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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kurikulum 2013 

       Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 1 Butir 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa 

“Kurikulum  adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.” Sedangkan 

menurut Nasution (2011:8) kurikulum adalah sebuah pedoman yang digunakan 

pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.  

 Kurikulum yang digunakan pada saat ini dan yang digunakan di MI Mambaul 

Ulum Malang adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang 

menyeimbangkan dan meningkatkan tiga ranah pada diri siswa, yakni 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan (Daryanto dan Sudjendro, 2014:1). 

Sedangkan menurut Mulyasa (2013:66) kurikulum 2013 adalah tindak lanjut dari 

KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang pernah dilakukan tahun  2004. 

KBK atau (Competency Based Curriculum) dijadikan acuan dan pedoman bagi 

pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan 

(pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam seluruh jenjang dan jalur 

pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah.  Berdasarkan hal di atas, 
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dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan tindak lajut dari KBK untuk 

mengembangkan dan meningkatkan 3 ranah (pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan) yang ada dalam diri siswa. 

 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi memiliki beberapa ranah atau 

aspek, tetapi sebelum itu perlu diketahui arti dari kompetensi. Kompetensi 

merupakan  sebuah penguasaan terhadap suatu tugas keterampilan, sikap, dan 

apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Maka dari itu terdapat 

hubungan (link) antara tugas-tugas yang dipelajari siswa di sekolah dengan 

kemampuan yang diperlukan oleh dunia kerja. Adapun aspek atau ranah yang 

terkandung dalam konsep kompetensi dapat diuraikan di bawah ini (Mulyasa, 

2013: 66-68). 

(a) Pengetahuan (knowledge); adalah kesadaran dalam bidang kognitif; 

(b)Pemahaman (understanding); adalah kedalaman kognitif dan efektif 

yang dimiliki oleh individu; (c) Kemampuan (skill); yaitu sesuatu yang 

dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang  

dibebankan kepadanya; (d) Nilai (value); yaitu suatu standar perilaku 

yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri 

seseorang; (e) Sikap (attitude); adalah perasaan (senang-tidak senang, 

suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari 

luar; (f) Minat (interest); yaitu kecenderungan seseorang untuk 

melakukan suatu perbuatan. 

 

Sedangkan di dalam kurikulum 2013 memiliki empat kompetensi, yakni (1) 

Kompetensi Inti-1 untuk kompetensi inti sikap spiritual; (2) Kompetensi Inti-2 

untuk kompetensi inti sikap sosial; (3) Kompetensi Inti-3 untuk kompetensi inti 

pengetahuan; (4) Kompetensi Inti-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Maka 

berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 berbasis 

kompetensi seperti KBK, namun pada kurikulum 2013 berfokus pada empat 

kompetensi saja, yaitu kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. Hal lain, dapat disimpulkan juga bahwa kurikulum 2013 berbasis 
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kompetensi bermakna sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh 

siswa, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu dan 

pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan siswa 

sebagai suatu kriteria keberhasilan. 

Kurikulum 2013 ini merupakan acuan dalam proses pelaksanan pembelajaran. 

Berdasarkan landasan teoritis pada kurikulum 2013, menjelaskan bahwa terjadi 

pergeseran dari pembelajaran kelompok ke arah pembelajaran individual. Meski 

pelaksanaan pembelajaran secara klasikal, namun pembelajaran harus lebih 

menekankan pada kegiatan individual, dengan memerhatikan perbedaan siswa. 

Saat ini proses pelaksanaan pembelajaran di SD/MI menggunakan pendekatan 

tematik. 

 

2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah BAB 1 Umum Pasal 3 menjelaskan bahwa “Pelaksanaan pembelajaran 

pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dilakukan dengan pendekatan 

pembelajaran tematik-terpadu.” Menurut Sutirjo dan Sri Istuti Mamik (2004:6) 

pembelajaran tematik merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran kreatif 
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dengan menggunakan tema. Berdasarkan hal di atas, dapat ditegaskan bahwa 

pembelajaran tematik terpadu akan lebih menekankan pada partisipasi atau 

keterlibatan siswa dalam belajar.  

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2016: 268), bahwa 

pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

pembelajaran terpadu, yaitu menggunakan tema sebagai kegiatan pembelajaran 

yang memadukan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman 

bermakna bagi siswa. Sedangkan keterpaduan dalam tematik terpadu merupakan 

penggabungan kompetensi-kompetensi dasar beberapa mata pelajaran agar terkait 

antara satu dengan lainnya. Maka berdasarkan pemaparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

menggunakan prinsip pembelajaran terpadu dengan cara mengintregasikan 

beberapa mata pelajaran ke dalam suatu tema, selain itu pembelajaran tematik  

juga memiliki karakteristik tersendiri. 

 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

 Sebelum menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada beberapa 

prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu; (1) Bersifat kontekstual atau 

terintegrasi dengan lingkungan; (2) Bentuk belajar dirancang agar siswa bekerja 

secara sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang riil sekaligus 

mengaplikasikannya; (3) Efisiensi dalam segi waktu, beban materi, metode, 

penggunaan sumber belajar yang otentik sehingga dapat mencapai ketuntasan 

kompetensi secara tepat (Suryosubroto, 2009: 133-134). 
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 Pembelajaran tematik memiliki karakteristik atau ciri yang khas, seperti; (1) 

Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan 

kebutuhan anak usia SD/MI; (2) Kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa; (3) Kegiatan 

belajar dipilih yang bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar 

dapat bertahan lebih lama; (4) Memberi penekanan pada keterampilan berpikir 

siswa; (5) Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya; (6) 

Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain (Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar, 2016: 133-134). 

 Sedangkan menurut Suryosubroto (2009: 134-135) ciri-ciri pembelajaran 

tematik adalah; (1) Berpusat pada siswa; (2) Memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa; (3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas; (4) Menyajikan 

konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu  proses pembelajaran; (5) 

Bersifat fleksibel; (6) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat 

dan kebutuhan siswa. 

 Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

memiliki prinsip dasar, seperti bersifat kontekstual atau nyata, rancangan 

pembelajaran yang membuat siswa bekerja sungguh-sungguh dalam menemukan 

tema pembelajaran dan mengaplikasikannya, serta efisien. Sedangkan 

karakteristik pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut; Pembelajaran 

relevan, berpusat pada siswa,  sesuai dengan minat, pengalaman belajar bermakna, 
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pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas, mengembangkan keterampilan 

sosial, dan fleksibel. 

 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

 Media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, 

perasaan dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi (Sadiman, dkk, 2010:7). Media dapat pula didefinisikan segala sesuatu,  

baik berupa alat, lingkungan, maupun kegiatan, yang direncanakan atau 

dikondisikan secara sengaja yang dapat menyalurkan pesan pembelajaran guna 

terjadinya proses pembelajaran pada siswa untuk tercapainya tujuan pembelajaran 

secara efektif dan efisien (Prastowo, 2015:295). Sedangkan pendapat lain, 

menurut Haryono (2015:48) media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, serta kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi 

baru pada siswa. 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan segala sesuatu baik berupa alat, lingkungan, kegiatan, yang 

direncanakan untuk menyalurkan pesan dari guru kepada siswa, sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat, dan membantu proses 

pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. 
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b. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Haryono (2015:49) secara umum media memiki beberapa fungsi, 

diantaranya; (1) Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa; (2) 

Mendapatkan gambaran jelas mengenai benda yang sulit diamati secara lansung; 

(3) Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan; 

(4) Menghasilkan keseragaman pengamatan; (5) Menanamkan konsep dasar yang 

benar, realistis, dan konkret; (6) Membangkitkan keinginan serta minat baru; (7) 

Membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar; (8) Memberikan 

pengalaman yang menyeluruh dari konket sampai ke abstrak; (9) Memudahkan 

siswa untuk mengamati, membandingkan, mendeskripsikan suatu benda. 

 Sedangkan menurut Minadi (2008:36-48) fungsi media pembelajaran lebih 

difokuskan pada dua hal, yakni analisis fungsi yang didasarkan pada medianya 

dan didasarkan pada penggunaannya. Pertama, analisis fungsi yang didasarkan 

pada media, ada tiga fungsi media pembelajaran; (1) Media pembelajaran 

berfungsi sebagai sumber belajar, pada kalimat “Sumber belajar” tersirat makna 

keaktifan, yang berarti sebagai penyalur, penyampai, penghubung. Media 

pembelajaran adalah “Bahasanya guru,” maka untuk beberapa hal media 

pembelajaran dapat menggantikan fungsi guru, terutama sebagai sumber belajar. 

(2) Fungsi semantik, yakni kemampuan media dalam menambah perbendaharaan 

kata (simbol verbal) yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami siswa 

(tidak verbalisik). Contoh: Guru menunjukkan foto Candi Borobudur, maka 

masalah komunikasi akan menjadi sederhana dan guru tidak terlalu kesulitan 

untuk menjelaskannya. (3) Fungsi manipulatif, yakni mengatasi batas-batas ruang 

dan waktu, serta mengatasi keterbasan inderawi. 
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 Kedua, analisis fungsi yang didasarkan pada penggunaannya (siswa), yakni; 

(1) Fungsi psikologis, terbagi menjadi 5 fungsi; (a) Fungsi atensi, yakni media 

dapat meningkatkan perhatian (attention) siswa terhadap materi ajar; (b) Fungsi 

afektif, yakni menggugah perasaan, emosi, serta tingkat penerimaan atau 

penolakan siswa terhadap sesuatu; (c) Fungsi kognitif, yakni melalui media siswa 

akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili 

objek-objek yang dihadapi melalui tanggapan, gagasan, atau lambang; (d) Fungsi 

imajinatif, maksudnya media dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinasi 

siswa; (e) Fungsi Motivasi, yakni mendorong siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. (2) Fungsi Sosio Kultural, yakni 

mengatasi hambatan sosio-kultural antar peserta (siswa, guru) dalam 

berkomunikasi pada pembelajaran. 

 Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat dimaknai bahwa fungsi 

media terbagi atas 5 bagian, seperti; (1) Media menyalurkan pegetahuan guru 

kepada siswa dan  dalam beberapa hal dapat menggantikan fungsi guru, karena 

media adalah “Bahasa guru” (berfungsi sebagai sumber belajar); (2) Memberikan 

pemahaman yang benar dari istilah, kata, simbol (fungsi semantik); (3) 

Mendapatkan gambaran jelas mengenai benda yang sulit diamati secara lansung 

(fungsi manipulatif); (4) Meningkatkan motivasi dan perhatian siswa dalam 

belajar (fungsi psikologis); (5) Untuk mengatasi keterbatasan pengalaman dan 

menyeragamkan pengalaman siswa (fungsi sosio kultural). 
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c. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran terdiri atas berbagai jenis. Menurut Haryono (2015:51) 

ada beberapa jenis media pembelajaran, yaitu alat peraga, media TIK (media 

auditif, media visual, media audio visual). 

1) Alat Peraga 

 Secara umum, alat peraga adalah benda atau alat-alat yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegaiatan pembelajaran. Menurut Prastowo (2015: 298) alat peraga 

pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan siswa untuk; (1) Membantu 

siswa meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya; (2) Mengilustrasikan dan 

memantapkan pesan dan informasi; Menghilangkan ketegangan, hambatan, serta 

rasa malas siswa. Sedangkan menurut Iswadi (2013:53) alat peraga adalah 

seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, atau disusun secara sengaja 

yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-

konsep atau prinsip-prinsip. Alat peraga memiliki syarat, yaitu dapat dipindah 

dengan mudah oleh siswa.  

 Sedangkan menurut Haryono (2015: 54) alat peraga merupakan bagian dari 

media pembelajaran yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut; (1) Benda 

sebenarnya (manusia, tumbuhan, binatang, alam, lingkungan, dan berbagai benda 

buatan manusia); (2) Presentasi yaitu media yang disajikan dalam bentuk tulisan, 

verbal; (3) Presentasi grafis yaitu media yan disajikan dalam bentuk  grafis; (4) 

Gambar diam yaitu gambar yang menyerupai aslinya atau sketsa; (5) Model yaitu 

benda tiruan tentang suatu objek alam, benda budaya, dan manusia; (6) Alat tiruan 

yaitu benda yang dibuat menyerupai aslinya.  
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 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alat peraga 

merupakan seperangkat alat atau bahan yang digunakan untuk mempermudah 

siswa dalam memahami materi, meningkatkan keterampilan, konsep-konsep, 

pengetahuan, dan menghilangkan rasa malasnya. Alat peraga termasuk bagian dari 

media pembelajaran dan dapat diklasifikasikan menjadi enam; Benda sebenarnya, 

presentasi, presentasi grafis, gambar diam, model, dan alat tiruan. 

 

2) Media TIK 

 Teknologi dalam konteks pembelajaran di kelas memiliki arti sebagai alat 

atau sarana yang digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan 

kegiatan pembelajaran.  Adapun manfaat media TIK, menurut Haryono (2015: 57) 

adalah (1) Memperluas  kesempatan belajar; (2) Meningkatkan efisiensi; (3) 

Meningkatkan kualitas belajar; (4) Memfasilitasi pembentukan keterampilan; (5) 

Mendorong belajar sepanjang hayat atau berkelanjutan; (6) Meningkatkan 

perencanaan kebijakan dan manajemen; (7) Mengurangi kesenjangan digital; (8) 

Multi-sensory delivery visual, audio, kinestetik; (9) Belajar secara aktif, interaktif, 

menarik minat; (10) Eksplorasi aktif; (11) Belajar kooperatif; (12) Individualisasi; 

(13) Belajar mandiri; (14) Pengembangan keterampilan komunikasi; (15) 

Pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam era informasi.  

 Sedangkan menurut Sudirman dalam (Arindawai, 2004:58-59), media TIK 

dikategorikan menjadi tiga, yaitu; (1) Media auditif, merupakan media yang hanya 

mengandalkan kemampuan suara saja, seperti; radio, piringan audio, cassette 

recorder; (2) Media visual, media ini hanya mengandalkan indera penglihatan. 

Media visual ada yang menampilkan gambar diam (foto, slide, gambar, lukisan, 
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cetakan).  Ada juga media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang 

bergerak seperti film bisu dan film kartun; (3) Media audio visual, pada media ini 

memiliki unsur suara dan unsur gambar. Media ini terbagi menjadi dua, media 

visual diam dan media visual gerak. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dimaknai bahwa media TIK 

adalah sarana atau alat elektronik yang digunakan pada proses pembelajaran, 

untuk melakukan penyempurnaan kegiatan pembelajaran. Media TIK memiliki 

banyak manfaat, seperti memperluas  serta meningkatkan kualitas belajar siswa, 

lebih efisiensi waktu, mengurangi kesenjangan digital, belajar menjadi aktif, 

interaktif, dan menarik minat. 

 

4. Media Jam Doraemon Bermain (JOIN) 

a. Pengertian Media JOIN 

Media memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Adanya media 

mampu mendukung kegiatan belajar mengajar, mempermudah siswa dalam 

memahami materi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga diharapkan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Media pembelajaran memiliki 

berbagai jenis, salah satunya adalah alat peraga. Menurut Prastowo (2015:299) 

alat peraga adalah suatu alat yang mengandung ciri-ciri dari suatu konsep atau 

materi pelajaran yang spesifik dan digunakan untuk mengilustrasikan atau 

memperagakannya, sehingga dapat mempermudah siswa dalam memahami materi 

tersebut.   

Media JOIN adalah media pembelajaran yang termasuk jenis alat peraga, 

karena media ini digunakan dengan cara diperagakan atau didemonstrasikan. 
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Penggunaan kata JOIN pada judul media tidak merujuk pada kata Bahasa Inggris, 

melainkan kepanjangan dari “Jam Doraemon Bermain.” Secara harfiah jam adalah 

alat yang digunakan untuk mengukur waktu (seperti arloji, lonceng dinding). 

Sedangkan kata doraemon, secara harfiah adalah “Stray male cat” atau yang 

berarti kucing liar jantan. Untuk lebih tepatnya, doraemon adalah tokoh kartun 

berbentuk robot seperti kucing yang memiliki warna tubuh biru. Selanjutnya pada 

judul media terdapat kata bermain, menurut KBBI bermain adalah melakukan 

sesuatu untuk bersenang-senang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka media JOIN atau media Jam Doraemon 

Bermain dapat dimaknai sebagai media berjenis alat peraga yang berbentuk jam 

serta menyerupai kartun doraemon yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran sambil bermain. Untuk lebih jelasnya, bagian kepala berbentuk 

kartun doraemon, sedangkan bagian tubuh berisi jam analog, bagian belakang 

memiliki kantong untuk materi pelajaran, dan misi atau soal.  

 

b. Keunggulan Media JOIN 

 Media JOIN ini memiliki banyak keunggulan, seperti; (1) Tampilan media 

menarik, karena menggunakan desain kartun doraemon yang banyak digemari 

anak-anak; (2) Bagian kepala terdapat mulut doraemon yang dapat diberi tulisan 

angka jam dengan spidol dan dapat dihapus kembali; (3) Berwarna-warni, pada 

bagian jam analog memiliki banyak warna-warna yang cerah dan tidak membuat 

bosan jika dipandang; (4) Dapat digunakan untuk belajar sambil bermain, seperti 

menempelkan bagian mata, hidung doraemon, dan menempelkan angka jam pada 

media. Hal ini dapat dilakukan karena pada bagian bawah mata, hidung 
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doraemon, dan angka terdapat magnet tas yang terkenal kuat, sehingga setelah 

ditempel tidak akan mudah jatuh, selain itu mata dan hidung doraemon, juga 

angka berbentuk boneka yang terbuat dari kain flanel yang diisi dakron, selain itu 

dilengkapi pula boneka kecil doraemon dan kawan-kawan untuk permainan level 

3. Media ini juga dapat digunakan untuk bermain tebak waktu, menaksir waktu; 

(5) Dapat digunakan untuk membantu guu dalam memahamkan materi atau 

konsep satuan waktu kepada siswa. (6) Dapat digunakan untuk pembelajaran 

tematik dan satu subtema, sehingga bukan hanya untuk satu pelajaran namun 

dapat digunakan untuk pembelajaran tematik, karena pada bagian belakang media 

terdapat kantong yang cukup lebar untuk menampung soal, materi tematik; (7) 

Efisiensi tempat, mudah dibawa, dan praktis, karena ukurannya yang sedang 

(lingkaran berukuran 46,3 cm dan 32 cm), selain itu media JOIN ini dapat dilipat 

sesuai kebutuhan, sehingga jika ingin dipegang dan dibawa berjalan keliling kelas 

tidak berat dan praktis. Media ini juga dapat digantung, cukup dengan 

menjepitkan klip kertas besar pada kepala doraemon. Dari sini dapat dikatakan 

bahwa media JOIN praktis digunakan, efisiensi tempat, dan mudah dibawa; (8) 

Awet atau tahan lama, karena terbuat dari bahan kayu atau triplek serta telah 

dilapisi kain flanel; (9) Aman dan tidak berbahaya bagi siswa; (10) Mudah 

dibawa, karena semua bagian media JOIN dimasukkan ke dalam tas yang aman 

dari air dan menarik. 

 Media JOIN ini juga memiliki keunggulan yang luar biasa, karena memenuhi 

fungsi alat peraga. Adapun fungsi alat peraga menurut Sumardiyono (2013:55) 

sebagai berikut; (1) Models (memodelkan suatu konsep), alat peraga ini mampu 

memvisualkan atau mengonkretkan suatu konsep, seperti konsep satuan waktu 
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(jam), hak dan kewajiban menghemat energi; (2) Bridge (menjembatani ke arah 

konsep), mampu memperjelas pengertian suatu konsep; (3) Skills (menerampilkan 

fakta, konsep, atau prinsip), mampu mendorong siswa agar terampil dalam 

mengingat, memahami, menggunakan konsep, selain itu memiliki permainan 

ringan dan memiliki penyelesaian yang rutin (tetap); (4) Demonstration 

(mendemonstrasikan konsep, operasi, atau prinsip matematika), mampu 

memperagakan konsep sehingga dapat dilihat secara jelas; (5) Application 

(mengaplikasikan konsep), mampu untuk menerapkan atau mengaplikasikan 

konsep tersebut; (6) Sources (sumber untuk pemecahan masalah), mampu 

menyajikan suatu masalah lebih dari satu konsep atau satu keterampilan. 

 

c. Alat, Bahan, dan Langkah-langkah Pembuatan Media JOIN 

Adapun alat, bahan, dan langkah-langkah dalam pembuatan media JOIN akan 

dijelaskan sebagai  berikut: 

1) Bahan yang diperlukan untuk membuat media JOIN adalah: 

a) Triplek ukuran 80 x 50 cm. 

b)  Kain flanel warna-warni. 

c) Dakron. 

d) Benang warna coklat, biru muda, merah, hitam, putih, abu-abu, kuning, 

jingga. 

e) Mata kocak ukuran besar. 

f) Lem bakar ukuran kecil. 

g) Solasi dan double tape.  

h) Lakban hitam. 
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i) Kertas warna hitam, merah. 

j) Klip kertas besar 12. 

k) Magnet tas 15. 

l) Kawat kecil atau tipis 1 roll. 

m) Pita kain warna biru tua  ukuran 1 meter x 2,5 cm. 

n) Pita kain warna merah putih ukuran 3 meter x 2,5 cm  

o)  Satu paku yang memiliki guratan melingkar di tubuhnya. 

p) Kertas karton tebal. 

q) Kertas A3 dua lembar. 

r) Kertas HVS warna putih yang sudah dilaminating. 

s) Tas ukuran 70 x 70 cm. 

t) Tas kecil seperti kotak pensil gambar doraemon dan warna biru 5 buah 

(untuk wadah boneka mata dan hidung, boneka angka, boneka doraemon 

dan kawan-kawan, spidol dan kain penghapus, reward atau stiker bintang 

dan 3 medali). 

u) Map warna biru muda. 

v) Kertas stiker. 

2) Alat yang digunakan untuk membuat media JOIN yaitu: 

a) Pena untuk menandai garis bantuan. 

b) Penggaris panjang atau meteran. 

c) Busur besar. 

d) Jangka untuk membuat lingkaran. 

e) Gergaji besi. 

f) Obeng untuk melubangi triplek. 
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g) Tang untuk merapatkan kawat. 

h) Palu untuk memipihkan magnet tas. 

i) Gunting. 

j) Jarum. 

k) Lem tembak. 

3) Langkah-langkah pembuatan media JOIN sebagai berikut: 

a) Menggambar dua lingkaran berdiameter 46,3 cm dan 32 cm pada triplek. 

Lingkaran yang besar untuk tubuh doraemon atau bagian jam analog. 

Lingkaran yang kecil untuk bagian kepala media JOIN. 

b)  Menggergaji kedua lingkaran di atas dengan gergaji besi. Gergaji besi 

dipilih karena berukuran lebih kecil dan lebih mudah digunakan. 

c) Meletakkan lingkaran yang besar di daerah agak samping lingkaran kecil, 

hal ini dilakukan untuk mengira-ngira kesesuaian bagian tubuh dan kepala 

doraemon yang akan digabung. 

d) Melubangi lingkaran besar dan kecil di bagian yang sudah ditentukan 

(agak samping), serta melubangi bagian tengah lingkaran besar, 

melubanginya menggunakan obeng. 

e) Menggabungkan kedua lingkaran (lingkaran yang kecil di belakang 

lingkaran besar) dan memasukkan kawat di antara keduanya, kemudian 

dirapatkan menggunakan tang. 

f) Melapisi bagian kepala doraemon dengan kain flanel warna biru dan putih.  

g) Membuat boneka untuk bagian mata dan hidung doraemon dari kain flanel 

yang diisi dakron. Beri magnet tas pada bagian belakang dan tempat yang 

akan ditempel.  
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h) Menghias bagian kepala media agar tampak seperti kartun doraemon, 

seperti menempelkan kumis, mulut, dan di bagian mulut ditempelkan 

kertas laminating berbentuk persegi panjang. 

i) Merapikan bagian kepala dengan menjahitnya. Setelah bagian kepala 

selesai, melapisi bagian tubuh doraemon dengan kain flanel warna-warni 

untuk membuat jam analog. 

j) Membuat boneka angka, doremon  dan kawan-kawan dari kain flanel yang 

diisi dakron. Tidak lupa menempelkan magnet tas di bagian belakangnya 

dan tempat yang akan ditempel. Sedangkan untuk boneka doraemon dan 

kawan-kawan, bagian belakang diberi tulisan poin, contoh: +2, artinya 

mendapatkan 2 bintang jika menjawab dengan benar, dan untuk bagian 

tengah boneka diisi kawat yang telah diikat pada klip kertas, hal ini agar 

boneka dapat diklip di samping angka jam. 

k) Kemudian memasukkan paku di bagian tengah lingkaran besar dan 

menutup bagian pangkal paku dengan lakban hitam. 

l) Membuat jarum jam, menit, dan detik dari kertas karton. Melapisi jarum 

jam dan menit dengan menggunakan kertas warna hitam dan jarum detik 

dilapisi dengan kertas warna merah. 

m) Melubangi bagian pangkal jarum jam, menit, dan detik. 

n) Memasukkan jarum ke paku dengan cara memutar sesuai arah jarum jam, 

karena paku yang digunakan memiliki guratan melingkar di tubuhnya. 

o) Melapisi bagian belakang tubuh media dengan kain flanel warna biru. 

p) Membuat dan menjahit kantong warna putih dan warna abu-abu di bagian 

belakang media. 
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q) Merapikan bagian tubuh media dengan mengelemnya. 

r) Membuat 4 boneka warna putih berbentuk lingkaran untuk kaki dan tangan 

doraemon. 

s) Menempelkan 2 boneka lingkaran di bagian depan atau daerah angka 10 

sampai 11 dan angka 1 sampai 2.  Selanjutnya menempelkan 2 boneka di 

bagian belakang daerah angka 7 sampai 8 dan 4 sampai 5. 

t) Menjepitkan klip kertas yang diberi pita kain warna biru tua di atas kepala 

media jika media ingin digantung. 

u) Menempelkan semua bagian yang telah dibuat dan mengisi materi pada 

kantong media. 

4) Langkah-langkah pembuatan tas media JOIN sebagai berikut: 

a) Mengambil tas dan menempelkan kain flanel warna kuning pada tas 

bagian depan. 

b) Kemudian membuat boneka doraemon setengah badan ukuran 38 cm dan 

beri 4 magnet tas di bagian belakangnya dan tempat untuk nantinya 

ditempel. 

c) Selanjutnya membuat pola huruf pada kertas A3 dan kemudian digunting. 

d) Hasil guntingan tersebut digambar pada kain flanel, selanjutnya huruf 

digunting dan dijahit pinggirnya menggunakan benang warna coklat. 

e) Membuat hiasan untuk tas, berupa kartun brokoli, matahari, air, kincir 

angin, ayam goreng, simbol energi listrik. 

f) Terakhir menempelkan semua bagian untuk menghiasi tas media JOIN. 

5) Langkah-langkah pembuatan tas-tas kecil boneka media JOIN dan isinya 

sebagai berikut: 
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a) Menyiapkan 5 tas kecil. 

b) Membuat keterangan tulisan tiap tas dan mencetaknya di kertas stiker. 

c) Menempelkan stiker tersebut di tas-tas kecil. 

d) Memasukkan boneka mata dan hidung pada tas ke-1, boneka angka jam 

analog pada tas ke-2, boneka doraemon dan kawan-kawan pada tas ke-3, 

spidol dan kain penghapus pada tas ke-4, reward atau stiker bintang dan 3 

medali pada tas ke-5. 

e) Untuk map warna biru diberi hiasan stiker kartun doraemon, juga diberi 

keterangan isi map, dan kemudian diisi materi atau gambar, misi atau soal, 

dan buku panduan penggunaan media. 

f) Untuk cara pembuatan medali dengan menempelkan pita warna merah 

putih dengan kain flanel. 

g) Membuat bentuk lingkaran pada kain flanel warna kuning, abu-abu, dan 

coklat muda, serta memberi hiasan melingkar pada medali dengan 

menggunakan kain flanel warna biru. 

h) Selanjutnya membuat dan menempelkan tulisan (dari kain flanel) angka 1 

pada kain flanel warna kuning, angka 2 pada kain flanel warna abu-abu, 

dan angka 3 pada kain flanel warna coklat muda. 

i) Untuk stiker bintang cukup diprint di kertas stiker. Perlu diingat stiker 

kecil untuk individu siswa dan stiker bintang besar untuk kelompok. 

j) Semua bagian-bagian yang telah dibuat di masukkan ke dalam tas, map, 

dan terkahir di masukkan ke dalam tas media JOIN. 
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d. Prosedur Penggunaan Media JOIN 

Media JOIN ini diujicobakan pada pembelajaran tematik tema 6, subtema 1, 

pada kelas 3 SD/MI. Berikut prosedur penggunaan media dalam pembelajaran; 

1) Guru mengisi kantong bagian belakang media dengan materi (pada kantong 

warna putih) dan soal-soal atau misi permainan mengenai materi tematik 

(pada kantong warna abu-abu). 

2) Kemudian guru membuka antara bagian kepala dan tubuh doraemon (media 

JOIN). 

3) Guru menyampaikan materi dari yang termudah hingga tersulit, guru atau 

siswa mengambil materi dari kantong doraemon yang warna putih. 

4) Selanjutnya guru mengajak siswa untuk bermain level 1; Susun wajah dan 

perut doraemon, level 2; Tebak waktu, level 3; Babak keberuntungan 

(permainan menaksir waktu). Tiap level dilakukan berurutan dan pada tiap 

pembelajaran dilakukan 1 level. 

5) Mula-mula guru menjelaskan aturan dan cara permainan. Seperti pada level 1: 

Siswa diberi misi atau tugas untuk lomba menyusun bagian wajah dan 

menyusun angka jam analog pada media JOIN. Guru bersama siswa 

menghitung waktu pengerjaan tiap kelompok, selanjutnya siswa menentukan 

kelompok tersingkat dan terlama dari penyelesaian misi. Kelompok yang 

menyelesaikan misi paling singkat dan benar akan mendapat bintang besar. 

6) Untuk level 2 dilakukan pada pembelajaran 5; Guru mengambil soal pada 

kantong warna abu-abu dan kemudian menunjukkan waktu tertentu 

menggunakan media JOIN, siswa yang bisa menjawab mengacungkan tangan 
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sambil meneriakkan namanya, jika siswa yang dipilih menjawab dengan 

benar maka mendapatkan stiker bintang.  

7) Untuk pembelajaran 6 dilakukan level 3, caranya; Guru menjepitkan 12 

boneka di samping angka jam analog pada media JOIN dan setiap kelompok 

memilih 3 boneka. Salah satu siswa membaca poin yang di dapat tiap boneka 

dan jika kelompok mampu menjawab soal menaksir waktu dengan benar akan 

mendapatkan bintang besar. Untuk pengambilan soal di kantong warna abu-

abu dan sesuai gambar boneka, jadi boneka doraemon mendapatkan kartu 

bergambar doraemon. Semua kelompok lomba mengerjakan soal dan yang 

paling cepat selesai, benar akan mendapatkan poin sesuai angka pada boneka  

yang dipilih.  

8) Di akhir pembelajaran 6 (tema 6, subtema 1) guru bersama siswa 

mengakumulasikan stiker yang diperoleh siswa dan kelompok, kemudian 

mengumumkan siswa yang mendapatkan stiker terbanyak dan kelompok yang 

mendapatkan stiker terbanyak. Siswa dan kelompok yang mendapat stiker 

terbanyak mendapatkan hadiah, juara 1 mendapatkan medali emas mainan, 

juara 2 mendapatkan medali perak mainan, juara 3 mendapatkan medali 

perunggu mainan. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Berbagai litreratur penelitian yang ditemukan belum ada penelitian yang 

mengkaji Pengembangan Media Jam Doraemon Bermain. Namun ada beberapa 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, berikut pemaparannya: 
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Tabel 2.1 Kajian penelitian relevan 

No. 
Nama 

(tahun) 
Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Umu 

Basyiroh 

(2015) 

Pengemba-

ngan Media 

JAMKET 

(Jam 

Kegiatan) 

pada 

Pembelaja-
ran Tematik 

Tema 

Kegiatanku 

Kelas I MI 

Baiturrah-

man 

Surabaya 

(1) Berupa 

media papan 

yang berisi 

jam-jam 

berukuran 

sedang yang 

dapat 
membantu 

guru dalam 

mentransfer 

materi kepada 

siswa;  

(2) Siswa aktif 

dalam 

pembelaja-ran; 

(3) Sesuai 

dengan 

kebutuhan 

para siswa 
SD/MI 

terutama 

dikelas rendah 

yang suka hal 

baru, menarik, 

warna-wani, 

dan dapat 

dimainkan. 

(1) Bertemakan 

penelitian 

pengembangan 

media, materi jam. 

(2) Penelitian di kelas 

rendah. 

(3) Latar belakang 

penelitian; kurangnya 

media pembelajaran 

tematik. 

(4) Teknik 

pengumpulan data; 

observasi, 

wawancara, angket, 

dokumentasi. 

(5) Teknik analisis 

data; analisis data 

kualitatif dan analisis 

data kuantitatif. 

(6) Instrumen 

penelitian; pedoman 

wawancara, lembar 

angket, soal tes. 

(1) Tempat 

penelitian. 

(2) Subjek penelitian 

terdahulu siswa kelas 

1 di MI 

Baiturrahman 

Surabaya, sedangkan 
subjek penelitian 

sekarang adalah 

siswa kelas 3 di MI 

Mambaul Ulum 

Malang; 

(3) Penelitian 

sebelumnya 

mengembangkan 

media untuk tema 

kegiatanku, 

sedangkan penelitian 

sekarang 
mengembangkan 

media untuk tema 6. 

Energi dan 

Perubahannya. 

(4) Penelitian 

sebelumnya 

menggunakan model 

R&D, sedangkan 

penelitian sekarang 

menggunakan model 

ADDIE. 

2.  Fika 
Agustina 

(2017) 

Pengemba-
ngan Media 

PAKAPIN-

DO 

(Papan 

Kantong 

Pintar 

Doraemon) 

pada 

Pembelaja-

ran Tematik 

Tema 6 

Subtema 3 
Pembelajara

n 5 Kelas III 

SDN Punten 

01 Batu  

(1) Berupa 
media papan 

berbentuk 

doraemon dan 

terdapat 2 

papan. Papan 

pertama untuk 

menempelkan 

hewan yang di 

ambil siswa. 

Kemudian jika 

papan kedua, 

merupakan 
papan 

berkantong 

yang terbagi 

lagi atas 2 

bagian, yaitu 

pertama; 

kantong untuk 

menaruh soal 

matematika, 

kedua; papan 

yang berisi 13 

(1) Bertemakan 
penelitian 

pengembangan 

media.  

(2) Pengembangan 

media pembelajaran 

tematik. 

(3) Mengembangkan 

media materi satuan 

waktu dan berupa 

kartun doraemon. 

(4) Melakukan 

penelitian di kelas 

rendah (kelas 3). 

(5) Penelitian dilatar 

belakangi; 

penggunaan media 

tematik belum 

maksimal, guru kerap 

menggunakan metode 

ceramah, siswa 

kurang aktif dalam 

(1) Tempat 
penelitian. 

(2) Subjek penelitian 

sebelumnya adalah 

siswa kelas 3A di SD 

Negeri Punten 01 

Batu, sedangkan 

subjek penelitian 

sekarang adalah para 

siswa kelas 3 di MI 

Mambaul Ulum 

Malang; 

(3) Penelitian 
sebelumnya 

mengembangkan 

media untuk tema 6 

Indahnya 

Persahabatan 

subtema 3 Sahabat 

Satwa pembelajaran 

5, sedangkan 

penelitian sekarang 

mengembangkan 

media untuk tema 6. 
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No. 
Nama 

(tahun) 
Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

kantong 

materi operasi 

hitung satuan 

waktu dengan 

hewan-hewan 

sirkus. 

(2) Siswa aktif 

saat 

pembelajaran. 
(3) Media 

sesuai dengan 

kebutuhan 

siswa SD. 

proses KBM. 

(6) Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

observasi, 

wawancara, angket, 

dokumentasi. 

(7) Teknik analisis 

data; adalah analisis 

data kualitatif dan 

analisis data 

kuantitatif. 

(8) Instrumen 

penelitian; daftar 

pertanyaan 

wawancara, lembar 

angket. 

(9) Menggunakan 

model penelitian 

ADDIE. 

Energi dan 

Perubahannya, 

subtema 1, 

pembelajaran 1, 5, 

dan 6. 

(4) Instrumen 

penelitian terdahulu 

tidak menggunakan  

soal tes, sedangkan 
peneliti sekarang 

menggunakannya. 

  

3. Opy 

Paringan 

(2018) 

Pengemba-

ngan Media 

Pembelajara

n Exploding 

Box Pop Up 

3D pada 

Pembelaja-

ran Tematik 

Tema 5 

Subtema 1 di 

Kelas IV 

Sekolah 
Dasar  

(1) Berupa 

media box, 

Dengan 4 

dinding dan 

dua dinding, 

jika dibuka 

maka akan 

terdapat Pop 

Up 3D. 

(2) Siswa 

berpartisipasi 

aktif dalam 
pembelajaran. 

(3) Media 

sesuai dengan 

kebutuhan 

siswa SD 

kelas tinggi. 

(1) Penelitian 

pengembangan 

media.  

(2) Pengembangan 

media pembelajaran 

tematik. 

(3) Penelitian dilatar 

belakangi oleh 

minimnya 

penggunaan media 

pembelajaran tematik. 

(4) Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara, angket, 

dokumentasi. 

(5) Teknik analisis 

data; analisis data 

kualitatif dan 

kuantitatif. 

(6) Instrumen 

penelitian; lembar 

angket, pedoman 

wawancara, soal tes. 

(7) Menggunakan 

model penelitian 

ADDIE. 

(1) Tempat 

penelitian. 

(2) Subjek penelitian 

terdahulu adalah 

siswa kelas IV di 

SDN Jatimulyo, 

sedangkan subjek 

penelitian sekarang 

adalah para siswa 

kelas 3 di MI 

Mambaul Ulum 

Malang; 
(3) Penelitian 

sebelumnya 

mengembangkan 

media untuk tema 5. 

Pahlawanku, 

sedangkan penelitian 

sekarang 

mengembangkan 

media untuk tema 6. 

Energi dan 

Perubahannya. 
(4) Instrumen 

penelitian terdahulu 

tidak menggunakan  

observasi, sedangkan 

peneliti sekarang 

menggunakannya. 

(5) Melakukan 

penelitian di kelas 

tinggi. 
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C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi Ideal: 

Tersedia media pembelajaran 

tematik yang dapat menarik 

perhatian siswa, memudahkan 

siswa dalam memahami materi, 

mampu mengajak siswa untuk 

berperan aktif, dalam KBM. 

Siswa aktif mencari tahu 

dengan bimbingan guru dan 

belajar sambil bermain. Siswa 

mampu membaca jam analog. 

Bagaimana pengembangan media JOIN pada tema 

6, subtema 1 pada siswa kelas 3 SDMI? 

Produk 

Pengembangan 

Media Jam 

Doraemon 

Bermain 

(JOIN). 

Model Penelitian ADDIE 

1. Analisis (analyze): Analisis kebutuhan,

metode pembelajaran yang sering

digunakan guru, analisis KD, indikator,

karakter siswa, kemampuan siswa

membaca jam analog, dan analisis materi.

2. Desain (design): Perancangan media

pembelajaran.

3. Pengembangan (development):

Pengembangan media serta validasi materi,

media.

4. Implementasi(implementation): Uji coba

lapangan, pembagian angket respon siswa

dan guru.

5. Evaluasi (evaluation): Kevalidan dan

kemenarikan media.

Kondisi Faktual: 

Pelaksanaan pembelajaran 

tematik di MI kurang 

menggunakan media tematik, 

guru sering menggunakan 

metode ceramah dan 

menggunakan media seadanya. 

Siswa mudah kehilangan fokus 

dan kurang termotivasi dalam 

belajar. Siswa kelas 3 banyak 

yang belum lancar membaca 

jam analog. 

Analisis Kebutuhan 

Aktivitas serta minat belajar siswa pada pembelajaran 

tematik tema 6, subtema 1 memerlukan media 

pembelajaran yang dapat mengatasi kendala tersebut. 




