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BAB II 

KAJIAN PUSATAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Tematik

a. Konsep Dasar Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran terpadu dengan 

perpaduan tema dalam mengaitkan beberapa konsep agar tercipta 

pengalaman terhadap peserta didik. Tema yang dimaksud yaitu pokok 

pikiran dari beberapa konsep yang menjadi satu pembahasan. Hal ini 

disampaikan oleh Poerwadarminta (dalam Majid, 2014: 80). Sedangkan 

menurut Majid (2014: 80) pembelajaran tematik adalah model 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) suatu sistem 

pembelajaran yang membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran  

untuk menemukan konsep keilmuan secara bermakna, holistik dan 

otentik. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa pokok pembahasan.  

Dalam pembelajaran tematik memungkinkan siswa baik secara individu 

maupun kelompok dalam menemukan konsep  keilmuan, secara 

holistik, otentik dan bermakna. Oleh sebab itu pembelajaran tematik 

membebaskan peserta didik dalam menggali potensi yang dimiliki 
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dalam diri sendiri agar kemampuan yang dimiliki peserta didik 

terorientasi dengan baik. 

Tujuan dikembangkannya pembelajaran tematik adalah 

menciptakan pembelajaran yang membuat peserta didik secara mental 

membangun pengetahuan kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. 

Guru hanya mejadi fasilitator dan mediator. Keberhasilan pembelajaran 

difokuskan terhadap suksesnya peserta didik mengorganisasikan 

pengalaman, bukan karena keberhasilan dalam mengimplematasikan 

perintah yang dilakukan oleh guru. 

Pengembangan pembelajaran terpadu di sekolah dasar dilandasi  

beberapa aspek, yaitu: 

1) Kesesuaian pengkhayatan kehidupan peserta didik secara 

menyeluruh. 

2) Kesesuaian kemampuan keterkaitan mata pelajaran yang terdapat 

di sekolah dasar yang bertujuan untuk penguasaan konsep secara 

utuh. 

3) Pengembangan kurikulum yang dikembangkan secara menyendiri. 

Depdikbud (dalam Majid, 2014: 85) 

b. Landasan Pembelajaran Tematik 

Beberapa landasan pembelajaran tematik sebagai berikut (Majid, 2014:  

87-88) 

1) Landasan filosofis 

Dalam landasan filosofis dipengaruhi oleh beberapa aliran 

yaitu: kontruktivisme, progresivisme dan humamisme. Aliran 
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progresivisme ini melihat proses pembelajaran sangat ditekankan 

pada kratifitas dari beberapa kegiatan yang alamiah dan 

mementingkan pengalaman peserta didik. Aliran kontruktivisme 

dipandang langsung dari pengalaman peserta didik (direct 

experience) dalam menentukan pembelajaran. Aliran humanism 

diliahat oleh peserta didik dari sisi keunikannya dalam proses 

pembelajaran.  

2) Landasan psikologis 

Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi 

perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi 

perkembangan diperlakukan terutama dalam menentukan isi/ 

materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada peserta didik 

agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap 

perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan 

kontribusi dalam hal bagaimana isi/ materi pembelajaran tematik 

tersebut disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana pula 

peserta didik harus mempelajarinya. 

3) Landasan yuridis 

Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai 

kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut 

adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

menyatakan bahwa setiap anak berhah memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
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kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya (pasal 9). UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pelayanan  pendidikan dengan 

melihat kemampuan, bakat dan minat (Bab V pasal 1-b). 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai salah satu model pembelajaran disekolah dasar, 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai 

berikut (Majid, 2014: 89-90) 

1) Berpusat pada peserta didik (student center) 

Pembelajaran yang menekankan peserta didik menjadi subjek 

pembelajaran yang memiliki peran utama dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan guru menjadi fasilitator dan mediator. 

2) Memberikan pengalaman langsung (direct experience) 

Pembelajaran yang menekankan pengelaman langsung terhadap 

pembelajaran yang abstrak. Peserta didik agar lebih mudah 

memahami konsep-konsep secara nyata. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Pembelajaran dirahkan menjadi tema-tema yang sesuai dengan 

lingkungan peserta didik.  

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Peserta didik dapat memahami konsep yang terdiri dari berbagai 

mata pelajaran. Hal ini diperlakukan untuk membantu memecahkan 

masalah di kehidupan sehari-hari. 



14 

 

 

 

5) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran memudahkan peserta didik dalam memahami materi 

sesuai pokok pembahasan yang sesuai dengan karakteristik 

lingkungan. 

6) Menggunakan prisip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik ini menurut TIM 

pengembang PGSD (dalam Majid, 2014: 90-91) yaitu: 

1) Holistik adalah suatu fenomena yang menjadi pusat perhatian 

dalam pembelajaran tematik yang telah dikaji dan diamati dari 

berbagai bidang studi dan sudut pandang yang berbeda. 

2) Bermakna adalah peritiwa yang terjadi di bumi yang dapat 

memberikan makna dari berbagai macam aspek yang dapat 

dipelajari oleh peserta didik. 

3) Otentik adalah pembelajaran tematik yang memuat konsep dan 

prinsip yang dapat dipelajari langsung oleh peserta didik. 

4) Aktif adalah peserta didik terlibat langsung dalam suatu proses 

pmeblaajaran dari kegiatan awal sampai evaluasi 

2. Kompetensi Dasar (KD) 

Kompeteni dasar yang penulis gunakan untuk penggunaan media Replusir 

adalah Tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 1, adapaun kompetensi dasar 

sebagai berikut (Kusumawati, 2017: 54) 

Bahasa Indonesia 

3.8 Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks 

nonfiksi 
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1.8 Menyajikan kembali peritiwa atau tindakan dengan memperhatikan 

latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta 

kelangsungan makhluk hidup 

3.2 Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari 

berbagai sumber 

SBdP 

3.3 Memahami tangga nada 

1.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan 

musik 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin yang dari kata”medium”. Secara 

harfiah, artinya adalah “perantara” atau “pengantar”. Oleh karena itu  

media dapat dijelaskan sebagai pengantar atau perantara sumber pesan 

dengan penerima pesan. Media pembelajaran dapat dikatakan alat yang 

dapat merangsang peserta didik sehingga terjadi proses pembelajaran 

(Haryono, 2015: 47). Media pembelajaran yaitu suatu alat yang  

digunakan dalam mengirim pesan dan dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik sehingga terjadi proses 

pembelajaran yang memiliki tujuan yang terkendali. Pengertian  ini 

disampaikan oleh Miarso (dalam Haryono, 2015: 48). Sedangkan 

menurut Sutikno (dalam Haryono, 2015: 48) media juga dapat diartikan 
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sesuatu yang mengirimkan pengetahuan dan informasi dalam interaksi 

antara guru dan peserta didik. 

Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2014: 3) menjelaskan media segala 

sesuatu yang dapat merangsang peserta didik agar mampu medapatkan  

pengetahuan, ketrampilan atau sikap. Sedangkan  menurut Gagne dan 

Briggs (dalam Arsyad, 2014: 4) menyebutkan bahwa media 

pembelajaran secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran, yang terdiri antara lain buku, tape recorder, kaset, video 

camera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafis, televisi dan 

komputer. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media pelajaran adalah 

alat peranatara yang secara fisik  membawa informasi dan pengetahuan 

yang dapat membentuk pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

peserta didik sehingga memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau 

sikap.  

b. Fungsi dan Manfaat  

Dalam proses pembelajaran media memiliki peran panting, yaitu 

dapat menggantikan guru sebagai pendidik dan mengetahui hal abstrak 

dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran dapat membangkitkan bakat dan minat peserta 

didik untuk belajar, memotivasi peseta didik dan menstimulus 

pembelajaran dan berpengaruh terhadap psikologis peserta didik. Hal 

terebut disampaikan oleh Hamalik (dalam Arsyad 2014: 19). 
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Menurut Haryono (2014:49-50) terdapat beberapa fungsi media 

pembelajaran, yaitu: 

1. Mengurangi kekurangan yang dimiliki peserta didik 

2. Mendapatkan gambaran yang jelas tentang benda yang abstrak 

3. Interaksi peserta didik dan lingkungan 

4. Keseragaman pengamatan 

5. Mendapatkan konsep, konkret dan realistis. 

6. Membangkitakan minat dan keinginan baru 

7. Memotivasi peserta didik 

8. Mendapatkan pengelaman 

9. Memudahkan peserta didik dalam memahami suatu benda 

Disisi lain, Sutikno (dalam Haryono, 2014:50) menyebutkan 

beberapa fungsi penggunaan media pembelajaran, di antaranya sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan pemahaman peserta didik. 

2) Memperjelas dalam menyajikan materi. 

3) Mengatasi keterbatasan dalam materi. 

4) Tercipta pembelajaran yang  produktif dan komunikatif. 

5) Waktu bisa dikondiskan. 

6) Tidak akan bosan. 

7) Memotivasi. 

8) Luwes dengan gaya belajar siswa. 

9) Meningkatkan keaktifan. 
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Menurut Syafi’I (dalam Haryono, 2014: 50-51) memiliki beberapa 

manfaat yaitu: 

1) Meningkatkan perhatian. 

2) Lebih memperjelas pesan. 

3) Menstilumasi pemikiran konsep. 

4) Memotivasi peserta didik. 

5) Mendapatkan bimbingan. 

6) Meningkatkan performa. 

7) Meningkatkan tingkat pemahaman yang dipelajari. 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Jenis media pembelajaran berdasarkan rancangannya, yaitu media 

yang dirancang (by design) dan media yang dimanfaatkan (by 

utlaziations) dijelaskan sebagai berikut (Hariyono, 2014: 51-52) 

1) Media yang dirancang (by design), yaitu media pembelajaran yang 

dirancang dan dikembangkan sesuai kebutuhan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan di sekolah. 

2) Media yang dimanfaatkan (by utilization), yaitu media 

pembelajaran yang dimanfaatkan dalam pembelajaran yang tidak di 

disain khusus. Media ini memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumbernya. 

Menutut Setyosari (dalam Haryono, 2014:51) jenis media 

pembelajaran yang diperlukan dan diperhatikan antara tujuan, isi, 

kemauan, kemampuan dan ketersedian media pembelajaran. Sedangkan 



19 

 

 

 

media pembelajaran dilihat dari bentuknya menurut (Haryono, 2014: 

52) dapat dikelompokkan yaitu:  

1) Media pembelajaran dua dimensi 

2) Media pembelajaran tiga dimensi 

3) Media pembelajaran pandang diam 

4) Media pembelajaran pandang gerak 

d. Cara Pemilihan Media Pembelajaran 

Menurut Sutikno (dalam Haryono, 2014: 66-67) terdapat 

penguasaan ilmu pendidikan yaitu penguasaan media pembelajaran. 

Supaya pembelajaran menjadi efektif perlu diperhatikan dalam memilih 

media sesuai dengan prinsip pemilihan media pembelajaran, sebagai 

berikut: 

1) Objektif  

2) Program pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. 

3) Media yang akan digunakan harus sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik di sekolah. 

4) Kondisi sekolah  

5) Kualitas yang dimiliki media pembelajaran harus sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dan perlunya penyempurnaan terlebih 

dahulu sebelum dipergunakan. 

Hal yang harus dilakuakan untuk mempertimbangkan media dalam 

pembelajaran yang akan digunakan sehingga tidak salah dalam memilih 

maka Aqib (dalam Haryono 2014: 67) mengemukakan sebagai berikut: 
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1) Kompetensi pembelajaran 

2) Karakteristik sasaran didik  

3) Karakteristik media pembelajaran yang bersangkutan 

4) Waktu  

5) Biaya  

6) Ketersediaan fasilitas 

7) Konteks penggunaan  

8) Mutu teknis 

4. Media Replusir “ Replika Siklus Air” 

a. Pengertian Media Replusir “Replika Siklus Air” 

Media siklus air yaitu media pembelajaran yang dikembangkan  

dan bertujuan untuk pembelajaran tematik yang terdapat materi sikulus 

air (hidrologi) didalamya. Media replusir ini berbentuk tiga dimensi. 

Media tiga dimensi menurut (Sudjana  2011: 101) yaitu alat peraga 

yang memiliki satuan (panjang x lebar x tinggi) dan dapat di amati dari 

sudut pandang manapun. Nama media Replusir ini didapat karena 

media ini replika yang menyerupai siklus air yang terjadi di bumi. 

Media pembelajaran replusir ini merupakan integrasi dari mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam materi siklus air yang dapat dikaitan 

dengan mata pelajaran lainnya yang berkesinambungan. Media 

pembelajaran ini sangatlah cocok dengan pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah dasar, karena peserta didik akan mengetahui 

secara konkret tentang materi siklus air. Peserta didik akan mudah 
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memahami materi siklus air karena media ini menampilkan siklus air 

yang berkelanjutan dan peserta didik akan merasa senang. 

Dari beberapa pengertian tersebut penulis menyimpulkan 

pengertian media pembelajaran replusir ini adalah media tiga dimensi 

yang menyerupai objek siklus air sesungguhnya dan dapat dikaitkan 

dengan mata pelajaran lainnya yang berkesinambungan serta membuat 

peserta didik mudah memahami materi pembelajaran. 

b. Karakteristik Media Pembelajaran Replusir “Replika Siklus Air” 

Karakteristik media pembelajaran Replusir “Replika Siklus Air” 

antara lain: 

1) Media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2) Terdapat petunjuk penggunaan  

3) Digunakan secara kelompok maupun individu. 

4)  Objek yang dibuat menyerupai aslinya. 

5) Siklus air akan selalu berputar. 

6) Penggunaan warna yang sesuai dengan objek aslinya. 

7) Tampilan replika membuat siswa memotivasi belajar 

8) Petunjuk penggunaan yang jelas 

9) Cara penggunaan media yang sederhana. 

c. Desain Media Pembelajaran Replusir “Replika Siklus Air” 

Pembuatan produk media pembelajaran replusir ini menggunakan 

balok kaca dengan ukuran (P: 60 cm, L: 30 cm dan T: 230 cm). Bahan-

bahan yang digunakan untuk membuat objek yang terdapat di dalam 

balok kaca yaitu bahan yang mudah di dapatkan seperti plastik, kapas, 
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pewarna, lem dan lain-lain. Untuk membuat siklus air dibutuhkan 

penggerak (dynamo) dan selang untuk membuat siklua air terlihar asli. 

Setelah alat dan bahan sudah terkumpul semua, proses perakitan 

objek yang terdapat di dalam balok kaca akan di buat. Sebelumnya atap 

pada balok kaca tidak direkatkan terlibih dahulu agar memudahkan 

perakitan objek yang terdapat di dalam balok kaca. Pertama, untuk 

membuat daratan penulis menggunakan bahan stroform yang dilapisi 

semen dan diberi warna sesuai objek dan direkatkan di bagian bawah 

balok kaca. Kedua, pembuatan objek lainnya seperti pohon,rumput, 

awan dan matahari. Objek-objek tersebut direkatkan di dalam balok 

kaca agar replika terlihat asli. 

Setelah objek terpasang semua dan sudah terlihat seperti aslimya. 

Pemasangan alat penggerak dinamo segara dilakuakan penulis. 

Perakitan dinamo menggunakan dinamo akuarium yang dapat memutar 

aliran air menjadi hujan. Agar terjadi hujan yang seperti aslinya di 

dalam awan yang terbuat dari kapas akan diletakkan saringan agar 

terjadi rintik hujan dari awan. Untuk pembuatan uap penulis akan 

menggunakan alat pembaut uap yang dipasang di atas aliran air agar 

terlihat seperti aslinya. 

Setelah objek dan alat penggerak sudah dipasang semua, atap dari 

balok kaca di pasang. Untuk memudahkan penggunaan media ini 

penulis menggunakan satu tombol power untuk menggerakan siklus air 

yang terdapat didalam balok kaca. Agar media replusir tidak mudah 

pecah bagian bawah media akan diberikan alas seperti gabus. 
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d. Manfaat Media Pembelajaran Replusir “Replika Siklus Air” 

Media pembelajaran Replusir “Replika Siklus Air” mempumyai 

beberapa manfaat yaitu: 

1) Peserta didik dapat mengamati objek dan cara kerja media 

2) Dapat memaparkan objek secara utuh dan jelas 

3) Memperlihatkan siklus dengan jelas 

4) Melatih cara berpikir peserta didik 

5) Menyeimbangkan kamampuan peserta didik 

6) Memotivasi peserta didik untuk belajar 

7) Membuat pembalajaran menjadi menyenangkan 

8) Memberikan pengalaman langsung 

e. Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran Replisir “Replika 

Siklus Air” 

Media pembalajaran Replusir “Replika Siklus Air” mempunyai 

kelebihan dan kelemahan antara lain 

1) Kelebihan media pembelajaran Replusir “Replika Siklus Air” 

a) Penyajian media secara konkrit  

b) Dapat mengamati objek atau cara kerja media 

c) Media tahan lama dan mudah digunakan 

d) Tampilan menarik 

2) Kekurangan media pembelajaran Replusir “Replika Siklus Air” 

a) Penyimpanan memerlukan riang yang besar 

b) Untuk membuat media ini butuh biaya yang basar 

c) Kurang efektif dalam pembelajaran klasikal 
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d) Media mudah pecah 

e) Harus ada pengawasan guru 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul pengembangan media 

pembelajaran diorama daur air pada materi pelajar IPA kelas V SD yang 

dilakukan oleh Septi Kiswandi dan penelitian yang berjudul pengembangan 

media pembelajaran IPA SD materi siklus air berbasis metode Montessori yang 

dilakukan oleh Agnes Rahmawati. Kedua peneltian tersebut memeliki 

persamaan dan perbedaan dengan peneltian yang dilakukan oleh peneliti. 

Adapun persamaan dan perbedaan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kajian yang Relevan 

No Judul dan Peneliti Persamaan Perbedaan 

1 Pengembangan media 

pembelajaran diorama daur air 

pada mata pelajaran IPA kelas V 

SD, oleh Septi Kiswandi 

Mengetahui penggunaan  

media pembelajaran, tingkat 

pemahaman dan kelayakan 

media materi siklus air. 

Pengembangan yang dilakukan 

oleh Septi Kiswandi hanya 

terintegrasi untuk mata 

pelajaran IPA saja, sedangkan 

peneliti mengembangkan media 

yang dapat dikaitkan dengan 

mata pelajaran lainnya yang 

berkaitan. 

2 Pengembangan media 

pembelajaran IPA SD materi 

siklus air berbasir metode 

Montessori, oleh Agnes 

Rahmawati 

Mengetahui penggunaan 

media pembelajaran, tingkat 

pemahaman dan kelayakan 

media materi siklus air 

Pengembangan yang dilakukan 

oleh Agnes Rahmawati untuk 

merangsang minat dan pikiran 

siswa untuk belajar dengan 

metode montessori, sedangkan 

peneliti mengembangkan media 

untuk menarik minat siwa untuk 

belajar dengan media replusir. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Tematik 

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standart Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik . 

kondisi ideal 

1. Peserta didik berpartisipasi aktif, kreatif 

dan berpikir kritis untuk membangun 

pengetahuannya dalam proses 

pembelajaran. 

2. Guru memberikan inovasi pembelajaran 

yang baru. 

3. Adanya media yang sesuai dengan 

materi pembelajaran. 

4. Peserta didik mudah memahami materi 

pembelajaran. 

 

Pengembangan Media Pemebelajaran REPLUSIR “ Replika Siklus Air” pada Materi Siklus Air Tema 

8 Subtema 2 Pembelajaran 1 Kelas V di SD Negeri Junrejo 01 Kota Batu 

ADDIE 

Analysis Design Develop Implementation Evaluate 

Untuk mengembangkan media pembelajaran 

REPLUSIR “Replika Siklus Air” pada materi 

siklus air tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 

kelas V di SD Negeri Junrejo 01 Kota Batu 

Untuk mengetahui keefektifan media 

pembelajaran REPLUSIR “Replika Siklus Air” 

pada materi siklus air tema 8 subtema 2 

pembelajaran 1 kelas V di SD Negeri 01 Kota 

Batu 

Fakta di sekolah 

1. Peserta didik belum berpartisipasi 

aktif, kreatif dan berpikir kreatif dalam 

proses pembelajaran. 

2. Guru kurang memberikan inovasi baru 

dalam pembelajaran. 

3. Kurangnya media yang sesuai dengan 

materi pembelajaran, hanya gambar. 

4. Peserta didik sulit memahami materi 

pembelajaran. 

 


