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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian teori 

1. Kurikulum  

a. Kurikulum 2013 

  Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, Bab 1, pasal 1 ayat 19, kurikulum 

diartikan: “Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” Selain digunakan 

sebagai suatu rencana kegiatan pembelajaran, kurikulum juga dijadikan pedoman 

penyelenggaraan pembelajaran, Prastowo (2014:122) kurikulum adalah sebuah 

rencana yang tertulis yang dijadikan pedoman pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat rumusan tujuan, proses pembelajaran , jadwal dan evaluasi. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu rancangan yang 

dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran yang didalamnya terdapat suatu 

rencana-rencana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang 

efektif.  

  Kurikulum 2013 memiliki perbedaan ataupun perubahan daripada 

kurikulum yang sudah pernah diterapkan sebelumnya.  Maka dengan adanya 

perubahan inilah tentunya memerlukan persiapan yang lebih matang lagi yang 

harus dilakukan oleh kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik lainnya. Elemen-

elemen perubahan diantaranya sebagai berikut Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL), Standar proses, Standar Isi, dan Standar penilaian,  Majid (2014:35). 
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Kurikulum 2013 juga dapat dikatakan sebagai Kurikulum Tematik (Pembelajaran 

Tematik). 

  Pada kurikulum ini menerapkan pembelajaran yang berupa tema-tema 

yang berkaitan dengan kehiduapan sehari yang bersifat kontekstual. Dengan cara 

demikian pengalaman nyata yang didapatkan siswa sangat bermakna, khususnya 

yang berkaitan dengan materi-materi pelajaran yang dipelajarinya yang tentunya 

dalam materi yang akan dijelaskan akan dikaitkan dengan lingkungan yang ada di 

sekitar siswa, sehingga siswa juga dapat belajar dari lingkungannya tersebut . Jika 

dilihat berdasarkan perkembangan para peserta didiknya dari aspek karakteristik 

cara belajarnya, kurikulum yang paling tepat diterapkan yaitu kurikulum tematik,  

Hajar (2013:20-21).  

b. Karakteristik kurikulum tematik 

  Menurut Hajar (2013:43-56) salah satu cara yang harus dilakukan guru 

untuk menerapkan kurikulum tematik dalam proses belajar dan mengajar 

disekolah, guru perlu memunculkan bagaimana karakteristik tematik dalam proses 

pembelajaran sebagai pembeda dengan pembelajaran lain. Namun , jika guru 

tersebut tidak dapat memuncul karakteristik yang ada maka tidak dapat dikatakan 

sebagai pembelajaran tematik.oleh karena itu, setiap guru haruslah menguasai 

bagaimana cara mengetahui atau mengenal beberapa karakteristik yang ada pada 

kurikulum tematik. Ada 10 karakteristik sebagai berikut :  

1). Berpusat pada peserta didik  

  Ketika melakukan proses pembelajaran didalam kelas berdasarkan 

kurikulum tematik, guru harus menempatkan peserta didiknya sebagai pusat dari 

aktivitas kegiatan pembelajaran. Sehingga , peserta didik dapat memperkaya 
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pengetahuan mereka dengan cara menggali dan mengembangkan pengetahuan 

yang telah mereka terima. Sehingga, dengan demikian peserta didik akan 

mendapatkan pengalaman belajar yang nyata. Sebab , dalam kurikulum tematik 

ini guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

2) Memberikan pengalaman langsung 

  Adapun maksud dalam memberikan pengalaman langsung dalam 

kurikulum tematik ini adalah peserta didik dihadapkan pada pembelajaran yang 

konkret , bukan hanya dari keterangan guru ataupun dari buku pelajaran. Dengan 

demikian, proses pembelajaran yang dilakukan guru akan lebih bermakna.  

3) Tidak terjadi pemisahan materi pelajaran secara jelas  

  Ketika guru menerapkan pembelajaran tematik atau kegiatan belajar 

mengajar berbasis kurikulum tematik, maka guru tidaklah boleh memisahkan 

mara pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain secara jelas. Karena , 

salah satu karakteristik pembelajaran berbasis kurikulum tematik ketidakjelasaan 

pemisahan antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Akan 

tetapi bukan berarti menghilangkan esensi mata pelajaran yang ada dan 

mengaburkan tujuan-tujuan dalam pembelajaran tersebut.  

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  

  Berdasarkan pembelajaran berbasis kurikulum tematik, guru harus 

menyajikan konsep-konsep yang ada dari berbagai mata pelajaran. Yang bertujuan 

agar pemahaman tentang materi yang di dapatkan peserta didik tidak terpotong-

potong. Dengan demikian, peserta  didik mampu dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru secara utuh. Pemahaman materi secara utuh ini 
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dimaksudkan agar berguna bagi proses perkembangan kepribadian, kedewasaan, 

serta pendidikan peserta didik.  

5) Bersifat fleksibel 

  Karakteristik lain dari pembelajaran yang berbasis kurikulum tematik 

adalah bersifat fleksibel. Pada proses pembelajaran dalam penyampaian materi 

guru  harus bersifat luwes (fleksibel). Sebagai contoh, ketika proses pembelajaran 

guru menghubungkan materi dengan keadaan lingkungan peserta didik.  Hal 

semaca ini perlu dilakukan dikarenakan pada dasarnya belajar juga dapat 

dimaknao sebagai suatu proses interaksi yang dilakukan oleh peserta didik dengan 

lingkungan mereka. Mereka dapat belajar dari hal-hal yang konkret.  

6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik  

  Penyelenggaraan dalam kurikulum tematik dalam kegiatan pembelajaran 

salah satu karakteristik juga dapat dilihat dari hasil belajar yang sesuai dengan 

minat dan kebutuhan peserta didik. Dengan kata lain kegiatan belajar memang 

sangat dibutuhkan oleh karena itu sangat mempengaruhi perkembangan 

intelektual dalam kehidupan. Dalam hal ini guru harus memberikan kesempatan 

yang sebesar-besarnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang 

telah dimiliki sesuai dengan minat peserta didik. Guru juga haruslah 

menyesesuaikan kegiatan pembelajaran dan materi pembelajaran sesuai dengan 

minat dan kebutuhan yang di butuhkan peserta didik, akan tetapi guru tidak boleh 

lupa akan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan materi 

yang diajarkan.  
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7) Menerapkan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

  Menyenangkan apabila diterapkan pada saat proses pembelajaran bagi 

peserta didik. Menurut Hajar (2013:52) sesuai dengan usia mereka, konsep belajar 

sambil bermain perlu diterapkan agar memunculkan kondisi belajar yang aktif dan 

kreatif. Selain itu, juga dijadikan sebagai perkembangan intelegensi para peserta 

didik secara tepat dan tepat.  

8) Mengembangkan komunikasi peserta didik 

  Pembelajaran tematik juga menekan pada terjadinya interaksi antara satu 

individu dengan individu yang lain. Kemampuan interaksi ini juga merupakan 

indikator keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, sekaligus sebagai 

karakteristik pembelajaran kurikulum tematik. Tentunya kemampuan komunikasi 

tersebut perlu adanya bantuan dari guru.  

9) Mengembangkan kemampuan metakognisi peserta didik  

  Penerapan kurikulum tematik guru dituntut untuk mengembangkan 

kemampuan metakognisi peserta didiknya ketika dalam proses belajar dan 

mengajar. Istilah metakognisi diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan 

sesuatu mengenai individu yang belajar, serta cara bagaimana dia mengontrol dan 

dapat menyesesuaikan perilakunya. Selain itu, metakognisi juga dapat dikatakan 

sebagai kemampuan seseorang yang dapat mengontrol perilakunya agar tetap 

terkonrol secara optimal.  

10) Lebih menekankan proses daripada hasil  

  Karakteristik lain yang harus dimunculkan dalam pembelajaran kurikulum 

tematik yaitu lebih menekankan proses daripada hasil yang dicapai. Dengan kata 

lain, guru harus mendorong atau memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif 
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dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa dapat mendapatkan pemahaman 

konsep-konsep secara mandiri dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Penekanan 

pada proses belajar merupakan suatu cerminan dari kesungguhan belajar peserta 

didik.  

2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian pembelajaran tematik  

  Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh guru dalam  membentuk tingkah laku siswa menjadi lebih baik 

dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitiv menjabarkan 

bahwa pembelajaran merupakan suatu cara yang diberikan oleh guru kepada siswa 

untuk berfikir mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari menurut 

Hamdani (2011:23). Adapun humanistik menjabarkan pembelajaran sebagai 

pemberian kebebasan kepada siswa berhak untuk memilih suatu bahan pelajaran 

dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya, Hamdani 

(2011:23). Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik harus seseuai dengan 

kebetuhan dan karakteristik peserta didik. 

  Pembelajaran tematik menurut Majid (2014:80) yaitu pembelajaran yang 

memadukan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan tema sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna dan bermanfaat kepada siswa untuk mengenal 

lingkungan sekitar peserta didik (kontekstual). Model pembelajaran tematik 

adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang  

didalamnya melibatkan beberapa mata pelajaran yang bertujuan  untuk 

memberikan pengalaman bermakna kepada  siswa. disebut “bermakna”, Prastowo 
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(2016:54). Karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan mencari sendiri dan 

memamahi konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

yang dapat menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya 

sehingga dengan demikian pengalaman yang di dapat siswa lebih bermakna. 

  Pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran holistik 

yang dimana pembelakaran holistik yaitu dilakukan secara menyeluruh. 

Pembelajaran holistik mengandung dua tujuan yang didalam tujuan tersebut 

didalamnya yaitu dapat menghasilkan suatu pembelajaran yang lebih bermakna  

yang lebih memaksimalkan kognitif otak kiri yang dicapai untuk melalui 

pengembangan keahlian akademis dan teknis yang dimiki oleh peserta didik 

menjadi lebih baik, dan pembelajaran yang bermakna menggunakan otak kanan 

melaui pengembangan sosial dan ketrampilan nilai. Pembelajaran ini cocok 

dengan karakteristik siswa kelas rendah yang masih dalam tahap operasional 

konkrit (nurul & Kurniawati: 316,318). 

  Dari beberapa pengertian pembelajaran diatas dapat simpulkan bahwa, 

pembelajaran tematik adalah suatu proses pembelajaran yang dimana dalam 

pembelajaran tersebut memadukan beberapa mata pelajaran kedalam satu tema 

sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Berdasarkan 

karakteristik yang dimiliki siswa sekolah dasar pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kemampuan siswa baik pada aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, yaitu pembelajaran tematik.   

b. Hubungan Lingkungan Belajar, Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

  Sumber belajar digunakan untuk memperoleh informasi sebanyak 

mungkin, dan untuk mendukung suatu pemahaman informasi dan lingkungan 
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maka diperlukanya sebuah media pembelajaran yang dijadikan sebagai penunjang. 

Karena, lingkunganah yang mempengaruhi minat atau motivasi belajar siswa. 

tidak hanya itu lingkungan belajar siswa juga dapat menumbuhkan motivasi-

motivasi siswa untuk belajar dan melakukan kompetisi dalam hal belajar.  

  Lingkungan belajar iswa yang paling utama adalah dilingkungan keluarga, 

karena dalam lingkungan keluarga peran keluarga sangat besar. Di dalam keluarga 

siswa akan menemukan tempat yang paling nyaman untuk belajar dan dalam 

keluarga juga siswa memiliki motivasi-motivasi yang kuat untuk terus 

berkembang dalam menutut ilmu.  

  Semua lingkungan yang terdapat disekitar tempat tinggal bisa digunakan 

sebagai sumber dan media pembelajaran. Lingkungan yang dapat digunakan 

dalam proses pendidikan dan pengajaran secara umum dapat dikategorikan 

menjadi dua macam lingkungan belajar yakni lingkungan sosial dan lingkungan 

alam menurut Haryono (2015:45). 

1) Lingkungan Sosial 

  Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi 

manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan 

kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur 

pemerintahan, agama dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk 

mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan.     

2) Lingkungan Alam  

 Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang 

sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam (air, hutan, tanah, batu-batuan), 
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tumbuhtumbuhan dan hewan (flora dan fauna), sungai, iklim, suhu, dan 

sebagainya. 

  Pentingnya lingkungan bagi pengajaran yaitu untuk terjadinya proses 

interaksi antara manusia dengan alam, maupun alam dengan lingkungan , dan 

manusia dengan manusia. Dengan adanya interaksi tersebut dapat memunculkan 

suatu media pembelajaran sehingga sumber yang didapat tidak hanya dari buku-

buku pelajaran saja akan tetapi sumber yang memunculkan media tersebut dapat 

dibuktikan dari hasil pemanfaatan dilingkungan sekitar kita. 

  Sumber belajar adalah suatu bahan-bahan ajar yang nantinya dapat 

dimanfaatkan untuk menyampaikan sebuah materi ajar dalam kegiatan proses 

pembelajaran . sumber belajar yang dimaksud dapat berupa media cetak, buku 

teks, media elektronik, narasumber dan lingkungan yang ada disekitar. Sumber 

belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang 

dapat berfungsi untuk membantu mengoptimalkan proses pembelajaran.  

  Salah satu peran guru adalah sebagai manajer dalam suatu proses 

pembelajaran maka dari itu guru dituntut sekreaktif mungkin dalam pengelolaan 

kelas. Salah satunya dalam hal ini adalah dapat memilih sumber dan media 

pembelajaran pada saat proses pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. Sumber dan media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat bantu 

ataupn penunjang untuk penyampaian informasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Terjadi suatu proses pembelajaran apabila adanya suatu interaksi sumber belajar 

melalui media yang dikirimkan kepada penerima pesan (peserta didik). pesan 

informasi tersebut berisi tentang materi-materi yang disampaikan oleh guru 

dengan dapat memanfaatkan lingkungan sekitar. 
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3. Tema 4 berbagai pekerjaan. 

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

  Sebelum ada pembaharuan kurikulum yaitu kurikulum 2006 atau 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) , Standar kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan 

materi pembelajaran, Wiyani (2013:98-99). Namun pada kurikulum baru ini yaitu 

kurikulum 2013 SK dan KD diganti menjadi Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD). 

  Hamid Hasan mengungkapkan bahwa Kompetensi Inti (KI) merupakan 

gambaran secara ketegorial mengenai kompetensi yang di dalam terdapat tiga 

diantaranya yaitu aspek sikap (Afektif), pengetahuan(kognitif) dan ketrampilan 

(psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, 

kelas, dan mata pelajaran. Dengan demikian, kompetensi inti (KI) harus 

menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hardskills dan softskill 

yang dimiliki oleh peserta didik.  

  Menurut Permendikbud No. 24 tahun 2016 kompetensi inti telah dirancang 

sebagai berikut:  

a. Sikap spiritual atau ke agamaan (KI-1) 

b. Sikap sosial    (KI-2) 

c. Pengetahuan   (KI-3) 

d. Ketrampilan   (KI-4)  

Untuk kelas 4 kompetensi inti berisi sebagai berikut: 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.  
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2. Menunjukan 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 dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya , makhluk ciptaan tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 

tempat bermain.  

4. Menyajikan pengetahua dan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan anak beriman dan berakhlak mulia. 

  Kompetensi dasar adalah penjabaran yang lebih spesifik dari kompetensi 

inti yang di dalam kompetensi dasar tersebut terdapat aspek afektif, aspek kognitif 

dan aspek psikomotor yang dikemas dalam suatu pembelajaran yang  hendak 

dicapai oleh peserta didik, Wiyani (2013:108).  

Berikut kompetensi dasar kelas 4 tema 4 subtema 1: 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 

Mata pelajaran Kompetensi dasar 

Bahasa Indonesia 3.5 Menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, 

dongeng, dan sebagainya) 

4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra 

yang dipilih  dan dibaca sendiri secara lisan yang didukung oleh 

alasan.  

IPS 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungan 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 dilingkungan  

4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam 

bersama orang-orang di lingkungannya.  

PPKn 1.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila pancasila 

4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila pancasila 

sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.  
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SBdP 1.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi 

4.1 Menggambar dan membentuk tiga dimensi 

 

b. Materi tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 pembelajaran 1,2 dan 3. 

1)  Bahasa Indonesia  

  Pada materi pelajaran bahasa indonesia peserta didik diminta untuk 

membaca teks bacaan. Dari teks bacaan tersebut peserta didik akan menuliskan 

mengenai pendapat pribadi peserta didik tentang tokoh-tokoh yang ada dalam teks 

cerita tersebut dan kemudian peserta didik meminta pendapat juga kepada 

temannya.  

2) IPS 

  Pada materi pelajaran IPS ini siswa diminta untuk mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan dan siswa diminta untuk 

membuat diagram venn lalu saling membandingkan jawabannya dengan jawaban 

temannya.  

3) IPA 

  Pada materi IPA ini peserta didik diminta untuk menjelaskan cara-cara 

yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam yang berada di daerah 

sekitar tempat tinggal mereka dan sekaligus menuliskan upaya apa yang mereka 

lakukan untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam. 

4) PPKn 

  Pada materi PPKn ini membahas tentang simbol-simbol yang ada pada 

pancasila. Peserta didik diminta untuk menghubungkan simbol sila-sila dalam 

pancasila tersebut dalam kegitan sehari-hari. 
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5) SBdP 

  Pada materi SBdP ini membahas tentang bentuk tiga dimensi. Yang 

nantinya peserta didik akan membentuk dan menggambarkan sebuah contoh karya 

seni tiga dimensi . dan guru juga dapat memberikan contoh-contoh bentuk tiga 

dimensi melalui media.  

2. Media pembelajaran  

a. Pengertian media pembelajaran 

  Di dalam proses pembelajaran terdapat suatu interaksi yang dimana 

interaksi tersebut terjadi antara peserta didik dan guru. Agar tercapainya suatu 

tujuan pembelajaran maka diperlukannya media sebagai alat penunjang atau 

penyampaian informasi. Dengan adanya media dapat memudahkan pemahaman 

peserta didik secara konkrit.  

  Media berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti antara. Dari arti 

tersebut dapat diartikan bahwa media sebagai pembawa informasi dari suatu 

sumber kepada si penerima. Menurut Haryono(2015:47) media adalah suatu 

perangkat keras yang dapat mengantarkan suatu pesan dan perangkat lunak yang 

mengandung pesan tersebut. Media pembelajaran juga dapat merangsang peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Menurut Gagne dalam Sadiman dkk (2010:6) 

media adalah segala sesuatu yang berada dalam lingkungan peserta didik yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Majid (2014:48) media adalah sesuatu 

yang membawa pesan atau suatu informasi tentang pengetahuan dalam 

memunculkan interaksi antara guru dengan peserta didik dengan tujuan 

memudahkan komunikasi dalam proses pembelajaran. 
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  Beberapa pengertian media diatas dapat disimpulkan bahwa, media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan suatu informasi 

sehingga terjadinya proses interaksi yang dimana media tersebut dijadikan sebagai 

alat penunjang penyampaian materi agar lebih mudah diterima oleh peserta didik. 

  Media tidak lagi hanya di  pandang sebagai alat penyalur pesan dari 

pemberi pesan (guru, penulis buku dan sebagainya) ke penerma pesan yaitu 

peserta didik. Sebagai pembawa pesan, media bisa digunakan oleh peserta didik 

tidak hanya dapat digunakan oleh guru. Dengan demikian media dapat mewakili 

guru untuk menyampaikan informasi.  

b. Jenis-jenis dan karakteristik media  

  Jenis media yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sangatlah 

banyak jenis ragamnya, media yang sederhana hingg media yang cukup canggih 

dan rumit pun bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dari media-media 

tersebut terdapat pengelompokan atau klasifikasi menurut kesamaan ciri  atau 

karakteristiknya. Berikut ini adalah contoh taksonomi media sebagai berikut 

Sadiman dkk (2010:18) : 

1) Taksonomi menurut Rudy Bretz  

  Bretz mengidentifikasikan terdapat tiga ciri pokok yang terdapat dalam 

media, tiga unsurnya yaitu suara, visual dan gerak.  

2) Hierarki media menurut duncan  

  Menurut Duncan dalam pemanfaatan media mengajarkan biaya investasi, 

kelangkaan dan keluasan lingkup sasaran media. Dapat dijelaskan bahwa semakin 

rumitnya perangkat media yang dipakai , maka semakin mahal pula biaya 

investasinya , semakin susah pengadaannya, tetapi semakin umum juga 
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penggunaannya dan semakin luas pula lingkup sasarannya. Sebaliknya itu, apabila 

semakin sederhana penggunaan perangkat media yang digunakan tentunya 

biayanya akan lebih murah, pengadaannya pun akan lebih mudah, sifat 

penggunaan media tersebut juga akan lebih khusus dan tentunya lingkup 

sasarannya juga terbatas.  

  Beberapa pengelompokan media diatas dapat dilihat hingga saat ini bahwa 

belum ada kesepakatan mengenai taksonomi media yang berlaku secara umum 

dan juga tentunya dapat mencangkup segala aspek. Bagaimanapun usaha untuk 

mengelompokan, apapun bentuk dan tujuannya dapat memperjelas perbedaan 

fungsi dan kemampuan yang dimiliki dari masing-masing media yang digunakan.  

  Menurut Haryono (2015:51) jika dilihat berdasarkan rancangannya, media 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan suatu 

informasi ada dua jenis diantara yaitu mulai dari yang bentuknya sederhana 

dengan cara memanfaakan lingkungan sekitar hingga yang paling kompleks dan 

canggih yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

a) Media yang dirancang (by design)  

  Media yang dirancang secara khusus untuk menyampaikan suatu materi  

atau media yang dikembangkan untuk memberikan fasilitas belajar pada peserta 

didik yang sistematis dan bersifat formal.  

b) Media yang dimanfaatkan (by utilization) 

  Media dan sumber belajar yang secara sengaja tidak didesain khusus untuk 

memfasilitasi pembelajaran keberadaannya dapat ditemukan dan dimanfaatkan 

untuk berlangsungnya proses pembelajaran.  
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  Berdasarkan dari bentuk atau pengelempokan media dapat  dikelompokan 

yaitu : 

1) Media dua dimensi  

  Media yang hanya mempunyai ciri-ciri panjang dan lebar dan hanya dapat 

dilihat di satu arah. 

2) Media tiga dimensi  

  Media yang dapat dilihat dari berbagai arah dan biasanya media ini 

berbentuk tiruan. 

3) Media pandang diam  

  Media yang berupa gambar yang dapat menghasilkan suara akan tetapi 

bukan gambar yang dapat bergerak. 

4) Media pandang gerak 

  Media yang berupa gambar, menghasilkan suara dan juga dapat bergerak. 

media ini dapat digunakan dalam media berbasis TIK.  

  Pertama, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran dua dimensi 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : (a) hendaknya tujuan pembelajaran 

dirancang sesuai dengan materi.(b) bentuk atau wujud media pastikan yang 

menarik. (c) media yang dipajang tersebut bersifat praktis. (d) penggunaannya 

aman bagi peserta didik dan dapat memberikan dampak positif. (e) media yang 

digunakan harus dapat dilihat jelas oleh peserta didik.  

  Kedua, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran tiga dimensi dapat 

dilakukan dengan cara yang dapat menarik perhatian siswa dan media tersebut 

juga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Penggunaan media tiga dimensi ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : (a) Media tiga dimensi dapat memperkecil 
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ukuran yang sebenarnya. (b) Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu (c) 

Dapat melihat objek yang tidak dapat dilihat secara langsung. (d) Dapat 

menyederhanakan proses dan informasi yang rumit menjadi mudah.  

  Ketiga, media pandang diam dan pandang gerak media ini proses 

penyampaian pesannya dengan melalui penglihatan dan pendengaran  

1) Alat peraga  

  Menurut Haryono (2015:53) alat peraga adalah suatu benda yang 

dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Alat peraga ini bersifat 

konkret sehingga dapat membantu peserta didik untuk menanamkan konsep dan 

pemahamannya yang disusun secara sengaja sebagai upaya membatu 

penyampaian suatu materi. 

2) Media TIK  

  Menurut Haryono (2015:56) teknologi dapat digunakan sebagai 

penyempurnaan kegiatan pembelajaran  dan juga dapat membantu mengembangka 

berbagai jenis ketrampilan peserta didik dalam segala bidang.  

  Media TIK dapat dikelompokan menjadi tiga jenis diantaranya yaitu 

sebagai berikut: 

a) Media auditif  

  Media ini lebih memanfaatkan indera pendengaran dalam menerima suatu 

informasi . seperti contohnya radio, piringan audio dan sebagainya. 

b) Media visual  

  Media ini lebih memanfaatkan atau mengandalkan indera penglihatan 

untuk menerima suatu informasi. Contoh dari media jenis ini adalah gambar diam, 

foto, lukisan dan cetakan  
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c) Media audiovisual  

  Pada media ini audiovisual ini terdapat dua unsur yaitu unsur suara dan 

unsur gambar. Jadi indera penglihatan dan indera pendengaran sama –sama 

diandalkan.  

  Penelitian pengembangan media kotejan merupakan jenis media berbentuk 

tiga dimensi yang merupakan alat peraga. Dengan alat peraga dapat 

mempermudah siswa dalam menerima materi yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitar mereka. Fungsi alat peraga dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Alat 

peraga dipilih dan dapat digunakan untuk tercapainya kompetensi peserta didik, 

selain itu alat peraga juga dapat memudahkan pemahaman peserta didik tentang 

suatu konsep tentang materi yang diajarkan  melalui dengan peraga berupa model 

ataupun benda tiruan.  

c. Manfaat dan fungsi media pembelajaran 

  Media pembelajaran memiliki perananan yang sangat penting untuk 

menunjang proses pembelajaran, dengan menggunakan media akan mewakili guru 

untuk menjelaskan hal-hal abstrak yang mungkin sulit dipahami oleh  peserta 

didik. Jadi dengan adanya media akan mengurangi verbalisme yang dilakukan 

oleh guru, Haryono (2015:49). 

  Secara umum media memiliki fungsi yang akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Mengatasi keterbatasan mengenai pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. 

Karena peserta didik memiliki pengalaman yang berbeda-beda. 
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2) Memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai media yang mungkin 

objeknya terlalu besar, objeknya terlalu kecil, objek terlalu bahaya dan 

sebagainya. 

3) Penggunaan media akan memunculkan interaksi secara langsung antara peserta 

didik dan guru. 

4) Media akan menghasilakan keseragaman pengamatan yang dilakukan oleh 

peserta didik.  

5) Media menanamkan konsep-konsep dasar yang konkrit. 

6) Membangkitkan minat peserta didik. 

7) Membangkitkan motivasi peserta didik untuk mengkuti pembelajaran.  

8) Memberikan pengalaman yang holistik dan pengalaman yang nyata peserta 

didik. 

9) Memudahkan siswa untuk menngamati dan mendeskripsikan suatu benda 

disekitar peserta didik. 

  Menurut Haryono (2015:51) penggunaan media mempunyai banyak 

manfaat, dengan adanya media dapat memperjelas penjelasan yang disampaikan 

oleh guru sehingga informasi yang didapat peserta didik akan lebih kompleks, 

dengan media dapat menarik motivasi siswa untuk belajar yang lebih aktif 

sehingga memunculkan interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik, media 

juga dapat mengatasi keterbatasan panca indera peserta didik dan dengan 

menggunakan media dapat memberikan pengalaman yang sama antar peserta 

didik satu dengan peserta didik yang lain yang bersiswa konkret sehingga dapat 

menunjang keberhasilan pembelajaran. 
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d. Cara pemilihan media pembelajaran  

  Menurut Haryono (2015:66)  cara yang harus dilakukan untuk memilih 

media pembelajaran yang tepat yaitu pemilihan sesuai dengan prinsip-prinsip 

pemilihan media pembelajaran dengan perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai 

berikut: Pertama, memilih metode berdasarkan dengan kebutuhan belajar peserta 

didik bukan keinginan guru. Kedua, program pembelajaran hendaknya sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. Ketiga, sasaran harus sesuai dengan 

perkembangan peserta didik dari segi bahasa yang dimilikinya. Keempat, sesuai 

dengan kondisi lingkungan sekolah. Kelima, perlu adanya pernyempurnaan media 

pembelajaran sebelum digunakan.  

  Hal yang harus dilakukan untuk mempertimbangkan pemilihan media 

pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sehingga tidak 

salah dalam pemilihan media ,Haryono (2015:67) telah mengemukakan sebagai 

berikut:  

1) Sesuai dengan kompetensi pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Sasaran pencapaian yaitu peserta didik 

3) Karakteristik media sesuai dengan yang bersangkutan  

4) Waktu yang tersedia untuk menggunakan media 

5) Biaya yang diperlukan  

6) Ketersediaan fasilitas  

7) Konteks penggunaan media pembelajaran  

8) Mengutamakan mutu teknis media.  

   Kemampuan guru untuk memilih kriteria media pembelajaran harus selalu 

ditingkatkan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga proses 
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pembelajaran berjalan secara efektif. Jika guru memilih media pembelajaran yang 

kurang sesuai atau tidak relevan tentunya akan mempengaruhi pemahama siswa 

terhadap informasi yang disampaikan oleh guru.  

e. Peran media sebagai alat komunikasi  

  Media memiliki kontribusi  dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran.  Kegiatan media memberikan nilai 

tambah pada proses pembelajaran agar lebih bermakna. Hal ini berlaku untuk 

media yang sederhana hingga media yang sangat canggih sekaligus. Menurut 

Hamzah & Nina (2011:124) menjabarkan sejumlah kontribusi media dalam 

membantu proses pembelajaran anatara lain sebagai berikut: 

1) Penyajian materi yang di sampaikan oleh guru menjadi lebih standar 

sesuai dengan kriteria. 

2) Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan lebih menarik 

minat belajar peserta didik. 

3) Kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru akan berjalan lebih interaktif. 

4) Waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran dapat diminimalisirkan, 

5) Dapat meningkatkan kualitas belajar. 

6) Pembelajaran dapat diterapkan atau disajikan dimana saja dan kapan saja 

sesuai dengan kebutuhan yang diiinginkan.  

7) Menciptakan sikap positif peserta didik dalam proses pembelajaran 

menjadi lebih baik. 

8) Memberikan nilai yang positif bagi guru.  

  Selain yang dikemukan diatas melihat kontribusi penggunaan media 

dalam proses pembelajaran yang ditinjau  secara lebih global sebagai berikut:  
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1) Proses kegiatan pembelajaran yang bergantung pada kehadiran seorang 

pengajar. 

  Pada kondisi yang seperti ini yang dimaksudkan adalah penggunaan 

media dalam kegiatan belajar dan pembelajaran hanya bersifat sebagai pendukung 

atau penunjang. Penggunaan dan perancangan media yang tepat dapat membantu 

penyampaian materi yang sesuai.  

2) Proses pembelajaran yang dilakukan tanpa kehadiran seorang pengajar. 

  Apabila ketidakhadiran seorang pengajar dan tidak ada yang 

menggantikannya. Dengan menggunakan media dapat digunakan secara efektif 

pada pendidikan dimana pun saja tempatnya.  

3) Pendidikan jarak jauh 

  Pendidikan jarak jauh tentunya pada saat ini sudah berkembang dengan 

sangat pesat. Tentunya dengan adanya media pembelajaran dapat memudahkan 

peserta didik dalam melakukan pendidikan jarak jauh. Dengan media dapat 

mengatasi kendala yang dihadapi peserta didik seperti jarak, ruang dan waktu.  

4) Pendidikan Khusus 

  Media sangatlah berperan penting bagi mereka yang mempunyai kendala 

atau keterbatasan kemampuan , contohnya seperti mereka yang mempunyai 

kebutuhan khusus seperti tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, tuna daksa, dan 

sebagainya.  Media yang digunakannya pun sesuai dengan kebutuhannya.  



34 
 

 
 

3. Pengembangan media kotejan (kotak tempel Jenis pekerjaan)  pada 

pembelajaran Tematik Tema 4 kelas 4 SD 

a. Media pembelajaran kotejan  

  Media kotejan adalah salah satu jenis media yang dirancang (by design) 

berbentuk tiga dimensi yang dimana dalam media pembelajaran ini membahas 

materi tentang tema 4  berbagai pekerjaan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan 

pembelajaran 1,2 dan 3 yang didalamnya memuat lima mata pelajaran diantara 

yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBdP dan PPKn. Sebenarnya dalam subtema 

ini terdapat tujuh pembelajaran akan tetapi untuk pembelajaran Matematika dan 

PJOK dipisah.  

  Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materinya membahas tentang 

pendapat pribadi, jadi nanti peserta didik akan menuliskan pendapat pribadi 

tentang teks ceita yang ada pada kantong media kotejan ini. Sedangkan untuk 

mata pelajaran IPA membahas tentang bagaimana cara menjaga keseimbangan 

lingkungan dan melestarikan sumber daya alam, maka media yang dibuat 

berbentuk tiruan suatu sumber daya alam yang ada disekitar lingkungan siswa 

berbentuk tiga dimensi, mata pelajaran IPS mengenai kegiatan ekonomi yang 

berkaitan tentang jenis pekerjaan, sedangkan pada bagian atas media ini 

digunakan untuk menempelkan jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan 

sumber daya alam. Pada mata pelajaran SBdP peserta didik memahami gambar 

dan bentuk tiga dimensi dengan melalui media yang telah dirancang dan mata 

pelajaran PPKn membahas mengenai simbol dalam sila-sila pancasila yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-sehari. 
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b. Cara menggunakan media 

  Media kotejan ini digunakan secara klasikal baik individu ataupun 

kelompok dengan cara siswa melalukan demonstrasi dengan menggunakan media 

kotejan. Akan tetapi, lebih baik media ini digunakan secara kelompok karna 

dengan berkelompok siswa akan lebih menekankan proses kerjasama bersama 

temannya. Selain itu keterbatasan media yang menjadi kendala. Sedangkan cara 

menerapkan dalam pembelajaran yaitu disesuaikan dengan setiap pembelajaran 

masing-masing atau sesuai dengan kompetensi dasar dari masing-masing 

pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah penggunaan media kotejan: 

1) Letakkan media pada tempat yang pas dan tepat.  

2) Buka pengait pada bagian tengah terlebih dahulu  

3) Buka pengait pada bagian kanan dan kiri kemudian  

4) Setelah itu pasang penyangga yang telah ada pada pengait yang telah tersedia 

pada bagian atas kotakan.  

5) Pada bagian bawah kotakan terdapat berbagai jenis sumber daya alam yang 

ada. 

6) Pada bagian atas kotak tersedia papan tempel untuk menempelkan jenis-jenis 

pekerjaan.  

7) Pada bagian kiri kantong terdapat cerita fiksi 

8) Pada bagian kanan kantong terdapat jenis-jenis pekerjaan.  

9) Diskusikan terdahulu jenis-jenis pekerjaan lalu ambilah jenis-jenis pekerjaan 

pada kantong sebelah kanan.  

10) Lepas perekat yang ada pada jenis-jenis pekerjaan. 

11) Kemudian tempelkan pada papan yang telah disediakan. 
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12) Siswa diminta untuk mendemostrasikan  hasil diskusi dengan kelompoknya 

dengan cara menempelkan jenis-jenis pekerjaan pada papan flanel yang ada 

pada media kotejan.  

13) Miniatur lain yang terdapat dalam media kotejan dapat digunakan sebagai 

contoh nyata dalam menjelaskan materi KD yang sesuai agar siswa lebih 

mengerti. 

c. Keunggulan dan kelemahan produk  

  Produk media kotejan merupakan jenis pengembangan media yang sengaja 

di rancang untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang tentunya memiliki 

keunggulan dan kelemahan dalam media ini. Keunggulan media kotejan antara 

lain: 

1) Dapat menghadirkan pembelajaran konkret.  

2) Media yang menarik dengan bentuk tiga dimensi dan memiliki tata letak yang 

bagus. 

3) Mudah digunakan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi  

4) Materi berkaitan tentang kehidupan sehari-hari peserta didik.  

5) Menciptakan minat dan motivasi belajar peserta didik. 

6) Peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang nyata. 

7) Daya ingat siswa jangka panjang. 

Kelemahan dari produk media kotejan ini antara lain : 

1) Keterbatasan jumlah peserta didik untuk menggunakan media ini.  
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B. Kajian penelitian Relevan 

  Penelitian yang akan diteliti peneliti sebelum pernah ada yang meneliti 

atau terdapat penelitian yang sejenis atau penelitian relevan yaitu akan dijabarkan 

dalam tabel, berikut ini hasil analis mengenai penelitian relevan atau penelitian 

yang sebelumnya: 

 

Tabel 2.2 analisis penelitian yang relevan dengan peneliti. 

No  Judul yang mirip/sejenis Hasil analisis persamaan Perbedaan 

1. Ipung Firmansyah (2016) 

“Pengembangan media 

adobe flash pada materi 

mengenal jenis-jenis 

pekerjaan pada mata 

pelajaran IPS 

Media yang telah 

dikembangan berbasis 

IT dengan 

menggunakan adobe 

flash dinyatakan cukup 

menarik 

Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

yaitu terdapat materi 

IPS tentang kegiatan 

ekonomi yang 

berkaitan dengan 

pekerjaan. 

Perbedaan penelitian 

ini dengan peneltian 

yang akan dilakukan 

yaitu penelitian ini 

berbasis IT 

sedangkan yang akan 

dilakukan berbasis 

alat peraga. 

2. Faimmatul Maftuchah 

(2018) “Pengembangan 

media ensiklopedia 

elektronik berbagai 

pekerjaan pada 

pembelajaran tematik 

tema 4 berbagai 

pekerjaan subtema 1 

jenis pekerjaan 

pembelajaran 1 kelas 4 

SD” 

Media yang telah 

dikembangan berbasis 

IT dengan 

menggunakan adobe 

flash dinyatakan cukup 

menarik. 

Persamaan peelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

yaitu membahas 

tentang materi yang 

yaitu tentang Tema 4 

subtema 1 kelas IV 

SD. 

Perbedaan penelitian 

ini dengan peneltian 

yang akan dilakukan 

yaitu penelitian ini 

berbasis IT 

sedangkan yang akan 

dilakukan berbasis 

alat peraga. 

 Sumber : Olahan peneliti 

  Beberapa penelitian yang relevan yang telah dijabarkan dalam tabel diatas 

maka peneliti menjadikannya sebagai acuan untuk mengembangkan media 

penbelajaran yang lebih baik lagi. Perbedaan yang peneliti kembangkan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu jika pada penelitian yang sebelumnya menggunakan 

media pembelajaran berbasis IT. Maka peneliti mengembangkan penelitian 

dengan jenis media tiga dimensi yang sengaja direncang untuk menunjang proses 

pembelajaran sedangkan persamaan dalam pengembangan ini yaitu 

mengembangkan materi yang sama tentang berbagai pekerjaan 
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C. Kerangka pikir  

Dibawah ini adalah kerangka pikir penelitian: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Pengembangan 

 

Kondisi di lapangan 

(1) Penggunaan media pembelajaran 

disekolah hanya dengan 

menggunakan video dan gambar.  

(2) Pengalaman yang di dapatkan 

peserta didik menurut peneliti  

kurang. 

Kondisi ideal 

Proses belajar mengajar pada anak 

sekolah dasar sebaiknya dilakukan 

sesuai dengan karakteristik dan gaya 

belajar anak usia sekolah dasar. Dengan 

demikian pemakaian media dapat 

menarik minat peserta didik dalam 

proses pembelajaran tentunya peserta 

didk akan lebih termotivasi dengan 

adanya media pembelajaran, 

dengan media juga dapat 

memperjelas penyajian pesan 

yang disampaikan oleh guru. 
Pengembangan media kotejan (kotak 

tempel jenis pekerjaan) pada 

pembelajaran tematik tema 4 berbagai 

pekerjaan subtema 1 jenis-jenis 

pekerjaan pembelajaran 1,2 dan 3 kelas 

IV SD Islam Mohammad Hatta Kota 

Malang. 

Model pengembangan  

Penelitian ini menggunakan metode 

pengembangan  ADDIE yang terdiri dari 

lima langkah : (1)Analysis (2) design 

(3)development (4) implementation (5) 

evaluation 

Produk media kotejan yang layak dan 

dapat membantu peserta didik dalam 

proses pembelajaran.   


