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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Penelitian Pengembangan 

 Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan produk yang akan 

dikembangkan. Sugiyono (2015:407) mengemukakan bahwa “metode penelitian 

dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya Research and Development 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut”. Lain halnya dengan Richey dan Kelin 

(Sugiyono, 2016:29) mengemukakan bahwa : ”perancangan dan pengembangan 

adalah kajian yang sistematis tentang bagaimana membuat rancangan suatu produk, 

mengembangkan/memproduksi rancangan tersebut, dan mengevaluasi kinerja 

produk tersebut, dengan tujuan dapat diperoleh data yang empiris yang dapat 

digunakakan sebagai dasar untuk membuat produk, alat-alat dan model yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran atau nonpembelajaran”.  

Tegeh dkk (2014:12) mengemukakan bahwa “pengembangan adalah upaya 

untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu produk berupa materi, media, alat 

dan atau strategi pembelajaran, digunakan untuk mengatasi pembelajaran di 

kelas/laboratorium, dan bukan untuk menguji teori”. Sedangkan menurut Putra 

(2013:67) “penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai metode penelitian 

yang sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk mencari temukan, 

merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektivan 

produk, model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur dan bermakna. Berdasarkan 
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beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan pengembangan adalah suatu usaha 

untuk meningkatkan produk dan dapat menciptakan produk baru, yang akan 

menghasilkan suatu produk berupa media atau alat pembelajaran untuk mengatasi 

masalah pembelajaran dikelas. 

2. Hakikat Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirimke penerima pesan. Asosiasi 

Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and 

Comunication Technologi/AETC) di amerika, membatasi media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. 

Sadiman (2012: 6), menyatakan bahwa “media adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu, 

Briggs (1970), berpendapat bahwa “media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, film bingkai 

adalah contoh-contohnya. “Media adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya 

ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Materi yang diterima 

adalah pesan instruksional, sedangkan tujuan yang dicapai adalah tercapainya 

proses belajar” (Kustandi, 2011: 7). 

 Hamdani (2011: 243), menyatakan bahwa “media pembelajaran meliputi alat 

yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri 

atas buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide (gambar), 
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foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer”. Hamalik (1994) juga menyatakan 

bahwa “media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk 

memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Media pembelajaran adalah sarana 

untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar.  

Mengingat banyaknya bentuk-bentuk media tersebut, maka gruru harus dapat 

memilihnya dengan cermat, sehingga dapat digunakan dengan tepat. Dalam 

kegiatan belajar, sering pula kata media pembelajaran dengan istilah-istilah, seperti: 

bahan pembelajaran (instructional material), komunikasi pandang dengar(audio-

visual communication), alat peraga pandang (visual education), alat peraga dan 

media penjelas. 

b.  Fungsi Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi 

dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Secara umum, media pembelajaran 

memiliki beberapa fungsi (Hamdani, 2011: 246), diantaranya sebagai berikut:  

pertama, menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau. Dengan perantaraan gambar, potret, slide, film, video, atau media yang 

lain, siswa dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa 
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sejarah. Kedua, mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena 

jaraknya jauh, berbahaya, atau terlarang. 

 Misalnya, video tentang kehidupan harimau di hutan, keadaan kesibukan 

di pusat reaktor nuklir, dan sebagainya . Ketiga, memperoleh gambaran yang jelas 

tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya 

terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya, dengan perantaraan potret siswa dapat 

memperoleh gambaran tentang bendungan dan kompleks pembangkit listrik, 

dengan slide dan film, siswa memperoleh gambaran tentang bakteri, amuba, dan 

sebagainya. Keempat, mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara 

langsung. Misalnya, rekaman suara denyut jantung dan sebagainya. Kelima, 

mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara langsung 

karena susah ditangkap.  

Dengan perantaraan gambar, potret, slide, film, atau video, siswa dapat 

mengamati berbagai macam serangga, burung hantu, kelelawar, dan sebagainya. 

Keenam, mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati. Dengan slide, film, atau video, siswa dapat mengamati pelangi, gunung 

meletus, pertempuran dan sebagainya.Ketuju, mengamati dengan jelas benda-

benda yang mudah rusak atau sukar diawetkan. Dengan menggunakan model atau 

benda tiruan, siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang organ tubuh manusia, 

seperti jantung paru-paru, alat pencernaan, dan sebagainya. Kedelapan, dengan 

mudah membandingkan sesuatu.  

Dengan bantuan gambar, model, atau foto, siswa dapat dengan mudah 

membandingkan dua benda yang berbeda, seperti sifat, ukuran, warna, dan 
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sebagainya. Kesembilan, dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung 

secara lambat. Dengan video, proses perkembangan katak dari telur sampai menjadi 

katak, dapat diamati hanya dalam waktu beberapa menit. Kesepuluh, dapat melihat 

secara lambat berakan-gerakan yang berlangsung secara cepat. Dengan bantuan 

film atau video, siswa dapat mengamati dengan jelas gaya lompat tinggi, teknik 

loncat indah, yang disajikan secara lambat atau pada saat tertentu dihentikan. 

Kustandi (2011: 20), mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual, yaitu: Pertama, Fungsi atensi media visual merupakan inti, 

yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai 

teks materi pelajaran. Kedua, Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat 

kenikmatan siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Ketiga, 

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. Keempat, Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari 

hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami 

teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatnya kembali.  

Kemp dan Dayton (1985: 28), menyatakan bahwa media pembelajaran dapat 

memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, 

kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, yaitu dalam hal (1) memotivasi 

minat atau tindakan, (2) menyajikan informasi, dan (3) memberi instruksi. Untuk 

memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik 
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drama atau hiburan. Sedangkan untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat 

digunakan dalam rangka penyajian informasi dihadapan sekelompok siswa. Isi dan 

bentuk penyajian bersifat sangat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan 

laporan, atau pengetahuan latar belakang. 

c.  Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat meningkatkan proses belajar siswa dalam 

pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil belajar. Kemp & Dayton (1985: 3-

4), berpendapat meskipun telah lama disadari bahwa banyak keuntungan 

penggunaan media pembelajaran, penerimaannya serta pengintegrasiannya ke 

dalam program-program pengajaran berjalan amat lambat. Mereka mengemukakan 

beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media 

sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran 

langsung sebagai berikut: Pertama, Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. 

Kedua, Pembelajaran bisa lebih menarik. Ketiga, Pembelajaran menjadi lebih 

interaktif. Keempat, Lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat. Kelima, 

Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan, Keenam, Pembelajaran dapat diberikan di 

tempat dan waktu yang diinginkan. Ketujuh, Dapat meningkatkan sikap positif 

siswa terhadap materi yang dipelajari dan proses belajar. Kedelapan, Beban guru 

untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi. 

Sudjana & Rifa’i (2011: 2) mengemukakan manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar siswa yaitu: Pertama, Pengajaran akan lebih menarik perhatian 

siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, Kedua, Bahan pengajaran 

akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, 
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memungkinkan siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi biala 

guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Ketiga, Siswa lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar, karena tidak hanya mendengar uraian guru, tetapi juga aktivitas 

lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. 

Dari uraian dan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses 

belajar mengajar, diantaranya: pertama, Media pembelajaran dapat memperjelas 

penyajian pesan atau informasi . kedua, Media pembelajaran dapat meingkatkan 

dan mengarahkan perhatian anak . ketiga, Media pembelajaran dapat mengatasi 

keterbatasan indra, ruang dan waktu . keempat, Media pembelajaran dapat 

memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka 

d.  Jenis-jenis Media Pembelajaran 

 Untuk mempermudah pemahaman siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran maka pentingnya mengetahui jenis-jenis media yang sesuai dengan 

materi yang disampaikan. Jenis-jenis media pembelajaran yang biasa digunakan 

menurut Sadiman (2011 : 28-81) adalah sebagai berikut : Media Grafis Media grafis 

termasuk media visual, Media Audio, Media Proyeksi diam. Media grafis Media 

grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Media 

audio berkaitan dengan indera pendengaran berbeda dengan media grafis yang 

menggunakan indera penglihatan, dan media proyeksi diam hampir sama dengan 

media grafis yang berkaitan dengan indera penglihatan. 
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 1) Media Grafis Media grafis termasuk media visual.   

Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima 

pesan. Media grafis berkaitan dengan indera penglihatan. Pesan yang disampaikan 

dituangkan kedalam komunikasi visual. Agar penyampaian pesan berhasil maka 

perlunya memahami dengan benar simbol-simbol tersebut. Media grafis terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu : gambar/ foto , sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, kartun, 

poster, papan flanel, papan bulletin, peta dan globe.  

2) Media Audio  

Media audio berkaitan dengan indera pendengaran berbeda dengan media 

grafis yang menggunakan indera penglihatan. Pesan yang disampaikan akan 

dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-kata/ 

bahasa lisan) maupun non verbal. Ada beberapa jenis media yang dapat 

dikelompokkan ke dalam media audio antara lain : radio, alat perekam pita 

magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa.  

3) Media Proyeksi Diam 

 Media proyeksi diam hampir sama dengan media grafis yang berkaitan 

dengan indera penglihatan. Bahan-bahan grafis banyak sekali dipakai dalam media 

proyeksi diam. Perbedaan yang jelas diantara mereka adalah pada media grafis 

dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan pada 

media proyeksi, pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor agardapat 

dilihat oleh sasaran, terlebih dahulu. Adakalanya media jenis disertai rekaman 

audio, tapi ada pula yang hanya visual saja. Jenis media proyeksi diam antara lain: 

film bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak tembus pandang, 

mikrofis, film, film gelang, televisi, video, permainan dan simulasi.  
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Djamarah dan Zain (2014: 124) menggolongkan media menjadi beberapa 

jenis yaitu : Media auditif, Media visual, Media audiovisual. Media auditif yaitu 

media yang mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset, dan 

rekorder. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera 

penglihatan karena hanya menampilkan gambar diam seperti film, bingkai, foto, 

gambar, atau lukisan. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur 

suara dan unsur gambar.Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. 

 Penggunaan media pembelajaraan menurut Arsyad (2013: 79-98) adalah: 

Media berbasis manusia. Dalam merancang media berbasis manusia harus 

meancang pelajaran yang interaktif. Dengan adanya manusia sebagai pemeran 

utama dalam proses belajar maka kesempatan interaksi semakin terbuka lebar. 

Pelajaran interaktif yang terstruktur dengan baik bukan hanya lebih menarik tetapi 

juga memberikan kesempatan untuk percobaan mental dan pemecahan masalah 

yang kreatif. Disamping itu, pelajaran interaktif mendorong pastisipasi siswa dan 

jika digunakan dengan baik dapat meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya Media 

berbasis cetakan media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal 

adalah buku teks, buku penuntun, buku saku, jurnal, majalah, dan lembaran lepas.  

Teks berbasis cetakan menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan 

pada saat merancang yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran 

huruf, dan penggunaan spasi kosong. Beberapa cara yang digunakan untuk 

menarik perhatian pada media berbasis cetak adalah warna, huruf, dan kotak. 

Selanjutnya, Media berbasis visual  (image) memegang peran yang sangat penting 

dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat ingatan. Bentuk visual dapa berupa: (a) gambar representasi, seperti 
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gambar lukisan foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda; (b) 

diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur 

isi materi; (c) peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang diantara unsur-

unsur dalam isi materi; (d) grafik, seperti tabel, grafik, dan chart (bagan) yang 

menyajikan gambar atau kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat 

gambar atau angka-angka.  Selanjutnya, Media audio visual yang menggabungkan 

penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. 

Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audio visual adalah 

penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan banyak persiapan, rancangan, 

dan penelitian.  

Naskah yang menjadi narasai, disaring dari isi pelajaran, kemudian 

disintesis ke dalam apa yang ingin ditunjukkan dan dikatakan. Narasi ini 

merupakan penuntun bagi tim produksi untuk memikirkan bagaimana video 

menggambarkan atau visualisasi materi pelajaran.  Selanjutnya, Media berbasis 

komputer media ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan 

dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang 

dikenal dengan nama Computer Managed Instruction (CMI). Ada pula peran 

komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar ; pemanfaatannya meliputi 

penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Komputer 

dapat menyajikan informasi dan tahapan pembelajaran lainnya, meskipun bukan 

disampaikan dengan media komputer.  Dan yang terakhir pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar. 

 Perpustakaan merupakan pusat sarana akademis. Perpustakaan 

menyediakan bahan-bahan pustaka berupa barang ctekan seperti buku, majalah 
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atau jurnal ilmiah, peta, surat kabar, karya-karya tulis, dan lain-lain. Perpustakaan 

dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk memperoleh informasi dari berbagai bidang 

keilmuan. 

3.  Hakikat Pop Up 

     a. Pengertian Media Pop Up 

Pengertian Pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang 

dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi yang dapat bergerak ketika 

halamannya dibuka (Kurniawati, 2016: 69). Menurut Wikipedia, istilah pop-up 

book sering digunakan untuk setiap buku tiga dimensi atau buku bergerak, 

meskipun istilah umum buku bergerak meliputi pop-up, transformasi, buku 

terowongan, volvelles, flaps, pull-tab, pop-out, pull-down, dan lainnya, masing-

masing yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Pop-up book adalah sebuah buku 

yang menampilkan potensi untuk bergerak dan interaksinya melalui penggunaan 

kertas sebagai bahan lipatan, gulungan, bentuk, roda atau putarannya. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sylvia dan Hariani (2015: 1197), yang 

berbunyi, “pop up book is a book that offers the potential for motion and interaction 

through the use of paper mechanisms such as folds, scrolls, slides, tabs or wheels”.  

Pop-up book adalah sebuah buku cerita bergambar dengan gambar yang 

lucu atau yang bentuknya menarik karena dapat bergerak ketika halamannya 

dibuka. Pengertian lain menurut Montanaro (2009) pop-up book merupakan sebuah 

buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. 

Sedangkan menurut Joko Muktiono (2003: 65), pop-up book adalah sebuah buku 

yang memiliki tampilan gambar yang bisa ditegakkan serta membentuk obyek-
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obyek yang indah dan dapat bergerak atau memberi efek yang menakjubkan. 

Menurut Dzuanda (2011: 23), jenis-jenis pop-up book ada bermacam-macam, 

beberapa diantaranya adalah transformations pop-up, tunnel pop-up books, 

Volvelles pop-up, Movable pop-up, Pull-tabs dan Pop-outs. Berdasarkan uraian 

diatas, dapat disimpulkan media Tridi book Dolanan adalah buku yang memiliki 

bagian yang dapat bergerak atau berunsur tiga dimensi. Tridi book Dolanan 

memberikan visualisasi yang lebih menarik.  

Buku ini juga memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya yang 

dapat mengundang ketakjuban ketika halamannya dibuka, disamping itu media 

Tridi book Dolanan memiliki tampilan gambar yang indah dan dapat ditegakkan. 

Sehingga media Tridi book Dolanan sangatlah cocok digunakan sebagai media 

pembelajaran di Sekolah Dasar. Selain itu, proses pembelajaran dengan 

menggunakan media Tridi book Dolanan akan jauh lebih menarik dan 

menyenangkan. 

4. Pembelajaran Tematik 

b. Pengertian pembelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan 

kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak 

pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Pembelajaran tematik 

sebagai model pembelajaran termasuk salah satu tipe/jenis dari model pembelajaran 

terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 
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sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 

2006:5). 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam 

berbagai tema. Pendekatan pembelajaran ini digunakan untuk seluruh kelas pada 

sekolah dasar. Menurut Permendikbud No 57 tahun 2014 bahwa pembelajaran 

tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 

berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. 

Pengertian tema menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah pokok dasar cerita 

(yang dipercakapkan, dipakai  sebagai dasar mengarang, mengubah sajak dan 

sebagainya) sedangkan menurut Poerwadarminta (dalam Majid, 2014:80) tema 

adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Tujuan 

dari adanya tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep dalam suatu 

mata pelajaran, akan tetapi juga keterkaitannya dengan konsep dari mata pelajaran 

lainnya. 

Acuan diatas dapat dikatakan bahwa pembelajaran tematik  merupakan 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Oleh 

karena itu, pembelajaran terpadu juga dapat dikatakan sebagai pembelajaran 

tematik.  

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa (Majid 2014: 80). Keterpaduan 

pembelajaran dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan 
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aspek belajar mengajar (Majid, 2014:86). Sesuai dengan arahan Permendikbud 

No.22 tahun 2016 tentang standar proses sekolah dasar dan menengah (dalam 

BSNP, 2009:1), bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan hendaknya 

diselenggarakan secara interaktif, insipratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Oleh karena itu, melalui proses pembelajaran yang interaktif, insipratif, dan 

menyenangkan, siswa diharapkan dapat memperoleh proses pembelajaran yang 

bermakna dalam rangka mengembangkan potensinya.   

Pada pelaksanaan kurikulum 2013, pembelajaran untuk tingkat SD/MI 

sederajat melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Sebagaimana tercantum 

dalam salinan lampiran Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang standar proses 

bahwa pembelajaran tematik terpadu di SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan siswa. Hal ini sejalan dengan Trianto (2010: 70), bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna kepada siswa. Sejalan dengan pendapat tersebut, Prastowo 

(2013:125) menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan proses 

pembelajaran yang penuh makna dan berwawasan multikurikulum, yaitu 

pembelajaran yang berwawasan penguasaan dua hal pokok terdiri dari penguasaan 

bahan (materi) ajar yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa serta pengembangan 

kemapuan berpikir matang dan bersikap dewasa agar dapat mandiri dalam 

memecahkan kehidupan. 
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Menurut pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran 

atau sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan area isi/materi, keterampilan, dan 

sikap ke dalam suatu tema tertentu sehingga dapat memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada 

keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat 

menemukan sendiri berbagai pengetahuan. Oleh karena itu, melalui pengalaman 

langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan 

menghubungkanya dengan konsep lain yang telah dipahami. Pembelajaran tematik 

juga memiliki karakteristik pembelajaran sebagai model pembelajaran di sekolah 

dasar.  

c. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan 

bagi siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam 

tema serta menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan 

materi yang nyata (kontekstual) dan bermakna bagi siswa (Kemendikbud, 2014:16). 

11 Tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah : (1) Mudah memusatkan perhatian 

pada satu tema atau topic tertentu. (2) Mempelajari pengetahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. (3) 

Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 

(4)Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. (5) Lebih bergairah belajar karena 

mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata seperti: bercerita, bertanya, 
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menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. (6) Lebih merasakan manfaat 

dan (7) makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu 

dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih 

atau pengayaan. (8) Budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan 

dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam 

memahami materi pelajaran dan mengembangkan berbagai kemampuan siswa 

dalam tema tertentu. 

d. Karakteristik pembelajaran tematik. 

Suatu pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran tematik terpadu 

apabila memiliki karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut menurut 

Majid (2014:90) sebagai berikut: Berpusat pada siswa, memberikan pengalaman 

langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari 

berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, menggunakan prinsip belajar sambil 

bermain dan menyenangkan.  

Karakteristik pembelajaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran tematik memiliki banyak karakteristik. Pertama, berpusat kepada 

siswa yaitu pembelajaran tematik lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Kedua, 

memberikan pegalaman langsung, dengan memberikan pengalaman langsung, 

siswa dihadapkan dengan sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang abstrak. Ketiga, pemisahan antara mata pelajaran tidak 
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begitu jelas yaitu fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema 

yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Keempat, 

menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran yaitu siswa mampu memahami 

konsep-konsep tersebut secara utuh. Kelima, bersifat fleksibel yaitu guru dapat 

mengaitkan beberapa mata pelajaran lainnya. Keenam, menggunakan prinsip 

belajar sambil bermain dan menyenangkan yaitu siswa dapat belajar sambil 

bermain dan dapat menciptkan suasana kelas yang menyenangkan. Pembelajaran 

tematik juga mengadopsi prinsip pembelajaran PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, 

kreatif dan menyenangkan.  

Pembelajaran tematik di dalamnya memuat Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang disusun dengan melakukan pemetaan kompetensi 

dasar. Menurut Majid (2014:97) untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh 

dari semua kompetensi dasar dan indikator yang diambil dari beberapa mata 

pelajaran yang dijadikan tema perlu dilaksanakan pemetaan kompetensi dasar. 

 

B. Kajian Penelitian yang relevan 

Penelitian pengembangan media pembelajaran pada saat ini sudah banyak 

ditemukan. Salah satu media pembelajaran yang masih jarang ditemukan ialah 

penggunaan Tridi book Dolanan. Media ini biasanya digunakan hanya untuk 

pengetahuan-pengetahuan dasar. Akan tetapi, saat ini masih jarang ditemukan 

pengembangan media pembelajaran Tridi book Dolanan  yang bermateri Tematik 

yang menggunakan teknik pop-up . Adapun beberapa penelitian yang relevan 

diantaranya. Pramesti (2015) dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Media Pop Up Book Tema Peristiwa Alam Untuk Kelas III SD N PAKEM 1” Hasil 
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penelitian ini menunjukkan jumlah skor yang diperoleh mencapai rata-rata 4,62. 

Berdasarkan pedoman konversi data kuantitatif kekualitatif maka media Pop Up 

Book termasuk dalam kategori sangat baik.  

Andung (2017) dengan penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran 

Pop Up Book  Materi Pokok Daur Hidup Untuk Siswa Kelas IV SD Negeri Kalasan 

1” Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran Pop Up Book pada 

materi daur hidup untuk siswa kelas IV SD Negeri Kalasan layak digunakan dalam 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan (1) hasil validasi pakar media 

pembelajaran Pop Up Book  yang mendapat predikat sangat baik dengan perolehan 

skor 4,62. (2) hasil validasi pakar media pembelajaran Pop Up Book mendapat 

predikat sangat baik dengan skor 4,75. (3) hasil validasi guru kelas IV 3,50. 4) hasil 

validasi guru kelas IV MG media pembelajaran Pop Up Book adalah 4,40.  Dan 

mendapat predikat sangat baik.  

Dengan demikian, media pembelajaran Pop Up Book yang dikembangkan 

sudah layak digunakan sebagai media proses pembelajaran. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh Pramesti dan Andung memiliki persamaan dan perbedaan yang 

dipaparkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian yang relevan 

No. Peneliti Persamaan Perbedaan 
1. Pramesti  2015. 

Pengembangan Media 
Pop Up Book Tema 
Peristiwa Alam Untuk 
Kelas III SDN PAKEM 1 

1. Menggembangkan 
dengan teknik media 
pop up 
 

2. Penelitian dilakukan 
di kelas III 

1. Menggunakan tema 
Peristiwa Alam 

2. Andung  2017 . 
Pengembangan Media 
Pembelajaran Pop Up 
Book  Materi Pokok Daur  

1. Sama – sama 
menggembangkan 
dengan teknik media 
pop up 

1. Menggunakan 
materi IPA yaitu 
daur hidup 
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Tabel 2.1 Lanjutan enelitian yang relevan 

No. Peneliti Persamaan Perbedaan 
 Hidup Untuk Siswa Kelas 

IV SD Negeri Kalasan 1” 
 2. Penelitian 

dilakukan di kelas 
IV 

 

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran tematik di Sekolah Dasar merupakan salah satu 

pembelajaran wajib disekolah dasar. Pembelajaran tematik  berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. Salah satu pembelajaran tematik yang menarik untuk 

diketahui siswa yaitu permainan tradisional. Pada materi permainan tradisional 

guru memiliki permasalahan yaitu keterbatasan media pembelajaran. Media 

pembelajaran yang digunakan guru hanyalah sebatas gambar sehingga kurang 

menarik. Realitanya, siswa menginginkan pembelajaran yang menarik. Untuk 

menjawab rasa ingin tahu siswa, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan 

pengembangan media pembelajaran 3D. Pengengembangan yang dilakukan yaitu 

pengembangan media Tridi Book Dolanan. Pengembangan media Tridi Book 

Dolanan  yang akan diteliti oleh penulis harus memberikan kemudahan belajar bagi 

siswa. Dalam hal ini, maka media Tridi Book  Dolanan harus memenuhi standar 

kelayakan produk. Kerangka berfikir dalam penelitianini adalah sebagai berikut :
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Kerangka Pikir 

Pengembangan Media  Tridi Book Dolanan Dalam Pembelajaran Tematik Untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kondisi Ideal : 

1. Peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam 
pembelajaran. 

2. Guru mengembangkan media selain buku tematik untuk 
menyampaikan materi tematik 

3. Adanya media yang efektif dalam bentuk media 
pembelajaran tridi book dolanan 

4. Siswa mudah memahami materi tematik tema 5 subtema 
2 permainan tradisional 

Kondisi Lapangan : 

1. Peserta didik belum berpartisipasi secara aktif dalam 
pembelajaran. 

2. Guru tidak mengembangkan media selain buku tematik 
untuk menyampaikan materi tematik 

3. Media yang kurang efektif karena hanya menggunakan 
papan tulis dan buku tematik 

4. Siswa masih kesulitan memahami materi tematik tema 5 
subtema 2 permainan tradisional 

Solusi 

Mengembangkan Media Tridi Book Dolanan Mengembangkan Media Tridi Book Dolanan 

Model ADDIE 

Analyze-Design-Development-Implementation-Evaluation 

Analisis Kelayakan Media 

Tridi Book Dolanan berdasarkan penelitian para ahli materi dan media 

Siswa terampil menggunakan media Tridi Book Dolanan dan 
lebih mudah memahami materi tema 5 subtema 2 permainan 

tradisional 

Media Tridi Book Dolanan valid digunakan untuk 
pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 permainan tradisional 
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