesepatan kepada peserta didik dalam melakukan uji coba 

atau melakukan suatu percobaan tertentu. Dengan metode ini peserta didik 

diharapkan bisa terlibat sepenuhnya dalam merencakan, melakukan 

eksperimen, menemukan fakta, menympulkan data, mengendalikan 

variable dan memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Metode ini 

juga memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain: 

a. Kelebihan : peserta didik akan lebih percaya atas kebenaran atau 

kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukannya, 

peserta didik dapat mengembangkan kmampuannya dalam 

mengadakan studi atau menjelajahi ilmu dan teknologi yang ada.  

b. Kekurangan : alat dan sarana untuk bereksperimen sangatlah 

terbatas dan eksperimen juga memerlukan jangka waktu yang lama. 

5. Metode Proyek 

Metode proyek merupakan suatu cara mengajar yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan unit-unit kehidupan 

sehari-hari sebagai materi pelajarannya. Metode ini mempunyai kelebihan 
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dan kekurangan antara lain: metode ini dapat merombak pola piker peserta 

didik dari yang sempit menjadi luas dan menyeluruh ketika memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dilatih untuk 

membiasakan diri menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara 

terpadu.  

 Berdasarkan beberapa metode yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran digunakan tidak terlepas dari 

penggunaan metode interaktif yang digunakan selama pembelajaran. 

Metode pembelajaran digunakan sesuai dengan karakteristik media 

pembelajaran, kondisi kelas dan materi yang akan disampaikan oleh guru. 

5. Pembelajaran Tematik  

a. Pengertian Pembelajaran Tematik  

Menurut Majid (dalam Depdiknas, 2003:2) mengatakan bahwa 

pembelajaran tematik adalah suatu strategi pembelajaran yang digunakan 

dalam proses pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu mata pelajaran 

untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik secara aktif di dalam 

kelas. Bukan hanya pengalaman yang mereka dapatkan namun juga  berbagai 

bentuk pengetahuan serta pembelajaran tingkah laku yang berkarakter agar 

berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi pembelajaran tematik 

memungkinkan peserta didik untuk melatih dan mengembangkan 

kemampuannya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya (Majid, 2014:4). 

Pembelajaran tematik sebenarnya adalah suatu pembelajaran yang 

menekankan pada suatu konsep tertentu sambil melakukan sesuatu yaitu 
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learning by doing (Trianto, 2010). Selain itu pembelajara tematik juga 

penerapan dari suatu pembelajaran terpadu yang dikemas dalam bentuk 

konsep yang saling berkaitan (Qondias, 2016:854).  Dalam pengemasan 

konsep-konsep yang dipadukan menjadi satu inilah, diharapkan siswa mampu 

memahami materi dengan mudah. Siswa juga bisa mengenal lingkungan yang 

berkaitan dengan materi yang dipelajarinya.  

Menurut Utami (2015:2) metode pembelajaran tematik mengaitkan 

tiga penilaian dalam pembelajarannnya yaitu sikap, keterampilan dan 

pengetahuan. Terutama pada tema-tema yang terdapat pada Kurikulum 2013 

sangat berkaitan dengan alam dan kehidupan sekitar manusia itu sendiri. 

Dalam metode pembelajaran tematik ini materi yang disampaikan oleh guru 

sudah tidak dalam bentuk mata pelajaran tertentu lagi, namun dalam bentuk 

tema-tema yang sudah disesuaikan dengan Kurikulum 2013.  Menurut 

lampiran Permendikbud RI No. 67 Tahun 2015 tema yang sudah dikemas 

disesuaikan dengan konsep dasar agar peserta didik tidak mempelajari konsep 

dasar tersebut secara parsial. Oleh karena itu pembelajaran yang diberikan 

member makna yang utuh kepada peserta didik yang tercermin pada tema-

tema yang telah dipelajari sebelumnya.  

Berdasarkan beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian 

pembelajaran tematik, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah 

suatu pembelajaran yang menekankan tidak hanya pada satu konsep mata 

pelajaran saja namun juga tentang mengaitkan beberapa konsep mata 

pelajaran menjadi satu kesatuan terpadu sehingga peserta didik diharapkan 
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mampu berperan aktif di dalamnya. Bahkan tidak hanya mampu berperan 

aktif, peserta didik juga dapat mengembangkan kemampuan dan tingkah 

lakunya yang sesuai dengan tingkat penilaian yang ingin dicapai dengan baik 

agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh Abdul Majid yang mengutip 

pendapat Drake menyatakan bahwa ada tiga klasifikasi karakteristik 

kurikulum terpadu, yaitu: 

1) Karakteristik Pendekatan Intradisiplin 

Ada empat macam ciri-ciri yang mengambarkan karakteristik pendekatan 

intardisiplin, antara lain: 

a. Pengetahuan dan keterampilan yang terhubung dalam satu bidang studi 

atau keilmuan. 

b. Pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari melalui mata pelajaran 

masing-masing. 

c. Sifat khas dari pembelajaran diakui dalam setiap mata pelajaran. 

d. Kebermaknaan personal dan sosial siswa ditingkatkan dengan integrasi 

kognitif, afektif dan sosial domain dengan pengetahuan dan 

keterampilan bidang studi.  

2) Karakteristik Keterpaduan Multidisiplin 

Ada enam macam ciri-ciri yang menggambarkan karakteristik keterpaduan 

multidisiplin, antara lain: 
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a. Topik, tema, isu atau ide besar mempertemukan hasil lebih dari bidang 

studi. 

b. Hasil tiap bidang studi tetap berbeda. 

c. Pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari melalui masing-masing 

bidang studi pada waktu yang bersamaan terhubung ke topic lintas 

kulikuler, tema, isu atau ide-ide besar. 

d. Sifat khas dari pembelajaran diakui dalam setiap mata pelajaran. 

e. Kebermaknaan personal dan sosial siswa ditingkatkan dengan integrasi 

kognitif, afektif dan sosial domain dengan pengetahuan dan 

keterampilan bidang studi. 

f. Para siswa dipandu untuk melihat hubungan antara bidang studi. 

3) Karakteristik Keterpaduan Interdisiplinary/antar disiplin 

Karakteristik keterpaduan interdisciplinary mencakup lima ciri-ciri, antara 

lain: 

a. Topik, tema, isu atau ide-ide besar yang digunakan berdasarkan pada 

hasil yang saling terkait antara pengetahuan dan keterampilan lebih dari 

satu bidang studi. 

b. Hal-hal yang sama dan dipelajari pada mata pelajaran sudah 

teritegrasikan dan teridentifikasi. 

c. Saling ketergantungan atau kesamaan pengetahuan dan keterampilan 

pada bidang studi yang terintegrasi dalam topic lintas-kulikuler, tema, 

isu atau ide-ide besar. 
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d. Kebermaknaan personal dan sosial siswa ditingkatkan dengan integrasi 

kognitif, afektif, dan sosial domain dengan pengetahuan dan 

keterampilan bidang studi. 

e. Para siswa dibimbing untuk mengembangkan dan menerapkan 

pengetahuan interdisipliner yang bermakna dan relevan dan 

keterampilan pada bidang studi dengan kehidupan nyata.  

Majid (2014:89) juga menjelaskan tentang karakteristik suatu model 

pembelajaran di sekolah dasar, bahwa pembelajaran tematik mempunyai 

enam karakteristik sebagai berikut: 

a. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa maksudnya adalah di dalam 

pembelajaran siswa menjadi subjek belajar yang dituntut untuk aktif 

dalam embelajaran sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilitator 

yang memberikan kemudahan kepada siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar.  

b. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik memberikan pengalaman secara langsung 

kepada siswa. Hal ini dimaksudkan siswa secara langsung dihadapkan 

dengan kehidupan yang nyata agar dapat memahami hal-hal yang lebih 

abstrak. 
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c. Pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas 

Pembelajran tematik ini, pemisahan mata pelajarannya tidak begitu 

jelas, karena hanya dipusatkan pada tema-tema yang berkaitan dengan 

kehidupan siswa di lingkungan sekitar saja.  

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Dalam pembelajaran tematik juga memaparkan konsep-konsep dari 

berbagai mata pelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. Hal ini 

berguna memudahkan untuk siswa dalam memecahkan masalah. 

e. Bersifat fleksibel  

Pembelajaran tematik ini bersifat luwes atau fleksibel dimana guru 

bisa dengan mudah mengaitkan tema-tema mata pelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitarnya.  

f. Menggunakan prinsip belajara sambil bermain dan menyenangkan 

c. Prinsip Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik juga memiliki prinsip yang berkaitan dengan 

tematik terintegratif (Majid, 2014:89), antara lain: 

a) Pembelajaran tematik terintegratif mempunyai satu tema yang aktual, 

dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema 

ini menjadi pemersatu materi dari beberapa mata pelajaran. 

b) Pembelajaran tematik terintegratif perlu memilih materi beberapa mata 

pelajaran yang mungkin saling terkait. Materi-materi yang dipilih ini 

dapat menjabarkan tema-tema yang bermakna.  
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c) Pembelajaran integrative tidak boleh bertentangan dengan tujuan 

kurikulum yang berlaku tetapi sebaliknya pembelajaran tematik 

integrative harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan 

pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. 

d) Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu 

mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, 

kebutuhan dan pengetahuan awal.  

e) Materi pada mata pelajaran yang dipadukan dan dikaitkan tidak terlalu 

dipaksakan, maksudnya materi yang tidak bisa dipadukan atau 

dikaitkan maka tidak perlu dipadukan atau dikaitkan.  

d. Model Fungsi dan Peran Guru dalam Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik masih sangat jarang digunakan oleh guru di 

lapangan karena berbagai faktor. Misalnya, ketidakpahaman para guru dalam 

merancang perencanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar, membuat para 

guru kesulitan dalam menerapkan pembelajaran tematik di kelas. Perencanaan 

atau penyusunan pembelajaran tematik ini juga memakan waktu yang cukup 

lama, sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk menyampaikan 

materi kepada peserta didik sudah jauh, namun masih terkekang oleh 

penyusunan perencanaan pembelajaran yang rumit.  

Sekolah dasar mempunyai kebijakan masing-masing dalam 

melaksanakan tugas yang disesuaikan dengan kondisi guru yang ada. Peran 

setiap guru pun berbeda-beda dalam melaksanakan kebijakan yang sekolah. 
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Fungsi dan peran guru menurut Abdul Majid (2014:148) adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru Tunggal 

Setiap guru memiliki tugas dan peran masing-masing dalam 

melaksanakan kebijakan sekolah. Di dalam pembelajaran tematik 

integratif, guru tunggal melaksanakan pembelajaran tematik seorang diri 

tanpa adanya kerja sama dengan guru yang lain. Dalam merancang 

scenario pembelajaran pun guru tunggal melaksanakannya tanpa adanya 

diskusi terlebih dahulu dengan guru lain. Sehingga tanggung jawab dalam 

perencanaan pembelajaran terkesan dipikul sendiri oleh guru tunggal. 

Mengetahui hal ini, pembelajaran tematik yang dilaksanakan oleh guru 

tunggal pun tidak terlepas dari beberapa kekurangan, diantaranya: (1) 

Dalam mengaitkan beberapa bidang studi untuk menjadi sebuah tema yang 

interaktif sangatlah sulit, (2) Skenario pembelajaran yang dirancang oleh 

guru apabila tidak menggunakan metode pembelajaran yang inovatif yang 

sesuai maka untuk pencapaian KI, KD dan indikator sangatlah sulit dan 

terkesan tanpa makna. 

Oleh karena itu guru tunggal dalam melaksanakan pembelajaran 

tematik integrative harusnya melakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai 

dengan bidang keahliannya, menyusun skenario pembelajaran 

menggunakan metode-metode yang inovatif, menyiapkan pembelajaran 
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dengan baik dan matang sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat 

mencapai target SK dan KD yang diharapkan.  

b. Team Teaching  

Peran guru dalam team teaching ini adalah berkelompok atau berdiskusi 

untuk merencanakan pembelajaran tematik yang integrative yang sesuai 

dengan KI dan KD yang diharapkan. Meskipun setiap guru mempunyai 

bidang keahlian masing-masing, namun apabila pembelajaran disusun 

dengan pemikiran banyak orang maka tanggung jawab akan terselesaikan 

dengan baik dan mudah. Team teaching dalam pembelajaran tematik ini 

mempunyai kelebihan yaitu adanya team teaching ini lebih mudah 

mencapai KD pada setiap pokok atau tema dari berbagai bidang studi, 

peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan 

melalui diskusi karena peserta didik mendapatkan ilmu dari berbagai ahli 

bidang studi.  

Team teaching juga memiliki kelemahan dalam pembelajaran tematik 

yaitu: (1) Apabila persiapan sebelum pembelajaran kurang, maka 

pembelajaran yang dilakukan di kelas juga tidak akan berjalan dengan 

lancar, (2) Selain itu jika antar team teaching tidak saling berkoordinasi 

satu sama lain maka setiap guru akan saling mengandalkan dan pencapaian 

target KD tidak akan terpenuhi dengan baik.  

 Kesimpulan yang dapat dibuat oleh peneliti bahwa di dalam 

pembelajaran guru harus benar-benar mengerti perannya masing-masing 
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dan materi apa yang akan disampaikan selama pembelajaran berlangsung 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru harus mandiri dalam 

melaksanakan pembelajaran tematik sesuai dengan bidang dan keahlian 

mereka masing-masing. Sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran 

yang sesuai dan terciptanya pembelajaran yang kreatif, inovatif dan 

menyenangkan. 

6. KI, KD, Indikator Tema 9  

a. Pemetaan KI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

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

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya 

3. Memahami pengetahuan 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 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. 
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b. Pemetaan KD 

IPA 

3.5  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. 

4.5  Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi 

tentang berbagai perubahan bentuk energi. 

IPS 

3.1  Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi.  

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ 

kabupaten sampai tingkat provinsi. 

Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. 

4.3  Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulis. 

c. Pemetaan Indikator 

IPA 

3.5.1 Menyebutkan sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari dengan penuh kepedulian. 
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3.5.2 Menyebutkan hubungan antara air dan listrik sebagai sumber energi 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5.1 Membuat Main Mapping tentang keterkaitan antara sumber daya air 

dengan energi listrik dengan penuh tanggung jawab 

IPS 

3.1.1 Mengidentifikasi hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh 

kepedulian.  

3.1.2 Menyebutkan manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia. 

4.1.1 Membuat peta pikiran, siswa dapat memahami hubungan manusia 

dengan lingkungan sengan penuh tanggung jawab 

Bahasa Indonesia 

3.3.1 Mengamati media takbulta tentang wawancara dengan salah satu 

tokoh pengguna sumber energi air 

3.3.2 Menyebutkan langkah-langkah wawancara  

4.3.1 Membuat contoh daftar pertanyaan wawancara 

4.3.2 Mempraktikkan wawancara tentang penggunaan sumber energi listrik 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mariah (2015) tentang 

Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Miniatur Sistem Listrik Rumah 

Tangga untuk Pembelajaran Fisika di SMP menyatakan bahwa penelitian yang 

dilakukan menghasilkan sebuah produk media pembelajaran yang sangat 

membantu guru dalam pembelajaran. Hasil dari pengembangan yang dilakukan 

oleh Mariah ini memberikan respon positif dari guru dan juga peserta didik. 

Media pembelajaran yang dihasilkan berupa media 3D yang menjelaskan tentang 

materi system listrik rumah tangga. Adanya media pembelajaran baru yang 

dikembangkan ini membantu siswa memahami rangkaian listrik dan pembayaran 

daya ke PLN secara riil dalam kehidupan sehingga peserta didik juga dapat 

memahami penjelasan dari guru dengan mudah. Penilaian dan rata-rata hasil 

belajar siswa meningkat pesat, Dari hasil yang telah dicapai maka terbukti bahwa 

pengembangan media berupa miniature 3D ini berhasil meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dalam mata pelajaran fisika. 

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sholichah (2017) 

tentang Pengembangan Media Miniatur Tata Surya 3D Materi Mendiskripsikan 

Sistem Tata Surya dan Posisi Penyususn Tata Surya Kelas VI Sekolah Dasar 

yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah produk 

media pembelajaran berupa miniature 3D. Dari hasil yang telah diperoleh dari 

penelitian, Sholichah menjelaskan bahwa media ini efektif digunakan dalam 

pembelajaran terutama pada mata pelajaran IPA. Media pembelajaran miniature 
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ini telah melalui proses uji kelayakan, kevalidan, kepraktisan dan keefektifan 

yang memperoleh nilai diatas rata-rata standarisasi yang dibuat oleh peneliti.  

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hartariani (2016) 

tentang Pengembangan Media Pembelajaran 3 Dimensi pada Mata Pelajaran 

Matematika untuk Siswa Penyandang Tunagrahita yang menyatakan bahwa 

dalam proses pembelajaran peserta didik lebih suka menggunakan media berupa 

video animasi dari pada menggunakan video benda konkrit sebagai modelnya. 

Dengan video yang variatif berbagai macam animasi bentuk dan model ini 

peserta didik lebih mudah menerima dan memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. Oleh karena itu, Hartariani melakukan penelitian pengembangan 

berupa produk media pembelajaran 3D yang dapat meningkatkan konsentrasi 

peserta didik dalam pembelajaran. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa 

media pembelajaran 3D matematika untuk penyandang tunagrahita yang melalui 

beberapa tahap pengembangan memperoleh respon positif dari peserta didik 

karena media ini mampu menjadi sumber belajar dan dapat meningkatkan 

konsentrasi belajar peserta didik tunagrahita.  

Dari ketiga penelitian yang relevan diatas yang mempunyai kesamaan 

melakukan penelitian pengembangan media pembelajaran, maka peneliti juga 

melakukan penelitian dengan mengembangkan media pembelajaran untuk 

pembelajaran tematik yang interaktif. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh 

ketiga peneliti sebelumnya dengan peneliti adalah sama-sama mengembangakan 

media pembelajaran yang dikhususkan pada media pembelajaran berupa benda 

konkrit yang disesuaikan denga tugas perkembangan anak yaitu pada usia 8 
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hingga 11 tahun anak lebih menyukai benda-benda yang nyata/konkrit. 

Perbedaannya adalah media yang dihasilkan berbeda, bahwa peneliti 

mengembangkan media timbul interaktif yang belum dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Subjek yang dituju juga berbeda karena peneliti menggunakan 

subjek pada peserta didik kelas IV sekolah dasar.  
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C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Kerangka Pikir 

 

Analisis Kebutuhan  

 Guru masih menggunakan media gambar, 

video dan LCD proyektor dalam mengajar. 

 Sarana dan prasarana terbatas 

 Media pembelajaran di sekolah yang 

terbatas 

Kondisi ideal 

 Guru menggunakan media pembelajaran takbulta 

untuk pembelajaran tematik 

 Sarana dan prasarana yang menunjang 

pembelajaran tematik 

 Sekolah harus mempunyai media pembelajaran 

yang memadai 

Media yang menceritakan tentang lingkungan dan sumber energi air dan listrik 

melalui benda timbul dan media suara 

Siswa kelas IV 

Menyukai sesuatu yang menyenangkan dan memahami materi menggunakan benda 

konkrit 

 

Menggunakan media interaktif Takbulta (Kotak Timbul Bercerita) 

Pengembangan Media Interaktif Takbulta (Kotak Timbul Bercerita) pada Tema 9 

Kayanya Negeriku untuk Siswa Kelas IV SD di Jombang 

1. Media pembelajaran interaktif takbulta tema kayanya negeriku pada siswa kelas IV 

sekolah dasar yang dikembangkan valid 

2. Respon siswa kelas IV sekolah dasar setelah menggunakan media interaktif takbulta 

menjadi lebih efektif dan aktif dalam pembelajaran  




