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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

  Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya tidak lagi memisahkan setiap mata pelajaran yang dipelajari, 

sehingga setiap mata pelajaran akan diintegrasikan menjadi satu tema 

pembelajaran. Pembelajaran tematik diartikan sebagai pembelajaran yang 

dalam proses pelaksanaannya menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna untuk siswa (Daryanto, 2014:3). Jika pada kurikulum KTSP setiap 

siswa harus menuntaskan kompetensi dasar yang dipelajari secara terpisah 

pada setiap mata pelajaran, maka pada pembelajaran tematik ini setiap 

kompetensi dasar yang dipelajari pada setiap mata pelajaran akan 

diintegrasikan menjadi satu pembelajaran yang utuh, sehingga satu 

pembelajaran akan memiliki 2-3 kompetensi dasar dari 2-3 mata pelajaran 

yang diintegrasikan menjadi satu pembelajaran yang utuh.  

  Menurut Ahmadi dan Amri (2014:100) bahwa dalam pelaksanaan 

model pembelajaran yang berbasis tematik integratif (terpadu) proses 

pembelajaran dilakukan dengan memadukan Kompetensi Dasar pada setiap 

mata pelajaran yang saling berhubungan atau berkesinambunga untuk   
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membentuk suatu topik yang akan dipelajari oleh siswa. Kompetensi Dasar 

yang telah digabungkan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa.  

B. Manfaat Pembelajaran Tematik 

  Pembelajaran tematik memiliki beberapa manfaat dalam proses 

pembelajaran, seperti dapat mempermudah siswa untuk berfikir secara 

kompleks dan sistematis, menciptakan proses pembelajran yang bermakna 

untuk siswa, siswa dapat mempelajari lebih dari satu konsentrasi mata 

pelajaran yang berbeda-beda. Menurut Tim Puskur (2006) (dalam Daryanto, 

2014:33) mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran tematik terdapat 

beberapa manfaat yang dapat diperoleh pada saat pembelajaran tematik 

tersebut dilaksanakan seperti, (1) materi-materi yang tertuang dari beberapa 

mata pelajaran memiliki keterkaitan konsep, sehingga proses pembelajaran 

yang dilakukan dapat lebih bermakna dan utuh, (2) peserta didik akan lebih 

mudah untuk memusatkan perhatiannya, karena beberapa mata pelajaran 

dapat dikemas menjadi satu tema yang sama, (3) peserta didik dapat 

mempelajari pengetahuan dan pengembangan dari berbagai kompetensi dari 

beberapa mata pelajaran dalam tema yang sama, (4) pembelajaran tematik 

melatih peserta didik untuk semakin banyak membuat suatu hubungan dari 

beberapa mata pelajaran, (5) menghemat waktu dalam proses pembelajaran, 

karena dalam proses pembelajarannya beberapa mata pelajaran disajikan 

menjadi satu tema.  
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C. Kekuatan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik  

  Pembelajaran tematik yang telah di laksanakan di sekolah  memiliki 

banyak sekali kelebihan yang dapat mempermudah proses pembelajaran, 

berikut ini kelebihan atau kekuatan yang ada pada pembelajaran tematik yang 

disusun oleh Majid (2014:92) : 

1)  Menciptakan kegiatan pembelajaran yang relevan, karena siswa 

     mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan pekembangan siswa 

2)  Dalam proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan minat dan 

     kebutuhan siswa 

3) Membuat kegiatan belajar mengajar yang lebih bermakna untuk siswa, 

    karena siswa mengalami pengalaman belajar secara langsung. Sehingga  

    hasil belajar yang diperoleh siswa akan bertahan lebih lama 

4) Menumbuhkembangkan keterampilan berfikir siswa dan sosial siswa 

5) Kegiatan pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari  

     siswa,sehingga menciptakan kegiatan pembelajaran yang bersifat  

     pragmatis 

6)  Pembelajaran terpadu yang dilakukan bersama dapat meingkatkan  

     kerjasama antarguru pada bidang kajian yang terkait, seperti guru dengan 

     siswa, siswa dengan siswa, sehingga akan menciptakan proses 

7)  Pembelajaran yang menyenagkan. Pembelajaran yang sesuai dengan kisah 

     nyata, dan dalam konteks yang lebih nyata. 
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  Selain memiliki beberapa kelebihan, pembelajaran tematik terpadu 

juga memiliki kelemahan dalam proses pembelajaran seperti guru yang harus 

dituntut untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan tidak 

terkotak-kotak, dan pelaksanaan evaluasi yang selalu dilakukan pada setiap 

proses pembelajaran, selain kelemahan tersebut ada beberapa kelemahan yang 

terdapat pada pembelajaran tematik yang terbagi menjadi beberapa aspek, 

berikut ini kelemahan yang ada pada pembelajaran tematik  yang telah 

diidentifikasi oleh Puskur, Balitbang Diknas (tt:9) (dalam Majid, 2014:93) : 

1)  Aspek Guru  

  Pembelajaran tematik terpadu ini menuntut guru untuk berfikir kreatif, 

keterampilan mengajar yang tinggi, memiliki wawasan yang luas 

terhadap ilmu pengetahuan,percaya diri, dan mampu mengemas materi 

pembelajaran. Pada pembelajaran tematik terpadu ini guru juga dituntut 

untuk terus belajar ilmu pengetahuan yang akan diajarkan kepada siswa 

agar guru tidak fokus pada bidang kajian tertentu saja. Jika guru tidak 

dapat melakukan hal tersebut, maka pembelajaran tematik terpadu tidak 

dapat dilaksanakan dengan baik dan pembelajaran terpadu akan sulid 

terwujud.  

2)  Aspek Siswa  

Selain guru yang harus dituntut untuk berfikir kreatif, dalam proses 

pembelajaran tematik terpadu ini siswa juga dituntut untuk selalu berfikir 

kreatif dan memiliki kemampuan belajar yang baik. Hal ini terjadi karena 

pada proses pembelajaran tematik terpadu menekankan pada kemampuan 
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analitis siswa, kemampuan menghubungkan, kemampuan menemukan 

dan menggali siswa.  

3)  Aspek Sarana dan Sumber Pembelajaran  

  Pada proses pembelajaran terpadu memerlukan banyak sumber informasi 

atau bahan bacaan yang dapat menambah wawasan siswa, seperti fasilitas 

internet misalkan, jika beberapa fasilitas tersebut tidak tersedia atau tidak 

data digunakan dengan baik, maka proses pembelajaran tematik terpadu 

juga akan terhambat.  

4)  Aspek Kurikulum  

   Dalam pembelajaran tematik terpadu ini kurikulum yang digunakan harus 

mampu mencaai ketuntasan pemahaman siswa, sehingga guru perlu 

diberikan wewenang untuk mengembangkan materi pembelajaran, 

metode dan penilaian pencapaian pembelajaran siswa.  

5) Aspek Penilaian  

Pembelajaran tematik terpadu ini membutuhkan cara penelian yang 

bersifat komprehensif atau menyeluruh, dengan menetapkan keberhasilan 

belajar siswa pada beberapa bidang kajian yang sudah dipadukan, 

sehingga pada proses pembelajaran tematik terpadu ini guru dituntut 

untuk menyediakan teknik dan prosedur penilaian yang menyeluruh. 

Guru dapat berkolaborasi dengan guru lain jika materi pelajaran berasal 

dari guru yang berbeda.  
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2. Tema Indahnya Keragaman di Negeriku Subtema Keragaman Budaya 

Negeriku 

  tema indahnya keragaman di negeriku subtema keragaman budaya 

negeriku ini merupakan salah satu tema yang dipelajari di sekolah dasar pada 

siswa kelas IV. Tema ini memiliki 3 subtema dan setiap subtemanyan 

memiliki 6 pembelajaran. Terdapat 2 sampai 3 mata pelajaran yang 

diintegrasikan dalam satu pembelajaran, pembeljaran yang dipilih untuk 

mengimplementasikan media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) ini 

adalah pembelajaran 4 . Berikut ini mata pelajaran yang diintegrasikan pada 

tema indahnya keberagaman di negeriku subtema keberagaman suku bangsa 

dan agama di negeriku pembelajaran 4 yang terdapat pada buku tematik 

terpadu kurukulum 2013 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2017): 

a. Kompetensi Dasar IPS 

3.2 Mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang.  

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial,    

ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia; serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang.karakteristik ruang. 

Indikator : 

3.2.1 Menyebutkan keragaman budaya yaitu pakaian adat yang  
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        ada di provinsi Jawa Timur 

 3.2.2 Menunjukkan keragaman budaya yaitu pakaian adat  pada 

          provinsi yang telah ditunjuk oleh guru pada media peta anak  

          Indonesia (PENNA 

4.2.1 Melengkapi gambar keragaman budaya sesuai dengan provinsi 

di Indonesia  

4.2.2 Mengemukakan hasil melengkapi gambar keberagaman budaya 

sesuai dengan provinsi di Indonesia  

b. Kompetensi Dasar PPKn 

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa,   

sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan  

kesatuan. 

4.4 Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 

Indikator: 

3.4.1 Menyebutkan sifat menghargai keberagaman    budaya, suku  

         dan agama di Indonesia. 

3.4.2 Menjelaskan satu sifat menghargai keberagaman budaya, suku 

dan agama yang ada di Indonesia 
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4.4.1 Mencontohkan satu sifat menghargai keberagaman budaya, 

suku, dan agama yang ada di Indonesia dalam kehidupan 

sehari-hari  

c. Kompetensi Dasar SBDP 

3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada;  

4.2 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada; 

Indiktor: 

3.2.1 Membaca teks lagu daerah pada provinsi di Indonesia 

3.2.2 Mempelajari teks lagu daerah pada provinsi di Indonesia  

4.2.1 Menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan 

tinggi rendahnya nada 

4.2.2 Menentukan tinggi dan rendahnya nada pada lagu daerah  

Dari Kompetensi Dasar yang telah dipaparkan diatas , maka berikut ini 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa pada mata pelajaran IPS, 

PPKn dan SBDP: 

1. Tujuan Pembelajaran IPS 

a. Melalui tanya jawab siswa diharapkan mampu menyebutkan keragaman 

budaya yang ada di provinsi Jawa Timur dengan benar 

b. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu menunjukkan 

keragaman budaya pada provinsi yang telah ditunjuk oleh guru pada 

media peta anak Indonesia (PENNA) dengan tepat 
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c. Melalui diskusi siswa diharapkan mampu melengkapi gambar keragaman 

budaya sesuai dengan provinsi di Indonesia dengan tertib 

d. Melalui diskusi siswa diharapkan mampu mengemukakan hasil melengkapi 

gambar keberagaman budaya sesuai dengan provinsi di Indonesia dengan 

tepat 

2. Tujuan Pembelajaran PPKn 

a. Melalui ceramah siswa diharapkan mampu menyebutkan 3 sifat 

menghargai keragaman budaya, suku dan agama di Indonesia  

b. Melalui tanya jawab siswa diharapkan mampu menjelaskan satu sifat 

menghargai keberagaman budaya, suku dan agama yang ada di 

Indonesia dengan benar 

c. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu mencontohkan satu 

sifat menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di 

Indonesia dalam kehidupan sehari-hari 

3. Tujuan Pembelajaran SBDP 

a. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu membaca teks lagu 

daerah pada provinsi di Indonesia dengan tepat 

b. Melalui diskusi siswa mampu mempelajari teks lagu daerah pada 

provinsi di Indonesia dengan tertib 

c. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu menyanyikan lagu daerah 

dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada dengan tepat 

d. Melalui penugasan siswa diharapkan mampu menentukan tinggi dan 

rendahnya nada pada lagu daerah dengan benar 
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3. Media Pembelajaran  

a. Media Pembelajaran di Sekolah Dasar  

  Media pembelajaran adalah segala sesuatu baik itu berupa benda 

maupun alat  yang dapat digunakan untuk  mempermudah penyampaian 

materi pembelajaran. Menurut Suryani, dkk (2018:3) mengemukakan bahwa 

media pembelajaran adalah berbagai bentuk dan saluran penyampaian 

informasi dari sumber pesan kepada penerima pesan sehingga dapat 

merangsang pikiran, menumbuhkan semangat, meningkatkan perhatian, dan 

kemauan siswa, sehingga siswa mampu mendapatkan ilmu pengetahuan, 

keterampilan atau sikap yang sesuai dengan tujuan informasi yang telah 

disampaikan. Media pembelajaran sangat penting untuk digunakan pada 

proses pembelajaran khusunya pada tingkat pendidikan sekolah dasar. 

   Siswa pada tingkat pendidikan sekolah dasar masih berada pada tahap 

berfikir konkret, untuk menjadikan materi yang bersifat abstrak perlu 

digunakan media pembelajaran pada proses pembelajaran di sekolah dasar, 

karena media pembelajaran memiliki beberapa fungsi pada proses 

pembelajaran yaitu, media pembelajaran dapat mempermudah guru untuk 

menyampaikan materi yang harus menghadirkan obyek-obyek pembelajaran 

secara langsung, melalui media pembelajaran dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang sama pada siswa, menciptakan proses pembelajaran yang 

menyenangkan, dan membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih 

konkret bagi siswa.  
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D. Manfaat Media Pembelajaran  

  Penggunaan media pembelajaran yang tepat bagi siswa, dapat 

membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan, selain itu media 

pembelajaran juga dapat membantu guru untuk menjelaskan materi khusunya 

pada materi yang bersifat abstrak. Berikut ini beberapa manfaat media 

pembelajaran bagi guru dan siswa yang disimpulkan oleh Suryani, dkk 

(2018:14) : 

1) Manfaat media pembelajaran bagi guru adalah :  

a) Media pembelajaran dapat membantu menarik perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran serta dapat memberikan motivasi untuk belajar  

b) Melalui media pembelajaran guru dapat memiliki pedoman, arah, dan 

urutan proses pembelajaran yang lebih sistematis 

c) Dapat membantu guru untuk mencermati dan meneliti penyajian 

materi yang akan diberikan kepada siswa  

d) Materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret dengan media 

pembelajaran, sehingga dapat mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi yang bersifat abstrak seperti materi pada mata 

pelajaran matematika, fisika dan lain sebagainya 

e) Proses pembelajaran menjadi tidak membosankan karena memiliki 

variasi metode dan penggunaan media yang interaktif 

f) Media pembelajaran dapat membantu guru dalam menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, sehingga tidak ada tekanan 

dalam belajar bagi siswa.  
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g) Media pembelajaran dapat membangkitkan rasa percaya diri untuk 

siswa, sehingga proses pembelajaran akan lebih aktif. 

2) Manfaat media pembelajaran bagi siswa sebagai beriku  

a) Media pembeljaran dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa 

b) Dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dengan baik dan dapat 

belajar dengan mandiri 

c) Melalui media siswa dapat lebih mudah memahami materi, karena 

materi yang disajikan dengan media pembelajaran akan lebih 

sistematis 

d) Siswa lebih fokus dalam proses pembelajaran, karena proses 

pembelajaran dengan menggunakan media akan lebih menyenangkan 

dan tidak membosankan bagis siswa 

e) Jika media yang diberikan bervariasi, maka dapat memberikan 

kebebasn untuk siswa memilih media pembelajaran yang terbaik.  

E. Fungsi Media Pembelajaran  

  Media pembelajaran dapat berfungsi untuk merangsang pembelajaran 

dengan , (1) menghadirkan obyek yang sebenarnya, (2) membuat duplikasi 

pada obyek sebenarnya, (3) membuat konsep materi yang abstrak menjadi 

konsep materi yang konkret, mmemberikan kesamaan persepsi, (4) mengatasi 

hambatan waktu, jarak, tempat dan jumlah, (6) menyajikan ulang informasi 

secara konsisten, (5)menciptakan proses pembelajaran yang lebik 

menyenagkan, lebih santai, dan menarik untuk siswa, sehingga secara tidak 
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langsnung dapat lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran (Sanaky, 

2013:7) 

F. Pertimbangan Pemilihan Media Pembelajaran  

  Dalam penggunaan media pembelajaran khusunya pada tingkat 

pendidikan sekolah dasar terdapat beberapa pertimbangan yang perlu 

dilakukan sebelum menyusun atau menggunakan media pembelajaran pada 

kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dilakukan agar media yang dibuat 

dapat benar-benar bermanfaat untuk siswa, yang perlu dipertimbangkan dalam 

pembuatan media pembelajaran khusunya pada sekolah dasar adalah bahan 

yang digunakan untuk membuat media pembelajaran, media harus sesuai 

dengan karakteristik siswa sekolah dasar dan media pembelajaran tersebut 

telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.  

  Bacthiar (2010:84) mengungkapkan beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan atau pembuatan media, yaitu tujuan 

intraksional yang akan dicapai, karakteristik siswa yang akan menggunakan 

media tersebut, jenis rangsangan belajar yang diinginkan (audio, visual, gerak, 

dan seterusnya), keadaaan lingkungan belajar siswa, kondisi sekitarnya, dan 

luas dari jangkauan yang akan dilayani. 

G. Klasifikasi dan Macam-macam Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

memiliki beberapa karakteristik berdasarkan sudut pandang yang berbeda-
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beda. Berikut ini karakteristik media pembelajaran menurut Sanaky 

(2015:46): 

1) Media yang dilihat berdasarkan aspek fisiknya : 

a) Media elektronik, yaitu seperti radio, televise, film, slide, video, 

DVD, VCD, laptop, internet dan sebagainya. 

b) Media non-elektronik, seperti buku, modul, media gambar, dan 

alat praga  

2) Media pembelajaran yang dilihat dari aspek panca indera yang 

digunakan : 

a) Media audio, yaitu media yang penggunaanya dengan  

      menggunakan alat indera pendengaran. 

b) Media visual, yaitu media yang penggunaannya dengan  

      memanfaatkan alat indera pengelihatan. Media grafis juga masuk  

     dalam karakteristik media visual 

c) Media audio-visual, yaitu media pembelajaran yang  

      penggunaanya dengan memanfaatkan alat indera pengelihatan dan  

     pendengaran. 

3) Media pembelajaran yang dilihat dari bahan yang digunakan : 

a) Media dengan menggunakan perangkat keras (hard ware)  

b) Media pembelajaran yang menggunakan perangkat lunak (soft 

ware) 

 Media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) ini termasuk jenis 

media visual atau media grafis, sehingga media peta anak Indonesia (PENNA) 
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ini hanya dapat diamati dengan menggunakan alat indera pengelihatan saja. 

Peta anak Indonesia (PENNA) ini memadukan media visual dengan perangkat 

keras (hard ware) sebagai penunjang media. Untuk media visual atau 

grafisnya berupa peta Indonesia dan gambar keberagaman budaya, sedangkan 

untuk perangkat kerasnya berupa alat perekam suara yang diletakkan di dalam 

peta.  

4. Media Pembelajaran Peta Anak Indonesia (PENNA)  

a. Penjelasan Media Pembelajaran Peta Anak Indonesia (PENNA) 

  Media peta anak Indonesia (PENNA) merupakan media yang 

dikembangkan dari media pembelajaran peta bergambar yang digunakan pada 

kelas IV di Sekolah Dasar Muhammadiyah 5 Malang. Media peta anak 

Indonesia ini memiliki beberapa perkembangan dari media peta yang sudah 

ada. Menurut Sanaky (2015:104) media peta dapat memberikan informasi 

tentang keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, berbagai bentuk 

daratan, perairan, arah dan jarak dari satu tempat ke tempat lain, berbagai data 

budaya dan kemasyarakatan,misalnya polah suatu bahasa atau adat istiadat 

dan data ekonomi. Namun pada peta anak Indonesia (PENNA) ini memiliki 

beberapa kelebihan dari media peta biasanya, seperti adanya sebuah tombol 

yang jika ditekan dapat menunjukkan salah satu lagu daerah, adanya gambar 

keragaman budaya, seperti pakaian adat, rumah adat, peralatan daerah, tarian 

daerah, dan alat musik daerah yang ada di setiap provinsi di Indonesia, 

sehingga siswa dapat mengetahui keberagaman budaya di Indonesia melalui 

media peta anak Indonesia (PENNA) ini.  
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  Media peta anak Indonesia (PENNA) ini merupakan salah satu media 

yang berbasis tematik, sehingga dapat digunakan untuk proses pembelajaran 

tematik yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu 

pembelajaran, karena kurikulum yang digunakan pada tingkat sekolah dasar 

saat ini adalah kurikulum 2013. Media peta anak Indonesia (PENNA) ini 

dapat digunakan untuk kelas IV pada tema indahnya keragaman di negeriku 

subtema keragaman budaya negeriku pada pembelajaran 4. Mata pelajaran 

yang diintegrasikan pada pembelajaran 4 ini adalah mata pelajaran bahasa 

Indonesia, PPKn dan IPS. Untuk bahasa Indonesia materi yang dipelajari oleh 

siswa adalah tentang menggali pengetahuan baru dari sebuah teks, teks yang 

disampaikan di sini bisa menggunakan teks  tentang keberagaman budaya di 

Indonesia,  

  Pada mata pelajaran IPS materi yang dipelajari adalah tentang 

mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia , dengan menggunakan 

media peta anak Indonesia (PENNA) siswa dapat mengidentifikasi 

keberagaman budaya di Indonesia,  untuk mata pelajaran PPKn materi yang 

dipelajari adalah mensyukuri keberagaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia, karena siswa telah mengetahui berbagai keberagaman budaya di 

Indonesia melalui peta anak Indonesia, maka secara tidak langsung dapat 

membuat siswa lebih mencintai keberagaman budaya yang ada di Indonesia 

sebagai salah rasa syukur. 

  Media peta anak Indonesia ini dikembangkan dengan memerhatikan 

beberapa ketentuan pembuatan media pembelajaran yang baik dan benar 
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sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga media ini diharapkan dapat benar – 

benar bermanfaat untuk proses pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh 

Sanjaya (2013:173) bahwa media pembelajaran haruslah benar–benar dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, agar dapat digunakan pada 

proses pembelajaran, maka media pembelajaran yang akan digunakan harus 

sesuai dengan prinsip–perinsip penggunaan media pembelajaran, yaitu (1) 

media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus 

sesuai dengan kebutuhan siswa agar tercapai tujuan pembelajaran, media 

pembelajaran yang baik adalah media yang dapat mempermudah 

penyampaian materi pebelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

(2) agar media pebelajaran dapat digunakan, maka media pembelajaran 

tersebut harus sesuai dengan minat siswa, kebutuhan siswa dan keadaan atau 

situasi siswa, media pembelajaran dibentuk untuk membuat siswa lebih 

mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan, karena yang 

menggunakan media pembelajaran tersebut adalah siswa itu sendiri, oleh 

karena itu media pembelajaran yang dibentuk darus disesuaikan dengan 

minat, kemampuan dan kebutuhan siswa. (3) media pembelajaran yang akan 

digunakan harus memiliki efektivitas dan efesien saat digunakan dalam proses 

pembelajaran, media yang membingungkan atau sulit untuk dioperasikan akan 

membuat siswa tidak paham dengan materi yang disampaikan dengan 

menggunakan media tersebut.  (4) media pembelajaran yang baik tidak hanya 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa saja, agar media yang 

digunakan benar–benar efektif dan dapat dioperasikn, maka media 
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pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan guru dalam 

mengoprasikannya, jika gurunya sendiri saja tidak dapat mengoprasikannya, 

maka siswa juga akan kesulitan memahami materi dengan menggunakan 

media tersebut.   

b. Desain Media Peta Anak Indonesia (PENNA)  

  Desain media peta anak IndonesiA (PENNA) ini dibuat untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami bentuk dari media peta anak 

Indonesia (PENNA) ini. Berikut ini adalah desain dari media peta anak 

Indonesia (PENNA) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Tampilan Peta Anak Indonesia (PENNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Pakaian Adat 

yang akan ditempelkan 

pada peta  

Papan Kayu Engsel Pintu 
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5. Model penelitian dan Pengembangan  

  Model pengembangan adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk 

mempermudah penyampaian suatu informasi, jika informasi tersebut sulit 

untuk dijelaskan melalui penjelasan-penjelasan secara langsung. Sebuah 

model dapat menyajikan suatu informasi yang rumit menjadi informasi yang 

lebih sederhana, sehingga akan lebih mudah dipahami daripada dengan 

menggunakan penjelasan-penjelasan yang panjang (Setyosari, 2012:221). Ada 

beberapa model-model dalam penelitian pengembangan yaitu model 

konseptual, procedural, sistemastis dan sebaginya. Dalam penelitian media 

peta anak Indonesia (PENNA) ini menggunakan model penelitian dan 

pengembangan procedural yaitu model pengembangan ADDIE .  

  Model pengembangan ADDIE merupakan gabungan huruf dari 

langkah-langkah yang dilakukan dalam model pengembangan ini yaitu 

Analyze(analisis),Desaign(desain), Develop (pengembangan), Implementation 

(implementasi) dan Evaluation (evaluasi) and Control. Model ini memiliki 

keunggulan yang dapat diamati dari langkah-langkah kerjanya yang lebih 

sistematis, karena pada setiap langkah yang akan dilalui mengacu pada 

langkah yang telah diperbaiki sebelumnya, sehingga melalui pengembangan 

ini diharapkan dapat menghasilkan suatu produk yang benar-benar efektif 

(Suryani,dkk. 2018:126).  Tahap evaluasi yang dilakukan pada model ADDIE 

ini tidak dilakukan di akhir, evaluasi padaa model pengembangan ADDIE 

dilakukan di setiap tahapan yang akan dilakukan. Menurut Sani,dkk 

(2017:242) menyatakan bahwa sebelumnya evaluasi pada model 
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pengembangan ADDIE ini dilakukan di akhir tahapan saja, namun karena 

kebutuhan evaluasi dilakukan untuk setiap fase atau tahapan yang dilakukan. 

Berikut ini adalah penjelasan setiap langkah-langkah yang akan dilakukan 

oleh peneliti dalam model pengembangan ADDIE : 

1) Tahap analisis (analyze) 

Pada tahap ini peneliti mulai mengidentifikasi permasalhan mengenai 

pembelajaran yang ada di sekolah, menentukan tujuan pembelajaran, 

mengidentifikasi pengetahuan, menganslisi lingkungan belajar siswa dan 

mengidentifikasi keterampilan siswa.  

2) Tahap design (desain) 

Jika peneliti telah mengidentifikasi tujuan pembelajaran langkah 

selanjutnya adalah menentukan media yang akan dikembangkan, pada 

tahap ini peneliti juga perlu melakukan analisis pada konten pembelajaran 

dan membuat sketsa atau rancangan pembelajaran.  

3) Tahap pengembangan (development) 

Tahap pengembangan ini mencakup kegiatan belajar seperti memilih 

memilih manajemen pembelajaran, strategi penyampaian, menentukan 

bahan ajar yang ada, mengembangkan rencana pembelajaran dan 

melakukan validasi pada rencana pembelajaran.  

 

 

 



37 
 

4) Tahap implementasi (implementation)  

Setelah pengembangan dilakukan langkah selanjutnya adalah 

implementasi, pada tahap ini peneliti telah melakukan proses pembelajaran 

berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. 

5) Tahap evaluasi dan kontrol (evaluation and control)  

Evaluasi dan kontrol ini mencakup kegiatan evaluasi internal, evaluasi 

eksternal dan revisi pada sistem yang dikembangkan. Pada awalnya 

evaluasi dilakukan di setiap akhir pada model ADDIE. Namun karena 

adanya suatu kebutuhan pada akhirnya evaluasi dilakukan pada setiap 

tahap atau fase, sehingga setiap tahap yang dilakukan oleh peneliti akan 

diakukan evaluasi.   

H. Kajian Penelitian yang Relevan 

  Penelitian mengenai media peta telah banyak dilakukan oleh penelitian 

terdahulu, penelitian terdahulu ini digunakan sebagai pendukung penelitian 

media peta anak Indonesia (PENNA), berikut ini tabel mengenai penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian pengembangan media peta anak 

Indonesia (PENNA) : 
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Tabel  2.1 Penelitian yang Relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

NO NO Peneliti Judul Hasil 

1. Fathulloh Huda 
dan Suprayitno 

Penggunaan Media Peta untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran 
Ilmu Pendidikan Sosial 
Sekolah Dasar 

Penggunaan media peta 
terbukti meningkatkan 
aktivitas siswa pada 
pembelajaran IPS dengan 
materi persebaran hasil 
tambang di Indonesia 

2. Yuli Astuti dan 
Suprayitno 

Peningkatan Hasil Belajar 
Siswa Melalui Media Peta 
pada Mata Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial Sekolah 
Dasar 

Penggunaan media peta 
dalam pembelajaran IPS 
dapat meningkatkan aktivitas 
guru, aktivitas siswa, hasil 
belajar siswa, serta 
mendapatkan respon yang 
baik dari siswa 

2. Daryanti Penggunaan Media Peta untuk 
Meningkatkan Aktivitas 
Pembelajaran IPS Kelas VI 
SDN 12 Lahai Menukung 

 
 

Aktivitas belajar siswa 
mengalami peningkatan, 
hasil ini dapat dilihat dari 
rata-rata siklus I aktivitas 
belajar siswa 54,45% dan 
pada siklus II naik menjadi 
78,00%. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa media ini 
sesuai untuk digunakan pada 
pembelajaran  
IPS.  

3. Chyntia Destriana Pengembangan Media Papan 
Gantung Peta Indonesia untuk 
Pembelajaran Subtema 
Indahnya Keragaman Budaya 
Negeriku Kelas IV SDN 
Bareng 5 Kota Malang 

Media papan gantung peta 
Indonesia layak dan efektif 
digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran 

4. Fajar Ilman Aulia 
 
 
 
 

Pengembangan Multimedia 
Berbantuan Papan Interaktif 
tentang Peta Kekayaan 
Kebudayaan Daerah-daerah di 
Indonesia untuk Anak Sekolah 
Dasar 

Dari segi kemenarikan dan 
keefektifan media sudah 
terpenuhi tetapi dari segi 
kelancaran penggunaan alat 
cukup terpenuhi 
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Tabel  1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang dilakukan dengan 

NO Persamaan Perbedaan 

1.  1) Media yang digunakan  
2) Subyek yang digunakan, 

yaitu siswa kelas IV sekolah 
dasar 

1) Materi yang digunakan 
2) Metode penelitian yang digunakan 

2. 1) Media yang digunakan 
2) Subyek yang digunakan, 

yaitu siswa kelas IV sekolah 
dasar 

1) Materi yang digunakan 
2) Metode penelitian yang digunakan 

2. 1) Media yang digunakan 
2) Subyek yang digunakan pada 

penelitian, yaitu siswa 
sekolah dasar 

1) Kelas yang digunakan 
2) Materi yang digunakan 
3) Metode penelitian yang digunakan 

 

3.  1) Media yang digunakan 
dalam penelitian 

2) Kelas yang digunakan 
3) Materi yang digunakan 

Model penelitian yang digunakan Dick 
& Carey 

4. 1) Media yang digunakan 
2) Materi yang digunakan 

dalam penelitian 
3) Subyek yang digunakan 

dalam penelitian, yaitu siswa 
sekolah dasar. 

Model pengembangan Lee dan Owens 

 

I. Kerangka Pikir 

  Media pembelajaran sangat perlu untuk digunakan pada proses 

pembelajaran khusunya pada tingkat sekolah dasar, karena pada tinggkat sekolah 

dasar ini siswa masih berada pada tahap berfikir yang konkret, sehingga siswa 

akan kesulitan jika menerima materi yang masih bersifat abstrak.  Oleh karena itu,  

pentingnya penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran di 

sekolah.  Media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) ini digunakan untuk 

mempermudah penyapaian materi pada tema Indahnya keberagaman di negeriku 

subtema indahnya keragaman budaya di negeriku yang di dalamnya banyak 

membahas tentang keberagaman budaya di Indonesia.  
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  Media pembelajaran peta anak Indonesia (PENNA) merupakan salah 

satu media pembelajaran yang dapat digunakan di kelas IV pada tema indahnya 

keberagaman di negeriku subtema indahnya keragaman budaya di negeriku, 

media peta anak Indonesia ini dapat mempermudah siswa untuk mengenal 

keberagaman budaya di Indonesia. Melalui media peta anak Indoensia ini proses 

pembelajaran akan lebih menarik dan menyenagkan bagis siswa, karena pada 

media petan anak Indonesia ini dilengkapi dengan dua tombol yang dapat 

memberikan efek suara, selain itu media peta anak Indonesia ini juga dilengkapi 

dengan papan gambar yang berisi kumpulan gambar-gambar keberagaman 

budaya di Indonensia. Sehingga diharapkan secara tidak langsung media ini dapat 

meningkatkan rasa kebanggaan terhadap keberagaman budaya di Indoenesia serta 

menambah rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. 

  Agar lebih mudah dalam memahami kerangka piker pengembangan 

media peta anak Indonesia , maka berikut ini adalah bagan mengenai kerangka 

berfikir pengembangan media peta anak Indonesia (PENNA): 
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Kondisi Ideal                                                 Kondisi Lapangan 

  

 

    

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Tematik 

Permendikbud nomor 22 tahun 2016 

Prinsip pembelajaran sesuai Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi :  

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran;.  

2. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;   
3. Pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;  
 

 

1) Permendikbud nomor 22 tahun 

2016,bahwa media pembelajaran 

berupa alat bantu untuk menyampaikan 

materi pelajaran ada dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

2) Proses pebelajaran berbasis  aneka 

sumber belajar  

3) Siswa sekolah dasar masih berada pada 

tahap berfikir konkret, sehingga 

membutuhkan media untuk mengubah 

materi yang abstrak menjadi lebih 

konkret 

4) Media yang digunakan sesuai dengan 

kriteria pemilihan media untuk siswa 

sekolah dasar 

 

 

1. Guru tidak mencantumkan 
media pembelajaran pada 
rencana pelaksanaan 
pembelajaran. 

2. Guru masih menjadi sumber 
satu-satunya dalam proses 
pembelajaran  

3. Guru lebih sering 
menggunakan bahasa verbal 
daripada menggunakan media 
pembelajaran dalam kegiatan 
belajar mengajar 

4. Media yang digunakan kurang 
sesuai dengan kriteria 
pemilihan media untuk 
sekolah dasar 

 

Solusi 

Pengembangan Media Pembelajaran 

 “Peta Anak Indonesia (PENNA)” 

Penerapan Media  

“Peta Anak Indonesia (PENNA)” 

Analisis kevalidan dan kefektifan Pengembangan Media  

“Peta Anak Indonesia (PENNA)” Berdasarkan Penilaian dari Ahli materi, Ahli Media dan Ahli 

Pengguna  

Siswa Mampu Menggunakan Media “Peta 

Anak Indonesia (PENNA)” dan Memahami 

Materi dengan Baik 

Media “Peta Anak Indonesia (PENNA)” 

Efektif Diterapkan dalam Pembelajaran 

Landasan 

Penekanan

n 
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