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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai kajian teori yang 

digunakan untuk meberikan kelancaran penelitian yang dilakukan dan menyajikan 

hasil penelitian terdahulu yang relevan guna mempermudah peneliti untuk 

menyusun laporan penelitian. 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pembelajaran Tematik  

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Konsep pembelajaran tematik merupakan pengembangan dari pemikiran 

dua orang tokoh pendidikan yaitu Jacob pada tahun 1989 dengan konsep 

pembelajaran interdisipliner dan Forgaty pada tahun 1991 dengan konsep 

pembelajaran terpadu (Majid, 2014:85). Menurut Majid (2014:87) menyatakan 

bahwa “pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan 

tema-tema tertentu”. Istilah lain pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata 

pelajaran ke dalam sebuah tema dengan melalui proses pembelajaran yang 

bermakna yang disesuaikan dengan perkembangan siswa (Akbar, 2016:17).  

Sejalan dengan pemikiran tersebut Wahyuni (2017:130) memberikan pengertian 

pembelajatan tematik adalah “pembelajaran yang didasarkan dari sebuah tema yang 

digunakan untuk mengaitkan beberapa konsep mata pelajaran, sehingga anak akan 

lebih mudah memahami sebuah konsep, karena hanya berdasarkan dari satu tema 

untuk beberapa pelajaran yang diajarkan”. Berdasarkan penjelasan diatas maka
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dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran kedalam bentuk tema tertentu untuk 

memudahkan siswa untuk memahami konsepyang disesuaikan dengan 

perkembangan siswa.  

b. Metode dan Teknik Pembelajaran Tematik 

Proses pembelajaran yang berlangsung dikelas memungkinkan terjadinya 

kegiatan mengajar dan belajar. Kegiatan tersebut berlangsung antara guru dan 

siswa, dimana guru dalam mengajar menerapkan metode pembelajaran dan teknik 

pembelajaran untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Metode 

pembelajaran adalah cara yang secara teratur untuk digunakan guru dalam 

mengimplementasikan rencana yang disusun kedalam bentuk kegiatan nyata serta 

praktis dalam mencapai tujuan dari pembelajaran (Prastowo, 2013:69). Sedangkan 

teknik pembelajaran adalah bisa disebut jalan, alat, atau media yang dimanfaatkan 

oleh guru untuk mengarahkan proses kegiatan yang dilakukan siswa menuju tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai (Prastowo, 2013:70).  

Perbedaan diantara metode dan teknik pembelajaran yaitu, pada metode 

pembelajaran berisikan tahapan-tahapan tertentu yang bersifat procedural, 

sedangkan teknik pembelajaran lebih bersifat implementatif yaitu cara yang 

digunakan, dalam artian langsung dipraktikkan dalam pembelajaran dikelas secara 

real (Prastowo, 2013:70). Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajararan tematik memiliki metode dan tenik dalam menjalankan proses 

pembelajaran. Senada dengan pendapat tersebut Majid (2014:151-179) 

menyebutkan beberapa metode dan teknik yang dapat diimplementasikan untuk 

pembelajaran tematik, yaitu sebagai berikut: (1) Metode Ceramah; (2) Metode 
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Demonstrasi; (3) Metode Diskusi; (4) Metode Simulasi; (5) Metode Tugas dan 

Resitasi; (6) Metode Tanya Jawab; (7) Metode Kerja Kelompok; (8) Metode 

Problem Solving; (9) Metode Latihan (Drill); (10) Metode Karya Wisata (Field-

Trip); (11) Inkuiri. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1) Metode Ceramah 

Merupakan metode pembelajaran dengan menerapkan penyampaian secara 

lisan atau dengan cara penuturan (Lecture) dalam mengembangkan proses 

pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah informasi yang disampaikan 

dapat diterima serta dipahami sehingga informasi tersebut dapat memberi stimulus 

siswa sebagai pendengar agar mengikuti dan melakukan dari isi ceramah yang 

disampaikan.  

2) Metode Demonstrasi 

Merupakan metode dengan penyampaian sajian pembelajaran dengan 

kegiatan memperagakan dan mempertunjukkan suatu proses, benda, atau situasi 

tertentu sesuai kejadian sebenarnya atau tiruan semata. Metode ini dapat membantu 

siswa dalam mencari jawaban sesuai dengan fakta serta data yang benar dengan 

usaha sendiri. 

3) Metode Diskusi 

Metode pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada suatu 

pemasalahan dengan tujuan agar siswa dapat memecahkah permasalahan, 

menjawab pertanyaan, menambah serta dapat memahami pengetahuan oleh siswa, 

dan membuat suatu keputusan yang baik dan benar. 
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4) Metode Simulasi 

Penyajian proses pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar 

yang menggunakan situasi tiruan yang dugunakan untuk memahami mengani 

konsep, prinsip dan keterampilan tertentu. 

5) Metode Tugas dan Resitasi 

Penerapan pembelajaran dengan cara membelajarkan siswa melalui kegiatan 

pemberian tugas penghafalan, pembacaan, pengulangan, pengujian, serta 

pemeriksaan atas diri sendiri, atau menampilkan diri dalam menyampaikan sesuatu 

(puisi, syair, atau drama) serta melaksanakan sebuah kajian atau uji coba untuk 

mencapai tujuan daru kualifikasi atau kompetensi.  

6) Metode Tanya Jawab 

Metode mengajar yang terlaksana dalam kegiatan mengajar sehingga sangat 

mungkin terjadi adanya komunikasi secara langsung dan bersifat two way traffic, 

hal ini dikarenakan terjadinya komunikasi antar guru dan siswa disaat yang 

bersamaan.  

7) Metode Kerja Kelompok 

Memungkinkan situasi kelas siswa bekerja secara kelompok, situasi tersebut 

memandang bahwa siswa dalam satu kelas merupakan satu kesatuan (kelompok) 

yang tersendiri ataupun dibagi menjadi kelompok kecil (sub-sub kelompok). 

8) Metode Problem Solving 

Merupakan metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang juga 

dapat dikatakan metode berfikir, karena dalam problem solving dimungkinkan 

dapat menggunakan metode lainnya dengan memulai pencarian data hingga pada 

tahap pearikan kesimpulan.  
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9) Metode Latihan (Drill) 

Digunakan untuk membelajarkan siswa agar dapat mengembangkan 

kemahirannya serta ketrampilannya dan juga ditujukan untuk dapat 

mengembangkan sikap serta perilaku yang sering dilakukan atau kebiasaan.  

10) Metode Karya Wisata (Field-Trip) 

Merupakan metode pembelajaran yang menerapkan kegiatan pembelajaran 

kunjungan ke luar kelas dengan tujuan dan maksud dalam rangka belajar.  

11) Inkuiri. 

Strategi pembelajaran ini membuat siswa berperan aktif dalam proses 

mencari dan menemukan serta berfikir kritis dan analitis terhadap konsep dari 

materi pelajaran. Sedangkan peran guru dalam stategi ini sebagai pembimbing dan 

sebagai fasilitator bagi siswa.  

Pemaparan diatas merupakan penjelasan terhadap metode-metode yang 

dapat diterapkan pada pembelajaran tematik untuk kurikulum 2013. Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran 

merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang diterapkan dikelas oleh guru 

kepada siswa. Penerapan metode tersebut memegang posisi penting dalam 

penyelengaraan pendidikan saat ini yaitu kurikulum 2013 dengan penggunaan 

pembelajaran tematik berbasis tema yang mengikat beberapa muatan mata 

pelajaran kedalam satu rumpun.   

c. Implikasi terhadap Sarana, Prasarana, Sumber Belajar dan Media  

Pelaksaan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 dapat mempengaruhi 

terhadap fasilitas dan sumber belajar yang dimanfaatkannya. Dalam memberikan 
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keberhasilan terhadap penyelengaraan kurikulum 2013 menurut Majid (2014:51) 

ada 6 kegunaan fasilitas dan sumber belajar, yaitu sebagai berikut: 

1) Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses 

pembelajaran yang akan ditempuh. Sumber belajar berperan sebagai peta 

dasar yang perlu untuk digali secara umum agar wawasan terhadap proses 

pembelajaran yang akan dikembangkan diperoleh lebih awal. 

2) Merupakan pemandu secara teknis dan langkah-langkah operasional untuk 

menelusuri secara lebih teliti menuju pada pembentukan kompetensi secara 

tuntas. 

3) Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan 

dengan kompetensi dasar yang akan dikembangkan. 

4) Memberikan petunjuk dan gambaran kaitan kompoetensi dasar yang sedang 

dikembangkan. 

5) Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh orang 

lain yang berhubungan mata pelaaran tertentu. 

6) Menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi logis 

dalam pengembangan kompetensi dasar yang menuntut adanya kemampuan 

pemecahan dari peserta didik yang sedang diajar.  

Sedangkan menurut Majid (2014:190) menjelaskan ilmplikasi pembelajaran 

tematik yaitu terhadap: (1) Sarana dan Prasarana; (2) Sumber Belajar; dan (3) Media 

Pembelajaran. Adapun pemaparannya sebagai berikut: 

1) Pada hakikatnya pembelajaraan tematik lebih menekankan kepada siswa 

secara individual atau secara kelompok untuk berperan aktif dalam mencari, 

menggali, dan menemukan konsep, serta prinsip-prinsip secara holistic dan 
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otentik. Dikarenakan hal tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran tematik 

sangat memerlukan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang proses 

belajar siswa.   

2) Pembelajaran tematik mendorong untuk pemanfaatan berbagai sumber 

belajar yang bersifat didesain secara khusus untuk kebutuhan pelaksanaan 

pembelajaran (by design), maupun terhadap sumber belajar yang tersedia 

pada lingkungan yang dapat dimanfaatkan (by utilization) 

3) Pembelajaran tematik membuat iptimalisasi terhadap penggunaan media 

pembelajaran yang bervariasi, dengan tujuan agar siswa dapat mudah 

memahami konsep-konsep materi yang bersifat abstrak. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan fasilitas 

dan sumber belajar perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum. Sumber belajar 

sebagai pembuka wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan menjadi pembuka 

jalan ilmu pengetahuan yang lebih luas. 

2. Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

a. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi inti merupakan tingkat dari kemampuan yang digunakan untuk 

mencapai SKL (Standar Kompetensi Lulusan) yang wajid dimiliki oleh siswa SD 

(Sekolah Dasar) atau MI (Madrasah Ibtidaiyah) pada setiap jenjang kelas 

(Permendikbud no. 57, 2014:2). Selanjutnya, kompetensi inti merupakan kualitas 

yang penting untuk dimiliki seseoarang yang telah menyelesaikan pendidikan pada 

satuan pendidikan atau pada jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai 

kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam berbagai aspek yaitu, aspek sikap 
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(afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor) harus dapat 

dipelajari oleh siswa untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran (Majid, 

2014:111).  

Kompetensi inti dirancang untuk dapat saling terkait satu sama lain yang 

dinotasikan menjadi empat kelompok menurut Permendikbud no 57 tahun 2014, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Kompetensi Inti sikap spiritual (KI 1) 

2) Kompetensi Inti sikap sosial (KI 2) 

3) Kompetensi Inti pengetahuan (KI 3) 

4) Kompetensi Inti Keterampilan (KI 4) 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi inti 

adalah kualitas yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan kepada 

siswa. Kompetensi inti dirumuskan dan ditetapkan oleh permendikbud untuk 

diletakkan pada tujuan utama penyelenggaraan pendidikan, terlebih pada 

pembelajaran tematik kurikulum 2013. 

Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 untuk SD (Sekolah Dasar) atau MI 

(Madrasah Ibtidaiyah) berisikan kemampuan dan muatan pembelajaran pada suatu 

tema pembelajaran atau mata pelajaran yang mengacu kepada kompetensi inti 

(Permendikbud no 57, 2014:2). Maka kompetensi dasar dapat dimaknai sebagai 

suatu muatan dalam pembelajaran yang digunakan untuk mencapai kompetensi inti 

guna memnuhu standart kompetensi lulusan. Adapun pemetaan kompetensi dasar 

tema 3 peduli terhadap makhluk hidup subtema 1 hewan dan tumbuhan 

dilingkungan rumahku pada kelas IV menurut Kemendikbud (2017:127), sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Pemetaan Kompetensi Dasar Kelas IV Tema 3 Subtema 1 

Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali Informasi dari 

seorang tokoh melalui 

wawancara mengguakan daftar 

pertanyaan. 

4.3 Melaporkan hasil wawancara 

menggunakan kosa kata baku 

dan kalimat efektif dalam 

bentuk teks tulis. 

IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang 

dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

PPKn 

1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam 

menjalankan agama. 

2.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi 

kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat 

sebagai wujud cinta tanah air. 

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak 

sebagai warga masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan 

kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

IPA 

3.1Menganalisis hubungan antara bentuk 

dan fungsi bagian tubuh pada hewan 

dan tumbuhan 

3.1Menjelaskan pentingnya upaya 

keseimbangan dan pelestarian sumber 

daya alam di lingkungannya. 

4.1Menyajikan laporan hasil 

pengamatan tentang bentuk dan 

fungsi bagian tubuh hewan dan 

tumbuhan. 

4.1Melakukan kegiatan upaya 

pelestarian sumber daya alam 

Bersama orang-orang di lingkungan.  

SBdP 

3.4 Memahami karya seni rupa 

teknik tempel. 

4.4 Membuat karya kolase, 

montase, aplikasi, dan 

mozaik.  

TEMA 3 

SUBTEMA 1 
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b. Materi Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup Subtema 1  

1) Wawancara 

Wawancara adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan 

memperoleh sebuah informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

informan, tokoh tertentu atau narasumber (Pusbuk Kemendiknas, 2009:62).  

2) Hak dan Kewajiban 

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh 

undang-undang, aturan dan sebagainnya (KBBI, 2016). Sedangkan kewajiban 

adalah sesuatu yang diharuskan untuk dilaksanakan (KBBI, 2016). 

3) Sumber Daya Alam 

 Sumber daya alam adalah segala bentuk kekayaan alam yang tersedia dan 

dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Pusbuk Kemendiknas, 2009:85). Sumber 

daya alam dapat meliputi tumbuhan, hewan, dan bahan alam tidak hidup (Pusbuk 

Kemendiknas, 2010:197). 

4) Karya Seni Rupa 

Karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa aplikatif, atau dapat disebut 

karya seni rupa yang telah diterapkan atau diaplikasikan pada bentuk-bentuk 

fungsional (Pusbuk Kemendiknas, 2010:2).  

Berdasarkan penjelasan materi diatas dapat disimpulkan bahwa materi yang 

terdapat pada kelas IV tema 3 peduli terhadap makhluk hidup subtema 1 memiliki 

paduan materi yang kompleks, meliputi materi mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

IPA, IPS, PPKn, dan SBdP yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari setiap 

mata pelajaran dan diikat dalam satu subtema dan tema. 
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3. Sumber Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

pembelajaran khususnya bagi guru dan siswa. Sumber belajar dapat digunakan 

sebagai pedoman bagi guru untuk menyampaikan materi sedangkan bagi siswa 

memiliki manfaat untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sumber 

belajar dapat diartikan sebagai segala tempat ataupun lingkungan sekitar, benda, 

dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana bagi 

siswa untuk berproses dalam perubahan tingkah laku (Majid, 2017:170). Sedangkan 

menurut Prastowo (2018:28) pada hakikatnya sumber belajar adalah “segala 

sesuatu (benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya) yang bisa menibulkan 

proses belajar”. Sejalan dengan pemikiran diatas Haryono (2015:37) menjelaskan 

bahwa sumber belajar adalah “segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan guru 

maupun siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Berdasarkan definisi sumber 

belajar yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang bersifat memberikan materi pelajaran atau mendorong 

untuk terjadinya proses belajar sehigga dapat dimanfaatkan baik oleh guru atau 

siswa.  

b. Tujuan Pengembangan Sumber Belajar 

Pentingnya pengembangan sumber belajar untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran tidak bisa dipungkiri. Kebutuhan terhadap sumber belajar harus 

disesuaikan dengan kemajuan zaman yang menuntut perkembangan ilmu 

pengetahuan yang terus meningkat. Menurut Prastowo (2018:30) tujuan 
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pengembangan sumber belajar dibedakan menjadi dua yaitu secara khusus dan 

secara umum. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1)  Tujuan secara umum, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

serta hasil belajar siswa secara individu maupun secara keseluruhan dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar yang beranekaragam. 

2) Tujuan secara khusus, yaitu: (a) untuk memenuhi kebutuhan siswa  dalam 

belajar sesuai dengan gaya beajarnya; (b) memerikan kesempatan kepada 

siswa untuk memilih sumber belajar sesuai dengan karakteristik yang 

dimilikinya; (c) memberikan kemampuan kepada siswa agar dapat belajar 

dengan menggunakan berbagai sumber; (d) mengatasi masalah individual 

siswa dalam belajar; (e) memotivasi siswa belajar sepanjang hayat; (f) 

memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan berbagai model 

pembelajaran; (g) membantu siswa mengatasi masalah-masalah dalam 

pengembangan system pembelajaran; (h) mendorong penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang baru, kreatif, dan inovatif; (i) mendorong 

terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan; dan menyinergikan 

penggunaan sumber belajar sehingga tujua belajar tercapai secara efektif dan 

efisien. 

Pengembangan sumber belajar memiliki tujuan positif untuk guru dan siswa. 

Berdasarkan penyataan diatas disimpulkan bahwa tujuan pengembangan sumber 

belajar untuk mengasilkan kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi siswa serta 

guru dengan pemanfaatan sumber belajar didalamnya. 

  



23 
 

 
 

c. Manfaat Sumber Belajar dalam Proses Pembelajaran 

Sumber belajar meliputi semua sumber yang dapat memfasilitasi siswa 

untuk melaksanakan kegiatan belajar. Menurut Prastowo (2018:32) sumber belajar 

dalam kegiatan pembelajaran memiliki dua manfaat, yaitu sebagai berikut: (1) 

memfasilitasi siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan (2) 

menunjang pembelajaran mandiri bagi siswa. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

1) Memfasilitasi siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran terjadi karena adanya proses belajar yang dilakukan 

siswa dan mengajar yang diprakarsai oleh guru. Sumber belajar menjembatani 

materi yang disampaikan guru kepada siswa, agar siswa dapat memahami materi 

yang diajarkan. 

2) Menunjang pembelajaran mandiri bagi siswa. 

Sumber belajar dapat berasal dari mana saja, dalam artian sumber belajar 

tersebut memberikan fasilitas kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 

Kegiatan belajar yang terjadi dapat dilakukan dimana saja oleh siswa secara mandiri 

dengan ketersediaan sumber belajar yang ada. 

Kesimpulan yang diperoleh yaitu, bahwa pembelajaran yang terjadi tidak 

semata-mata berlangsung begitu saja melainkan karena adanya pemanfaatan 

sumber belajar secara konsisten didalamnya. 

d. Jenis-jenis Sumber Belajar 

Dilihat dari manfaat sumber belajar diatas maka tidak dipungkiri bahwa 

sumber belajar memiliki keberagaman yang banyak. Keberagaman sumber belajar 

membuat kegiatan pembelajaran dikelas dapat berkembang. Secara garis besar 
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Haryono (2015:44) membagi jenis sumber belajar menjadi dua, yaitu: (1) Sumber 

belajar yang dirancang (learning resources by design), dan (2) Sumber belajar yang 

dimanfaatkan (learning resources by utilization). Adapun pemaparannya sebagai 

berikut: 

1) Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) 

Merupakan sumber belajar yang dirancang secara khusus atau yang 

dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas belajar kepada siswa agar 

terarah dan bersifat formal. 

2) Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization) 

Merupakan sumber belajar yang tidak didesain atau dirancang secara khusus 

untuk digunakan dalam pembelajaran. Keberadaan sumber belajar jenis ini dapat 

ditemukan dimana saja dengan tujuan pemanfaatannya sebagai keperluan 

pembelajaran.  

Sedangkan menurut Prastowo (2018:45) mengklasifikasikan sumber daya 

alam menjadi lima. Kelima klasifikasi tersebut yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber belajar tercetak, contoh: buku, koran, ensiklopedia, booklet, brosur, 

poster denah, dan kamus. 

2) Sumber belajar non cetak, contoh: slides, audiocassete, realia, film, model, 

transparansi, dan objek 

3) Sumber belajar yang berupa fasilitas perpustakaan, contoh: carrel, lapangan 

olahraga, ruang belajar studio, dan lain-lain 

4) Sumber belajar berupa kegiatan, contoh: kerja kelompok, simulasi, observasi, 

wawancara, dan permainan  
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5) Sumber belajar berupa lingkungan sekitar, contoh terminal, stasiun, taman, 

took, musium, dan lainnya. 

Dari berbagai jenis sumber belajar yang telah disebutkan, maka dapat 

dimaknai bahwa keanekaragaman jenis sumber belajar diciptakan atau ada karena 

agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda setiap 

individunya.  

e. Cara Pemilihan Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar penting untuk diperhatikan mengingat bahwa 

sumber belajar harus memenuhi kebutuhan siswa dan menunjang kegiatan belajar 

siswa tersebut. Menurut Haryono (2015:45) hal-hal yang harus dipertimbangkan 

dalam pemilihan sumber belajar, sebagai berikut: (1) sumber belajar harus sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dan waktu yang tersedia; (2) sumber belajar sesuai 

dengan taraf berfikir dan kemampuan siswa; (3) bersifat ekonomis, dan tidak harus 

biaya mahal. (4) praktis, dalam artian tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, 

sulit, dan langka; (5) sederhana, artinya mudah dalam pengaturan; (6) fleksibel 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan; (7) luwes, maksudnya tidak kaku dalam 

perencanaan sekaligus perencanaannya. (8) guru memiliki kemampuan dan 

keterampilan dalam pengelolaan; (9) mudah, dekat, dan tersedia di sekitar 

lingkungan; (10) membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Secara garis 

besar kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pemilihan sumber belajar dapat 

dilakukan dengan adanya kebutuhan akan sumber belajar tersebut. Sumber belajar 

diperlukan bila mana adanya suatu kesenjangan materi yang dialami oleh siswa, 

oleh sebab itu pemilihan sumber belajar lebih ditekankan dalam segi manfaat dan 

kegunaannya bagi siswa untuk belajar.  
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4. Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam) Sebagai 

Sumber Belajar   

a. Definisi Buku Ensiklopedia Tematik 

Buku adalah lembaran kertas yang dijilid, berisikan tulisan atau kosong; 

kitab (Prastowo, 2018:49). Sedangkan ensiklopedia adalah daftar dari istilah-istilah 

ilmu pengetahuan dengan tambahan keterangan ringkas tentang arti dari istilah-

istilah tadi (Pratowo, 2018:205). Selanjutnya, sitilah tematik sering digunakan pada 

pembelajaran tematik yang memiliki arti yaitu pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu yang ditinjau dari beberapa muatan mata pelajaran 

(Majid, 2014:87). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa buku 

ensiklopedia tematik adalah lembaran kertas yang berisikan istilah-istilah ilmu 

pengetahuan yang disesuaikan berdasarkan suatu tema yang menghimpun beberapa 

materi dalam berbagai mata pelajaran yang disusun berdasarkan huruf serta dijilid 

menjadi satu. 

b. Definisi Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kekayaan alam 

yang tersedia di bumi dan keberadaannya bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup 

(Depdiknas, 2009:85). Berikut adalah berbagai jenis sumber daya alam berdasarkan 

lingkungannya yang disebutkan dalam Kementerian Pendidikan Nasional 

(2010:188-190) yaitu, sumber daya alam lingkungan laut, sumber daya alam 

lingkungan hutan, sumber daya alam lingkungan sungai, dan sumber daya alam 

lingkungan gunung. Adapun penjelasannya sebagi berikut: 
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1) Sumber Daya Alam lingkungan Laut 

Adalah sumber daya alam yang terdapat didalam laut, contohnya yaitu, ikan, 

kerang, Mutiara dan lain-lainnya. Sudah sewajibnya tugas manusia untuk menjaga 

lingkungan laut agar laut dapat membikan manfaat bagi manusia itu sendiri 

(Kemendiknas, 2010:188). 

2) Sumber Daya Alam Lingkungan Hutan 

Hutan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Fungsi 

penting hutan adalah menyimpan air, selain itu hutan dapat mengasilkan berbagai 

jenis kayu yang salah satu pemanfaatannya yaitu sebagai kertas. Di sisi lain hutan 

juga melindungi hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang menjadikan hutan 

sebagai habitatnya (Kemendiknas, 2010:189). 

3) Sumber Daya Alam Lingkungan Sungai 

Selain laut, sungai juga merupakan tempat yang menghasilkan berbagai 

jenis ikan, khususnya ikan air tawar. Sungai dapat digunakan sebagai sarana 

transportasi. Aliran sungai juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga 

air yang menghasilkan listrik untuk manusia (Kemendiknas, 2010:189).  

4) Sumber Daya Alam Lingkungan gunung 

Gunung memberikan manfaat yaitu kesuburan tanahnya yang sangat baik 

bagi tumbuhan-tumbuhan. Tanah yang subuh membuat pertumbuhan tanaman 

menjadi baik. Kondisi tersebut biasanya digunakan oleh petani untuk bercocok 

tanam. Selain itu kondisi tersebut membuat pohon-pohon tumbuh menjulang tinggi 

sehingga pasokan air yang terdapat pada gunung sangatlah melimpah 

(Kemendiknas, 2010:190). 
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Hal diatas dapat disimpukan bahwa sumber daya alam adalah kekayaan alam 

yang keberadaanya dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, sedangkan tugas 

manusia itu sendiri yaitu dapat melestarikan dan menjaga sumber daya alam yang 

terdapat dibumi agar tidak rusak.  

c. Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam) 

Buku ensiklopedia tematik sumber daya alam (Enterdal) adalah suatu 

pengembangan sumber belajar yang berbentuk buku yang disusun dengan 

mengikuti format penulisan ensiklopedia dengan sajian materi yan terdapat pada 

tema 3 peduli terhadap makhluk hidup subtema 1 di kelas IV sekolah dasar. 

Pengembangan sumber belajar ini bertujuan untuk membantu guru dan siswa untuk 

mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Adapun komponen-

komponen dalam buku ensiklopedia tematik ini: (1) Halaman cover; (2) Halaman 

kata pengantar; (3) Halaman biodata peneliti; (4) Halaman daftar isi; (5) Halaman 

Isi materi; (6) Halaman daftar pustaka.  

d. Desain Produk  

Desain sumber belajar yang dikembangkan ini memuat komponen-

komponen yang sudah disebutkan diatas. Halaman cover pada sumber belajar ini 

didesain menggunakan aplikasi software corel draw yang terdapat pada perangkat 

hardware yaitu berupa komputen atau laptop. Desain yang disajikan dibuat 

semenarik mungkin dengan memadukan tulisan, warna dan gambar yang sesuai 

dengan tema. Pada halaman kata pengatar berisikan tulisan peneliti sebagai rasa 

syukur dan terimakasih serta permohonan maaf mengenai sumber belajar yang 

dikembangkan. Halaman biodata penulis memuat segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penulis sumber belajar yaitu nama lengkap, tanggal lahir, alamat, riwayat 
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pendidikan dan lainnya. Halaman daftar isi yang dibuat yaitu mengikuti format 

pada ensiklopedia pada umumnya yang dapat disusun berdasarkan abjad atau bab 

pembahasan beserta halaman menganai ulasan materi yang terdapat pada buku 

untuk mempermudah dalam pencarian. Pada sajian isi materi berupa ulasan-ulasan 

istilah dan penjelasannya sesuai dengan kajian ilmu pengetahuan yang relevan. 

Pada halaman terakhir yaitu daftar pustaka yang memuat sumber-sumber relevan 

terkait kutipan atau sumber dari materi yang disajikan dalam sumber belajar yang 

dikembangkan.  

e. Penggunaan Produk 

Sumber belajar buku ensiklopedia tematik sumber daya alam ini digunakan 

untuk siswa kelas IV sekolah dasar pada materi pembelajaran tema 3 peduli 

terhadap makhluk hidup subtema 1. Penggunaan sumber belajar ini sangatlah 

sederhana dan mudah sekali. Untuk memulai menggunakannya siswa dapat 

membuka halaman daftar isi terlebih dahulu. Siswa dapat menemukan kata kunci 

dari materi yang dibutuhkan dengan melihat urutan abjadnya, contoh salah seorang 

siswa ingin mencari materi “Tanah” maka siswa dapat melihat urutan abjad “T” 

dilanjutkan dengan menemukan kata “Tanah” beserta halamannya. Setelah 

membuka halaman yang memuat materi tanah siswa mendapatkan penjelasan-

penjelasan menganai tanah dan pemanfaatannya serta siswa dapat menemukan 

informasi tambahan mengenai tanah pada kolom “kamu harus tahu” yang sudah 

disediakan.    

f. Keunggulan dan Kelemahan Produk 

Pengembangan sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan tersebut 
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juga dimiliki oleh pengembangan sumber belajar buku ensiklopedia tematik sumber 

daya alam ini. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

a) Keunggulan Sumber Belajar; (1) bersifat bahan cetak kertas yang merupakan 

bahan paling efektif dan efisien untuk buku (Hadi, 2008:12); (2) dapat dibaca 

dimana saja secara langsung tanpa menggunakan alat tertentu; (3) berbasis 

ensiklopedia yang memudahkan pembacanya karena disusun berdasarkan 

abjad; (3) memiliki tabel “Sudahkah Kamu Tahu ?” sebagai tambahan 

informasi menarik; (4) memiliki pembatas buku yang mempermudah 

pembaca dalam menentukan titik untuk memulai lagi kegiatan membaca 

dilain waktu 

b) Kelemahan Sumber Belajar; (1) tidak bisa dibaca ketika dalam keadaan gelap, 

dalam artian memerlukan cahaya untuk membacanya; (2) terbuat dari 

lembaran kertas, kertas sangat rawan busuk, basah, mudah terbakar, dan 

berjamur (Hadi, 2008:12); (3) hanya memuat materi tema 3 peduli terhadap 

makhluk hidup subtema 1 yang disesuaikan berdasarkan kompetensi dasar 

mata pelajaran, sehingga tidak bisa digunakan untuk pembelajaran tema 

lainnya jika kompetensi dasarnya berbeda 

B. PENELITIAN RELEVAN 

Penelitian pengembangan sumber belajar sebelumnya sudah pernah 

dilakukan. Beberapa peneltian tersebut dipilih karena dirasa dapat digunakan 

sebagai referensi untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Penelitian 

pertama dilakukan oleh Pratiwi (2014) dengan mengambil judul “Pengembangan 

Ensiklopedia Bangun Datar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V MI 

Irsyadut Tholibin”. Pada penelitian tersebut peneliti mengambil materi pokok 
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pembahasan yaitu mengenai bangun datar. Produk yang dikembangkan yaitu 

berupa bahan ajar matematika berbasis ensiklopedia. Metode penelitian yang 

digunakan adalah Research and Development dengan mengacu pada model Dick 

and Carrey. Hasil yang diperoleh terhadap produk yaitu dikatakan valid dengan 

presentase yang didapat dari ahli materi 82,67%, ahli media memperoleh 90,76%, 

ahli pelajaran mendapatkan 81,54%, hasil uji coba lapangan mendapat 99,06% dan 

hasil belajar siswa memperoleh rata-rata nilai pre-test 73,4 serta nilai post-test 87. 

Dengan perolehan hasil tersebut maka dinyatakan bahwa produk yang 

dikembangkan memiliki kualitas dilihat dari tingkat kevalitan yang tinggi, sehingga 

produk layak digunakan dalam pembelajaran 

Penelitian berikutnya adalah penelitian dengan judul “Pengembangan 

Ensiklopedia Alat Musik Tradisional Pulau Jawa” yang dilakukan oleh Venantia 

Dutaningtyas. Produk yang dikembangkan memperoleh hasil validasi dari ahli 

sejarah dengan skor 3,04 termasuk dalam kategori baik, validasi dari ahli seni 

memperoleh skor 3,06 dengan kategori baik, validasi dari guru kelas V memperoleh 

skor 3,8 dengan kategiri sangat baik, selanjutnya validasi dari siswa kelas V dengan 

jumlah empat anak memperoleh skor 3,7 dengan kategori sangat baik. Jadi skor 

rata-rata dari hasil validasi yang telah dilakukan yaitu sejumlah 3,4 yang termasuk 

kedalam kategori sangat baik yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu; (1) 

kenyamanan, (2) kelengkapan, (3) konsistensi susunan, (4) penggunaan bahasa, dan 

(5) isi buku. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Venantia Dutaningtyas 

yaitu ensiklopedia alat musik tradisional pulau jawa dikatakan layak untuk 

digunakan sebagai sumber bacaan anak. 
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Selanjutnya, adalah penelitian yang dilakukan oleh Aturochma (2017) 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Media ensiklopedia Tari 

Tradisional Materi Seni Budaya Dan Prakarya (SBdP) Pada Kelas V Sekolah Dasar. 

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SD Muhammadiyah 4 Malang 

dengan populasi yang digunakan adalah peserta didik kelas V. Metode yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah model prosedural dengan memiliki 

sembilan tahap, yaitu (1) analisis kebutuhan dan tujuan, (2) analisis pembelajaran, 

(3) analisis pembelajaran dan konteks, (4) merumuskan tujuan performansi, (5) 

mengembangkan instrumen, (6) mengembangkan strategi pembelajaran, (7) 

mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, (8) merancang dan melakukan  

evaluasi formatif, (9) melakukan revisi. Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan yaitu lembar wawancara, lembar kerja siswa, dan angket. Sedangkan 

hasil dari penelitian tersebut adalah ensiklopedia yang memiliki topik bahasan tari 

tradisional jawa dengan hasil validasi yang dilakukan dua kali menyatakan bahwa 

pengembangan ensiklopedia menyatakan layak tanpa revisi. Presentase hasil 

validasi tahap satu dan dua pada penelitian tersebut yaitu 83,33% menjadi 100% 

oleh ahli media, 90% menjadi 100% oleh ahli materi, dan 97,22% menjadi 100% 

oleh ahli pembelajaran. Selanjutnya pada hasil uji coba kelopok kecil memperoleh 

presentase 94,44% serta hasil uji coba memperoleh hasil 96,25%. 

Penelitian yang dilakukan saat ini dengan judul “Buku Enterdal 

(Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam) Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang terdahulu ialah pada penelitian ini tempat yang dijadikan sebagai 

tempat observasi dan pelaksanaan penelitian adalah SDN Tulusrejo 3 Kota Malang. 



33 
 

 
 

Objek yang dijadikan sebagai populasi adalah siswa kelas IV. Perbedaan 

selanjutnya adalah variabel penelitaiannya yaitu sumber daya alam yang berada di 

Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Selain itu penelitian ini 

membahas mengenai kevalidan serta kemenarikan terhadap produk yang 

dikembangkan yaitu berupa sumber belajar. Penelitian ini juga untuk melihat 

respon siswa terhadap pengembangan sumber belajar agar dapat dikatakan layak 

untuk diterapkan pada pembelajaran. 
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C. KERANGKA PIKIR

Pengembangan sumber belajar buku ensiklopedia tematik sumber daya alam pada tema 3 

peduli terhadap makhluk hidup untuk kelas IV sekolah dasar. 

Kondisi Ideal 

Implementasi kurikulum 2013 

dengan menggunakan pembelajaran 

tematik menuntuk siswa untuk 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran lebih aktif. Untuk 

melaksanakan pembelajara tersebut 

memlukan fasilitas dan sumber 

belajar yang memadai  

Kondisi Faktual 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas 

IV SDN Tulusrejo 3 Kota Malang 

menggunakan sumber belajar 

berupa buku wajib dari pemerintah 

yang memiliki keterbatasan materi 

dan ketersediaan sumber belajar 

lainnya kurang membuat siswa 

tertarik untuk membacanya. 

Pengembangan sumber belajar yang 

dapat digunakan guru untuk 

memperkuat pemahaman siswa 

terhadap materi pada tema 3 peduli 

terhadap makhluk hidup. 

Langkah-langkah pengembangan 

buku ensiklopedia tematik 

sumber daya alam pada tema 3 

peduli terhadap makhluk hidup 

untuk siswa kelas IV sekolah 

dasar dengan model ADDIE 

Validitas pengembangan buku 

ensiklopedia tematik sumber 

daya alam pada tema 3 peduli 

terhadap makhluk hidup untuk 

siswa kelas IV sekolah dasar 

Respon siswa terhadap 

pengembangan buku ensiklopedia 

tematik sumber daya alam pada 

tema 3 peduli terhadap makhluk 

hidup untuk siswa kelas IV 

sekolah dasar 

Pengembangan Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematik Sumber Daya Alam) Pada Tema 3 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup Untuk Kelas IV Sekolah Dasar. 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Pengembangan Buku Enterdal (Ensiklopedia Tematk 

Sumber Daya Alam) Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup Untuk Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar 




