
11 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik integratif merupakan hal pokok yang ada pada 

kurikulum 2013 yang digunakan sebagai upaya penyederhanaan, serta 

disiapkan dalam menciptakan penerus bangsa yang mampu dan siap dalam 

menghadapi masa depan (Komara 2016 : 83). Pendapat lain mengatakan 

pembelajaran tematik dapat menyatukan konsep satu dengan konsep yang lain 

sehingga menjadi pembelajaran yang terpadu dengan menggabungkan 

pembelajaran sehingga menjadi bermakna bagi peserta didik (Majid 2014 : 87). 

Adapun uraian yang menjelaskan tentang pembelajaran tematik yaitu 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang tersusun dan terapdu 

dengan menggabungkan tema dengan tema yang lain sehingga pembelajaran 

peserta didik lebih bermakna (Pebriana dkk: 2017) 

 Pembelajaran tematik lebih difokuskan pada fenomena alam yang terjadi, 

lingkungan social, kegiatan seni dan budaya sehingga diharapkan peserta didik 

mempunyai kompetensi sikap, juga keterampilan dan ilmu pengetahuan 

dengan baik, dengan demikian hal tersebut akan mengantarkan peserta didik 

menjadi kreatif, inovatif, serta produktif (Komara 2016 : 84). Selain itu 

pembelajaran tematik dapat diakatakan sebagai model pembelajaran terpadu 

dengan menggunakan tema dan menggabungkan pembelajaran satu dengan 

yang lain menjadi sebuah materi, dengan demikian dapat memberikan 
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pengalaman baru dan mempunyai makna bagi peserta didik (Ahmadi dkk, 

2014:94). Berdasarkan pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan 

pembelajaran tematik yaitu pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa 

mata pelajaran dengan lebih menekankan kepada fenomena alam, sosial dan 

seni budaya yang menjadikan peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif, 

serta akan menjadi lebih produktif, dengan mengaitkan satu  materi ke materi 

yang lain sehingga menjadikan pembelajaran tersebut menjadi terpadu, lebih 

baik dan bermakna yang disiapkan untuk menjadikan generasi siap untuk masa 

depan. 

b. Landasan Pembelajaran Tematik 

Hal yang mempengaruhi adanya pembelajaran tematik yaitu aliran filsafat. 

Landasan Filosofis artinya terdapat tiga aliran filsafat yang mempengaruhi 

pembelajaran tematik, yaitu progresivisme yang lebih menekankan kepada 

kreativitas peserta didik, konstruktivisme yang lebih menekankan peserta didik 

pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung, dan humanisme yang lebih  

menekankan untuk melihat peserta didik dari keunikan dan kekhasannya 

(Majid 2014:87). 

Landasan Psikologis artinya psikologis atau kejiwaan dari peserta didik 

dalam belajar serta psikologi atau kejiwaan perkembangan peserta didik 

berkaitan dengan pembelajaran tematik. Isi atau materi yang terdapat dalam 

materi pembelajaran ditentukan dengan psikologi perkembangan, berbeda 

dengan psikologi belajar yang berkontribusi mengenai hal isi atau materi dalam 

pembelajaran tematik (Majid 2014:88). 
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Landasan Yuridis artinya sebuah landasan yang memiliki hubungan atau 

keterkaitan dengan peraturan. Landasan yuridis tersebut merupakan UU No. 22 

Tahun 2003 mengenai Sitem Pendidikan Nasional dengan menyatakan bahwa 

semua peserta didik mempunyai kewenangan dan hak untuk mendapatkan 

sebuah pelayanan pembelajaran dengan baik, adil dan merata, serta berhak 

mendapatkan Pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan sesuai dengan 

kemampuannya (BAB V Pasal 1-b) (Majid 2014:88) 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Terdapat beberapa karakteristik pada model pembelajaran disekolah 

seperti: (1) berpusat kepada peserta didik, (2) materi tersaji secara nyata dan 

langsung (3) tidak begitu jelasnya pemisah pembelajaran (4) memberikan 

konsep dari berbagai mata pelajaran (5) mempunyai sifat yang luwes atau 

fleksibel (6) serta pembelajaran yang menyenangkan (Majid 2014: 89-90). 

Adapun karakteristik lain pembelajaran tematik: (1) Holistik artinya 

peristiwa menjadi pusat perhatian, (2) Bermakna artinya pengkajian 

fenomena dari beberapa aspek, (3) Otentik artinya pemahaman langsung 

terhadap konsep, (4) Aktif  artinya dikembangkan berdasarkan pendekatan 

(inquiry discovery) (Majid 2014:90). 

Namun terdapat juga karakteristik peran bahasa indonesia di dalam 

pembelajaran tematik yaitu suatu alat yang dugunakan sebagai perantara 

untuk menyalurkan  isi materi yang berdasarkan dari sumber peserta didik, 

yang menjadikan Bahasa sebagai penyatu antara mata pelajaran lain, dengan 

demikian Bahasa Indonesia menjadi yang lebih mendominasi (Komara 

2016:83). 
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d. Prinsip Pembelajaran Tematik 

Tema yang aktual dan sesuai dengan keadaan lingkungan serta saling 

berkaitan yang menjadikan pembelajaran yang mungkin saling terkait 

merupakan prinsip dari pembelajaran tematik integratif, sehingga materi 

dapat dikembangkan dalam tema harus memperhatikan karakteristik peserta 

didik tanpa memaksa materi yang tidak  dapat dipadukan, namun kegiatan 

belajar tersebut harus menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku (Majid 

2014:89).  

Oleh sebab itu pengemasan serta perencanaan pembelajaran tematik 

integrative perlu dilakukan untuk menentukan tingkat kematangan 

pembelajaran terpadu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti: 

adanya minta, kemampuan peserta didik seperti bakat, dan juga kebutuhan 

serta kemampuan (Majid 2014:96). Dengan demikian akan menciptakan 

generasi yang kreatif, inovatif serta produktif yang mampu mengatasi 

berbagai macam persoalan pada zamannya, serta mempunyai masa depan 

yang baik (Komara 2016:84). 

Dari pendapat beberapa para ahli kesimpulannya bahwa prinsip 

pembelajaran tematik memiliki satu tema yang mengaitkan dari berbagai 

maca, bidang studi yang dikemas sesuai dengan kebutuhan peserta didik, 

dengan demikian akan menjadikan kreatif. 

e. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Adapun tujuan dari pembelajaran tematik yaitu untuk menjadikan 

peserta didik lebih berani dalam kegiatan sosialisasi seperti bertanya, 

melakukan eksperimen seperti observasi, dan membuat karya ilmiah dengan 
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menalar serta mampu mengkomunikasikan tentang apa yang telah diperoleh 

pada saat pembelajaran (Komara 2016:84).  

Selain itu pembelajaran tematik memiliki tujuan lain seperti 

menciptakan peserta didik yang aktif dari segi mental ilmu yang berguna 

untuk membangun pengetahuan yang didasari oleh struktur kognitif karena 

pemebelajaran lebih ditekankan kepada peserta didik dan pendidik hanya 

sebaga mediator dan sebagai fasilitator. (Majid 2015:84). 

Berdasarkan uraian dapat kesimpulannya yatu pembelajaran tematik 

dapat mendorong peserta didik menjadi lebih baik dalam pembelajaran 

karena guru berperan sebagai fasilitator dan mediator oleh sebab itu peserta 

didik harus lebih giat dan aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. 

f. Kelemahan dan Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Berdasarkan kondisi nyata seperti perubahan kurikulum yang dapat 

menyulitkan para pendidik karena pembelajaran tematik seperti pendidik 

secara tidak langsung tidak dilibatkan dalamproses pergantian kurikulum 2013, 

dan para pemerintah menganggap  kapasitas semua pendidik sama dengan yang 

lainnya (Komara 2016:88). 

Dengan demikian kelemahan pada pembelajaran tematik dalam proses 

pelaksanaanya, lebih menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses, serta 

pada perancangan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi, kemudian dalam 

pelaksanaan pembelajaran dituntut guru yang kreatif namun pada dasarnya 

kapasitas semua guru berbeda-beda, serta pada pembelajaran tematik 

membutuhkan peserta didik dengan kemampuan yang memiliki akademik dan 

kreativitas yang tinggi (Majid 2014:93). 
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Tetapi pada setiap perubahan yang menghasilkan kelemahan, akan 

diimbangi dengan kelebihan, dengan demikian kelebihan dari pembelajaran 

tematik yaitu, setiap peserta didik dituntut aktif dan inovatif, selain itu 

pengembangan  pendidikan karakter juga diintegrasikan ke dalam semua 

program studi (Komara 2016:88). Kelebihan lain dari pembelajaran tematik 

yang diuraikan sebagai berikut, bahwa pembelajaran tematik sangat mampu 

menumbuhkan rasa senang dan percaya diri karena semua didasari oleh bakat 

dan minat dari peserta didik, yang akan menghasilkan pembelajaran lebih 

berkesan dan mempunyai waktu yang lama, dengan demikian akan 

menciptakan keterampilan melalui kerja sama, oleh sebab itu melalui kerja 

sama akan timbul rasa saling toleransi, komunikasi yang dihadapi dalam 

lingkungan nyata peserta didik (Majid 2014:92-93). 

g. Materi Pembelajaran Tematik 

Pengembangan media interaktif aku pintar ini ditujukan di kelas 1, dengan 

tema yang akan dibahas tema 6 Lingkungan bersih, Sehat dan Asri pada, 

dengan mengambil Subtema 1 Lingkungan di Rumahku, yang ada pada 

pembelajaran 3. Adapun mata pelajaran yang ada pada pembelajaran 3 yaitu: 

PPKn, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Materi yang terdapat pada bidang 

studi tersebut dipilih sesuai dengan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, 

dengan menyesuikan silbus serta buku yang ada di kelas 1 semester 2. Sajian 

materi yang harus dijadikan bahan pembelajaran yaitu aturan dalam kehidupan, 

berbagai macam ungkapan, serta penjumlahan dan pengurangan (Nurhasanah 

dkk 2017:16). 
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Peneliti menggunakan rujukan serta acuan kompetensi inti dan kompetensi 

dasar sebagai bahan untuk mengembangkan indicator, materi, serta tujuan 

pembelajaran dan penilaian.  

Tabel 2.1 Kompetensi Inti 

1.  Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

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 

dan di sekolah. 

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

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

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia 

(Nurhasanah dkk 2017:16) 

 

Tabel 2.2 Kompetensi Dasar tema 6 Subtema 1 Pembelajaran 3. 

PPKn 

3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-

hari 

Bahasa Indonesia 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan 

pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dbantu 

dengan kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikkan ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan 

pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dbantu 

dengan kosakata bahasa daerah. 

Matematika 

4.4 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang 

melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 

4.4 Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. 

(Nurhasanah dkk 2017:16) 

 

Berdasarkan Kompetensi Dasar yang telah dirumuskan tersebut, 

kegiatan selanjutnya adalah menyesuaikan isi dari pembelajaran dengan 

kata lain membuat materi yang akan dijadikan oembelajaran. Materi atau 

isi akan disajikan dalam  bentuk multimedia interaktif “aku pintar” yang 
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terdiri dari 3 komponen mata pelajaran, seperti: PPKn, Bahasa Indonesia, 

dan matemtika.  

PPKn : Aturan  

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, peserta didik juga harus 

menggunakan aturan, seperti mentaati aturan yang berada dirumah, contoh: 

membuang sampah pada tempatnya. Contoh lain aturan yang berada d 

lingkungan rumah, yaitu: merapikan tempat tidur, menyapu lantai, mencuci 

piring, meletakkan peralatan sekolah ditempatnya, dan tidak menumpuk 

barang yang kotor yang menyebabkan sumber penyakit. Dengan adanya 

aturan yang berlaku hidup akan terasa jauh lebih baik dan menjalankan 

kegiatan tersebut dirumah jadi terbiasa (Nurhasanah dkk 2017:16) 

Bahasa Indonesia : merinci dan mempraktikkan berbagai macam 

ungkapan 

Dalam pembelajaran terdapat berbagai macam ungkapan menurut 

(Nurhasanah dkk 2017:16) sebagai berikut: 

1. Terima kasih : suatu ungkapan di haruskan diucapkan ketika kita sudah 

mendapatkan bantuan dari orang lain. 

2. Tolong : suatu ungkapan yang harus diucapkan ketika kita meminta 

bantuan orang lain.. 

3. Ajakan : suatu ungkapan yang harus diucapkan dengan nada sedikit 

memaksa kepada orang lain. 

4. Perintah : suatu ungkapan yang diucapakn ketika kita hendak menyuruh 

orang lain untuk melakukan kegiatan. 
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Matematika : Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Cacah 

Penjumlahan merupakan cara menemukan total dua bilangan 

dengan menggunakan tanda (+), sedangkan pegurangan merupakan 

kebalikan dari penjumlahan yang ditandai menggunakan tanda (-) dan hasil 

tersebut akan berkurang. Kemudian pengertian bilangan cacah adalah 

bilangan bulat tiak bernilai negative contoh: {0,1,2,3,4,..}, yang artinya 

bilangan asli hanya saja ditambah dengan nilai 0, ditandai dengan bilangan 

cacah selalu tidak bertanda negatif. (Djaelani 2008:2) 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Asal usul media yaitu dari bahasa latin yang artinya “medium”. Secara 

harfiah, mempunyai makna “perantara” atau “pengantar”. Media pembelajaran 

adalah bagian dari hal atau sesuatu yang dapat menyampaikan pesan, dengan 

cara merangsang dan menimbulkan daya pikat kepada peserta didik yang 

akhirnya mengakibatkan terjadinya kegiatan belajar mengajar (Haryono 

2015:48). Adapun definisi lain dari media, yaitu alat yang digunakan untuk 

menyalurkan berita dan informasi dalam kegiatan interaksi proses 

pembelajaran (Sutikno dalam Haryono 2015:50). 

Pengertian media pembelajaran yaitu sebagai alat yang dijadikan 

sebagai tumbal dan rangsangan sehingga umpan balik akan terjadi ketika 

pembelajaran berlangsung (Hamdani 2011:244). Berdasarkan pengertian yang 

didasarkan oleh para ahli kesimpulannya adalah media yaitu alat yang mampu 

dijadikan sebagai perantara pada saat pembelajaran, dengan proses 

menyalurkan pesan kepada penerima pesan dengan baik dan benar.. 
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b. Manfaat Media Pembelajaran 

Guru mempunyai peran untuk menyampaikan materi yang tersusun 

dengan benar sesuai dengan tujuan, namun juga dibantu dengan adanya media 

pembelajaran. Adanya media pembelajaran dan guru yang mampu 

menyampaikan materi secara terarah pembelajaran akan berjalan dengan baik 

dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu media dapat 

dijadikan sebagai pengantar pesan yang abstrak kepada peserta didik, sehingga 

dalam proses pembelajaran hal yang abstrak bisa dijadikan hal yang nyata 

(Haryono, 2015:48). 

Adapun manfaat lain dari media pembelajaran yaitu memperjelas 

materi pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi nyata. Menjadikan peserta 

didik mampu menangkap makna dari pembelajaran sehingga memudahkan 

dalam kegiatan belajar dan akan memunculkan semangat serta gairah pada saat 

kegiatan belajar mengajar (Haryono 2015:49). 

c. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Dalam jenisnya media pembelajaran dibedakan menjadi beberapa jenis, 

yaitu: (1) perancangan media secara khusus dengan memperhatikan sumber 

belajar (2) media yang digunakan berdasarkan kemanfaatannya dan sumber 

belajar yang berdasarkan tempat (Haryono 2015:51). 

Terdapat juga jenis media pembelajaran berdasarkan pembuatannya, 

yaitu: (1) benda nyata yang menyerupai bentuk aslinya yang dinamakan 

dengan alat peraga (2) media TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi) media 

yang mengembangkan IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi) 

(Haryono 2015:53-56). 
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d. Prinsip Pemilihan Media Pembelajaran 

Pada proses pembuatan media harus memperhatikan beberapa prinsip dan 

syarat, hal tersebut bertujuan untuk mendukung media sesuai dengan materi 

yang akan dipilih, menjadikan keunikan tersendiri bagi media serta beraneka 

macam dan hal tersebut akan memudahkan pendidik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Haryono 2015:68). Oleh sebab itu prinsip pemilihan media yaitu  

dengan memperhatikan kompetensi pembelajaran yang sesuai dengan peserta 

didik serta karakteristik media itu sendiri, maksud lebih luasnya yaitu dengan 

memperhatikan biaya, fasilitas, peralatan yang ada, serta menyesuaikan dengan 

waktu yang tersedia.  (Aqib dalam Haryono 201:67). 

3. Multimedia Interaktif 

a. Pengertian Multimedia Interaktif 

Asal mula multimedia berasa dari kata “multi” yang mempunyai makna 

banyak atau bervariasi, sedangkan “media” berasal dari Bahasa latin yang 

artinya perantara, atau alat yang dugunakan sebagai pengirim, atau mentransfer 

sesuatu hal atau materi (Munir 2012:2). Definisi multimedia secara sederhana 

merupakan kombinasi dari tulisan, animasi, kartun serta gambar dengan 

menggunakan bantuan komputer untuk dijadikan penggerak dari media 

tersebut. (Azhar 2011 : 170). 

Hal tersebut sependapat dengan pengertian bahwa multimedia yaitu 

suatu kumpulan atau gabungan dari beberapa komponen multimedia seperti 

teks, gambar, video, kartun, sedangkan terjadinya hubungan timbal balik antara 

pengguna dengan komputer dinamakan dengan interaktif (Munir 2012:11). 

Dengan demikian suatu kombinasi tulisan, gambar, grafik, kartun, audio, 
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video, animasi apabila digabungkan menjadi media pembelajaran dengan nilai 

yang tinggi.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif yaitu media 

dengan penggabungan beberapa kompnen yang di desain sesuai karakteristik 

peserta didik, suapaya penyampaian pesan dilakukan lebih menarik lagi dan 

menimbulkan hubungan timbal balik antara pengguna dengan media. (Munir 

2012:128). 

b. Unsur-unsur Multimedia 

Terdapat beberapa unsur multimedia interaktif yang dijadikan sebagai 

media pembelajaran yaitu dengan: (1) teks yang merupakan kombinasi kata 

menjadi kalimat, (2) gambar yang merupakan sebuah cara agar memahamkan 

peserta didik dalam pembelajaran, (3) video atau animasi merupakan sebuah 

gambar bergerak yang dicipatakan untuk media pembelajaran, (4) musik 

merupakan bunyi atau suara yang mampu meningkatkan semangat belajar 

peserta didik (Munir 2012:173)  

c. Kelebihan dan Kelemahan Multimedia Interaktif 

Media interaktif juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Dijelaskan 

bahwa kelebihan dari multimedia interaktif sebagai berikut: (1) ketertarikan 

untuk mencoba dan latihan yang tinggi (2) meningkatkan kreatifitas peserta 

didik, (3) visualisasi informasi  (4) sangat fleksibel terhadap ruang serta waktu 

(5) terdapat stimulus kemudian munculah respon atau tindakan (6) 

menumbuhkan semangat belajar peserta didik (7) visusalisasi relevan degan 

materi (7) perbandingan antara kalimat, gambar, kartun, suara, audio, video,  

dan animasi perbandingan teks, visual (grafis, video, film, animasi) dan audio 
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(9) kemenarikan dalam pengemasan media interaktif (Susilana dan Riyana 

2007: 129-130). 

Multimedia interaktif juga memiliki beberapa kelemahan yang dijelaskan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan media interaktif akan menjadikan 

peserta didik menjadi individualis, sehingga bertentangan dengan tujuan 

Pendidikan, karena peserta didik dalam belajar dikontrol untuk menjadi 

individualis sehingga tidak terjadi kontak social dengan temannya (Munir 2012 

: 123). 

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli tentang kelemahan dan 

kelebihan multimedia interaktif, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan dari 

multimedia interaktif lebih banyak dari kekurangannya, sehingga multimedia 

interaktif dapat dijadikan media pembelajaran. 

4. Adobe Flash 

Adobe Flash merupakan perangkat lunak yang berasal dari nama 

Macromedia Flash. Pengertian secara terpisah yaitu Adobe merupakan 

program aplikasi yang canggih. Aplikasi perangkat lunak tersebut merupakan 

apliksi professional yang dapat digunakan untuk membuat hal yang lebih 

menarik dengan mengikuti perkembangan jaman seperti animasi dan web, 

ataupun aplikasi interaktif lain yang bersifat dinamis (Wibawanto 2017:29). 

Adapun  Flash  diciptakan dengan tingkat kemampuan yang berbeda, karena 

hanya untuk menciptakan animasi dua dimensi yang ringan, oleh sebab itu 

karena keringanannya flash  banyak digunakan ketika memberikan efek 

animasi pada website, kartun, permainan, multimedia interaktif dan lainnya 

(Wibawanto 2017:29). 
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Beberapa tampilan yang memudahkan dari adobe flash  pada saat 

digunakan sebagai software pembuatan media, yaitu: (1) Menu bar merupakan 

kumpulan perintah yang dugunakan untuk mengoperasikan flash  (2) Tool Bar 

merupakan alat yang berfungsi untuk membuat animasi dan mengedit gambar, 

(3) Timeline merupakan bagian yang berfungsi untuk menjalankan animasi (4) 

Stage berfungsi menampilkan objek pembuatan animasi (5) Panel memiliki 

jendela yang menjadikannya bagian penting, yaitu: properties, Filters & 

parameters, Action, Library, Color dan Align Info Transform ( Wibawanto 

2017:31). 

5. Karakteristik Peserta Didik Kelas Rendah Sekolah Dasar 

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu usaha nyata dan sadar dalam 

meningkatkan unsur dan komponen psikologis peserta didik yang umum. Oleh 

sebab perlu diketahui tentang karakteristik peserta didik kelas rendah yang 

berlangsung pada anak usia 6 sampai 10 tahun, yang memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: (1) peserta didik yang memiliki prestasi disekolah dengan keadaan 

jasmani memiliki korelasi yang positif, (2) sangat patuh terhadap tata tertib, (3) 

lebih menyukasi dipuji dan memuji diri sendiri, (4) gemar sekali membandingkan 

dirinya dengan orang, (5) biasanya menganggap masalah menjadi penting apabila 

masalah tersebut belum diselesaikan, (6) pada saat berusia 8-10 tahun anak lebih 

menyukai yang baik daripada prestasi apa yang pantas diberi nilai yang tinggi 

(Haryono 2015:8) 

Empat hal yang paling mendominasi dari karakteristik anak, yaitu: (1) 

Pengetahuan dasar, seperti mempunyai pengetahuan kognitif ataupun intelektual, 

afektif dan juga psikomotik (2) mempunyai latar budaya, keadaan social, 
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perekonomian, agama, dan sebagainya (3) perbedaan dalam kepirbadian yang 

dimilikinya seperti beda sikap dan minat,, (4) mempunyai cita-cita, mempunyai 

keyakinan diri akan pandangan yang berada di depan, dan lain-laincita-cita, 

pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan, dan lain-lain (Danim 2013:4). 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Dalam mengembangkan media, peneliti memiliki kesamaan antara peneliti  

terdahulu. Peneliti yang memiliki kesamaan dan memiliki keterkaitan dinamakan 

dengan penelitian yang relevan. Humaidah Bilkis (2018) dengan judul 

“Pengembangan Multimedia Interaktif  Berbasis Macromedia Falsh Player pada 

pembelajaran Tematik tema Energi dan Perubahannya Kelas 3 Sekolah Dasar”. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa media pembelajaran materi tema Energi dan 

Perubahannya  termasuk dalam kategori media yang “sangat baik”. Hasil yang 

diperoleh dari validasi ahli media menunjukan kategori “sangat baik” dengan 

jumlah skor 4,25,  hasil yang dipeoleh dari validasi ahli materi menunjukan aspek 

sangat baik dengan jumlah skor 4,25 dikategorikan baik dan validasi pembelajaran 

dari ahli menghasilkan skor 4,25. Sementara itu angket respon peserta didik 

menghasilkan positif dengan 98% di kelas Zaenab dan 94% kelas Salamah. 

Terdapat kesamaan yang ditemukan antara peneliti dengan peneliti 

terdahulu, yaitu kesamaan dalam menciptakan multimedia interaktif yang berbasis 

IPTEK (Ilmu Teknologi dan Komunikasi) yaitu multimedia interaktif berbasis 

macromedia flash/adobe flash, selain itu persamaan yang lain yaitu peserta didik 

dalam tingkat SD yang dijadikan subyek penelitian. Sedangkan perbedaannya 

yaitu pada peneliti terdahulu menggunakan subyek kelas 3 sebagai obyek 

penelitian, sedangkan subyek peneliti menggunakan subyek kelas 1 sekolah dasar. 
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Dan juga materi yang digunakan berbeda, peneliti terdahulu lebih cenderung ke 

dengan materi tema sumber energi, sedangkan peneliti lebih memfokuskan 

kepada pembelajaran tematik dengan tema 6 Lingkungan bersih, Sehat dan Asri.  
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Analisis Kebutuhan 

1. Guru dalam penyampaian materi dengan menggunakan LKS, buku tematik, dan 

lingkungan  

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mewadai namun belum dimanfaatkan dengan 

optimal. 

3. Pembelajaran tematik dengan tema lingkungan bersih, sehat dan asri tidak pernah 

diberikan materi pembelajaran dengan menggunakan interaktif 

4. Pemahaman peserta didik tentang kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan 

5. Diperlukan inovasi media dalam pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar 

peserta didik. 

Pengembangan Multimedia Interaktif “Aku Pintar” berbasis Adobe Flash  Pada Pembelajaran 

Tematik Tema Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri Kelas 1 Sekolah Dasar 

Mata pelajaran  : Tema 6, Subtema 1, Pembelajaran 3 

Kelas    : 1 SD 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Menjelaskan Pengembangan Multimedia Interaktif “Aku Pintar” berbasis Adobe Flash  

Pada Pembelajaran Tematik Tema Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri Kelas 1 Sekolah 

Dasar 

2. Menjelaskan Respon peserta didik terhadap Multimedia Interaktif “Aku Pintar” berbasis 

Adobe Flash  Pada Pembelajaran Tematik Tema Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri Kelas 

1 Sekolah Dasar 

 

1.  

 

1. Jenis Penelitian : Pengembangan 

2. Pendekatan  : ADDIE 

3. Subjek  : Siswa kelas 1 SDN Mojolangu 3 Malang 

4. Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, Angket dan Dokumentasi 

Pengembangan Multimedia Interaktif “Aku Pintar” berbasis Adobe Flash  Pada 

Pembelajaran Tematik Tema Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri Kelas 1 Sekolah Dasar 

 


