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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kurikulum 2013 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatankegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai rencana 

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 

oleh guru. Kurikulum sebagai pengaturan tujuan, isi, dan cara 

pelaksanaanya digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan 

nasional, (UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional). 

Kurikulun 2013 memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu segala 

aktivitas yang mencakup semua kegiatan dan pengalaman potensial yang 

didapat oleh siswa dengan cara ilmiah. Artinya adalah pengalaman belajar 

yang siswa dapatkan di dalam kelas seperti menyimak, diskusi, demonstrasi 

dan presentasi juga termasuk kegiatan belajar siswa yang bisa dilakukan di 

luar kelas seperti belajar di perpustakaan, melakukan praktikum di 

laboratorium, melakukan kegiatan kesenian, juga termasuk kegiatan belajar di 

luar sekolah seperti wawancara, observasi dan study banding.  

Menurut pengertian di atas berarti kurikulum adalah semua upaya yang 

dilakukan oleh sekolah untuk membuat program terkait kegiatan dan 

pengalaman potensial (isi/materi) yang sengaja disusun secara ilmiah baik 

pembelajaran di kelas, di luar kelas atau pun sampai ke luar sekolah, atas 

tanggungjawab sekolah. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan. 
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B. Karakteristik Kurikulum 2013 

Setiap kurikulum memiliki karakteristik masing-masing, demikian halnya 

Kurikulum 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Karakteristik kurikulum 

2013 menurut Kemendikbud, 2013. yaitu: 

 1) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap 

spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan 

kemampuan intelektual dan psikomotorik; 2) sekolah merupakan bagian 

dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana 

peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat 

dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 3) 

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 4) 

memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 5) kompetensi dinyatakan dalam 

bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi 

dasar matapelajaran; 6) kompetensi inti kelas menjadi unsur 

pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua 

kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk 

mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; 7) 

kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, 

saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar 

matapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan 

vertikal). 

Sesuai karakteristik di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

kurikulum 2013 terkait erat dalam kerangka konseptual tentang sasaran 

pembelajaran yang harus dicapai. Sasaran  pembelajaran mencakup 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karaktersitik 

kompetensi yang harus dicapai tersebut memperkuat pendekatan ilmiah 

(scientific) dalam penerapan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran 

terpadu yang memungkinkan siswa belajar secara individu atau kelompok 

untuk menemukan fakta, konsep dan prinsip suatu keilmuan secara efektif 

dalam pendekatan saintifik 5M yaitu mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mencipta.  
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C. Pembelajaran Tematik  

“Pembelajaran tematik terpadu adalah suatu pembelajaran yang 

didasarkan pada tema-tema tertentu, di SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan siswa, capaian pembelajaran dapat 

dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif, affektif dan 

psikomotor” (Permendikbud, No.22 Tahun 2016). 

 Pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam pembelajaran 

terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan 

siswa baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara efektif, bermakna, 

dan autentik, (Rusman, 2013:254).  Dalam pelaksanaannya, pendekatan 

pembelajaran tematik ini bertolak dari suatu tema dengan beberapa mata 

pelajaran di dalamnya yang dikaitkan dalam satu tema tertentu.  

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran tematik siswa tidak hanya mempelajari mata pelajaran secara 

terpisah, tetapi antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang 

lain dikaitkan dalam satu tema, sehingga dalam pembelajaran tematik siswa 

belajar secara holistik. Melalaui pembelajaran tematik siswa juga harus 

mampu mengembangkan pikiran berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki 

yaitu untuk menambah wawasan, sehingga apa yang dipelajari siswa tersebut 

bisa untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembelajaran 

tematik memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

(1) Berpusat pada siswa (2) Memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa (direct experiences). (3) Pemisahan mata pelajaran tidak 

begitu jelas, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-
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tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. (4) 

Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. (5) Pembelajaran 

tematik bersifat luwes (fleksibel). (6) Hasil pembelajaran sesuai dengan 

minat kebutuhan siswa. (7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain 

dan menyenangkan. (Daryanto:2014). 

Pembelajaran tematik menerapkan model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, dengan siswa sebagai objek belajar dan guru sebagai fasilitator 

yang memberikan kemudahan bagi siswa dalam proses belajar, pengalaman 

langsung dibutuhkan oleh siswa untuk memberikan pengalaman belajar yang 

lebih nyata (konkret), dan menerapkan pendekatan saintifik yang menjadikan 

siswa lebih aktif dengan kegiatan 5M yaitu mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mencipta. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran 

tematik yang berpusat pada siswa dan memberikan pengalaman langsung 

terhadap siswa untuk dihadapkan terhadap suatu yang nyata, serta menyajikan 

konsep dari berbagi matapelajaran agar mengefesiensikan bahan ajar yang 

digunakan guru, pembelajaran tematik juga menggunakan prinsip belajar 

sambil bermain dan menyenangakan agar siswa tidak mudah merasa bosan. 

1. Tujuan Pembelajaran Tematik 

  Pembelajaran tematik memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai 

dalam suatu pembelajaran. Tujuan-tujuan tersebut ditetapkan adalah 

untuk meningkatkan kemampuan berfikir siswa menjadi lebih 

berkembang.  

Tujuan pembelajaran tematik antara lain: (a) Siswa mudah 

memusatkan perhatian pada suatu tema. (b) Pengetahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar matapelajaran 

dalam tema yang sama. (c) Pemahaman terhadap materi pembelajaran 

lebih mendalam dan berkesan. (d) Kompetensi dasar dapat 

dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan matapelajaran lain 
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dengan pengalaman sebelumnya yang dimiiki siswa. (e) siswa lebih 

mampu merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan 

dalam konteks tema yang jelas. (f) siswa lebih tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran. (g) Guru lebih bisa menghemat waktu karena 

pembelajaran disajikan secara sekaligus dalam bentu tema (Tianto, 

2011). 

Dengan demikian dapat disimpulkan keunggulan dan manfaat pada 

pembelajaran tematik yaitu atas dasar tujuan-tujuan pembelajaran tematik 

di atas yaitu mampu membawa siswa kepada pengalaman belajar yang 

bisa meningkatkan minat belajar siswa, serta dapat ditinjau dari aspek 

guru yaitu guru lebih memiliki banyak waktu dalam proses pembelajaran 

sedangkan siswa mampu fokus dalam proses belajar.  

2. Rencana Pembelajaran Tematik 

Rencana pembelajaran tematik yang disusun oleh guru mengacu pada 

kurikulum 2013. Hal tersebut memberi gambaran bahwa perencanaan 

pembelajaran menjadi bagian integral dari pembelajaran di sekolah, 

karena kegiatan perencanaan pembelajaran harus dipersiapkan dengan 

matang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran 

dirancang dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran juga 

mencakup penyusunan dan penyediaan media dan sumber belajar. 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar silabus paling sedikit memuat:  

(a) Identitas mata pelajaran; (b) identitas sekolah meliputi nama 

satuan pendidikan dan kelas; (c) Kompetensi inti merupakan 

gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta 

didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran; (d) 

Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata 
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pelajaran; (e) tema; (f) materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir 

sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi; (g) 

Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; (h) 

Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik; (i) Alokasi 

waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum 

untuk satu semester atau satu tahun; (j) Sumber belajar dapat berupa 

buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar 

lain yang relevan .  

Selanjutnya yang harus disusun adalah RPP. Permendikbud Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar RPP adalah 

rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau 

lebih yaitu untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD). Secara ringkas 

komponen RPP menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 adalah 

sebagai berikut: 

“(a) Identitas sekolah; (b) Identitas mata pelajaran atau 

tema/subtema; (c) Kelas/semester; (d) Materi pokok; (e) Alokasi 

waktu; (f) Tujuan pembelajaran; (g) Kompetensi dasar dan indikator; 

(h) Materi pembelajaran; (i) Metode pembelajaran; (j) media 

pembelajaran; (k) sumber belajar; (l) Langkah-langkah 

pembelajaran; (m) penilaian”. 

Atas dasar jabaran perencanaan pembelajaran di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan menjadi bagian yang sangat penting 

sebelum melakukan tindakan pembelajaran di kelas. Harus ditentukan 

juga tema dan sub tema yang akan dirancang sesuai dengan silabus. 

Seperti pada tema yang dipilih yaitu tema 3 perduli terhadap makhluk 

hidup, sub tema 2 keberagaman makhluk hidup dilingkunganku, 

pembelajaran 1. Kompetensi dasar tercantum dalam Kurikulum 2013 

pada tabel.  
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Tabel 2.1 Pemetaan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPA kelas 4 tema 3 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat,membaca) dan 

bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan 

tempat bermain. 

3.8 Menjelaskan pentingnya 

upaya keseimbangan dan 

pelestarian sumber daya alam 

di lingkungannya. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 

jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

4.8 Melakukan kegiatan upaya 

pelestarian sumber daya alam 

bersama orang-orang di 

lingkungannya. 

(Sumber: Kemendikbud, 2017:160)  

Pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga 

keseimbangan alam. Daur hidup hewan adalah seluruh tahapan yang dialami 

hewan selama hidup hewan tersebut. Khususnya pada hewan, mengalami 

perubahan-perubahan dari semenjak hewan tersebut ada yang disebut 

metamorfosis. Ada dua jenis metamorfosis yaitu metamorfosis sempurna dan 

metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri 

yaitu: ketika sebuah telur menetas, bentuk hewan akan sangat jauh dari 

bentuk induknya. Akan mengalami masa menjadi kepompong. Memiliki 

urutan metamorfosis yang lengkap. Misalkan seperti kupu-kupu dan nyamuk. 

Metamorfosis tidak sempurna memiliki ciri-ciri seperti: ketika hewan lahir 

akan memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Tidak akan mengalami 

masa untuk menjadi kepompong. Serta urutan metamorfosis yang tidak 

lengkap.  
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Tabel 2.2 Pemetaan Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar IPS Kelas 4 tema 3  

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat,membaca) dan 

bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat 

bermain. 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat 

dari tingkat kota/ kabupaten sampai 

tingkat provinsi 

(Sumber: Kemendikbud, 2017:160)   

Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi secara alami yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam 

berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 yaitu sumber daya alam hayati 

Misalnya hewan dan tumbuhan serta sumber daya alam non hayati seperti: 

laut, gas bumi, minyak bumi, pasir, bebatuan, air, emas, batu-bara, dan 

sebagainya, semua itu memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup manusia di bumi. Contoh: 

1. Sumber daya alam dari hewan: Semua bagian hewan dapat dimanfaatkan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia mulai dari Hewan yang 

dapat dimanfaatkan manusia contohnya ayam, sapi, kambing, ikan, 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bagian kulit hewan dapat dijadikan 

sebagai sandang yang bermutu tinggi, adalah wol yang berasal dari bulu 

domba, kain sutra berasal dari kepompong ulat sutra dan kulit hewan dapat 

juga digunakan sebagai peralatan rumah tangga seperti tas, jaket, pelapis 

kursi sofa, jok mobil dan sepatu. 
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2. Sumber daya alam dari tumbuhan: Tumbuhan dapat dimanfaatkan mulai 

dari bagian akar hingga buahnya.  Contoh di negara Indonesia yang 

merupakan negara agraris, sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi 

petani sayuran sawi, bayam, kangkung, padi, jagung, ketela pohon dll. 

Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian seperti 

randu diambil seratnya untuk dijadikan benang dan dari benang dijadikan 

kain, dari kain menjadi baju yang kita gunakan sehari hari, Peralatan 

rumah tangga seperti pintu, meja, kursi, lemari dan tiang, dll.  (Sumber: 

Albertus, dkk. 2017. Buku Pelengkap IPS SD Kelas IV. Salatiga. 

Departemen Pendidikan Nasional).  

Tabel 2.3 Pemetaan Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar Bahasa Indonesia Kelas 4 tema 3 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1) Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat,membaca) dan 

bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat 

bermain. 

3.3 Menggali informasi dari seorang 

tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. 

2) Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

4.3 Melaporkan hasil wawancara 

menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif dalam bentuk teks 

tulis. 

(Sumber: Kemendikbud, 2017:160)   

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau 

memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

narasumber. Teks wawancara dapat digunakan menjadi bahan informasi. 

Tahap-tahap wawancara, yaitu: 

1) Menentukan topik wawancara 

2) Menentukan narasumber 
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3) Menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai 

4) Membuat garis besar atau daftar pertanyaan 

5) Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara 

6) Mempersiapkan alat Bantu untuk mencatat hasil wawancara 

(Sumber: Anggari, dkk. 2017. Buku Siswa Tematik Kelas IV Tema 3. 

Jakarta. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan). 

3. Implementasi Pembelajaran Tematik  

Bagian inti dari rangkaian pembelajaran adalah implementasi atau 

penerapan dari pembelajaran itu sendiri. Setelah merancang suatu rencana 

pembelajaran selanjutnya adalah menerapkan rancangan pembelajaran 

tersebut dalam proses belajar mengajar di kelas. Untuk menciptakan 

pembelajaran tematik yang berpusat pada siswa harus  diperhatikan 

tentang pengelolaan tempat duduk siswa, penggunaan bahasa yang baik 

dan benar, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan adanya 

penguatan materi dan umpan balik. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu: 

“kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang harus memunculkan aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa dan kegiatan penutup” 

(Permendikbud, No.22 Tahun 2016). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan yaitu untuk 

memunculkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa tersebut 

maka perlu diterapkan pembelajaran yang lebih banyak melakukan 

kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang juga dapat memunculkan semua 

aspek tersebut. Supaya pembelajaran menjadi tidak monotone dan lebih 
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menarik maka perlu dibantu dengan adanya media pembelajaran yang 

menarik.   

D. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai prantara 

atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan (Ari Dwi H, 2015:47). 

Suatu media pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah penyalur pesan, di 

mana dalam suatu pembelajaran, media digunakan untuk menyalurkan pesan 

atau alat untuk menyampaikan materi pembelajaran yang dapat menarik minat 

siswa, oleh karena itu, media pembelajaran merupakan salah satu bagian 

penting dalam sebuah pembelajaran., media tersebut berperan penting dalam 

penyampaian suatu materi pembelajaran sehingga pembelajaran tidak selalu 

verbal. Dapat menembus ruang dan waktu serta mengatasi keterbatasan-

keterbatasan yang tidak dapat dijangkau dalam waktu yang cepat. ( Ari Dwi 

H,2015:47). 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran atau 

dapat dijadikan sebagai alat untuk memperlancar interaksi antara guru dengan 

siswa. Dengan penggunaan suatu media pembelajaran maka siswa dengan 

gurunya akan semakin interaktif sehingga menumbuhkan keaktifan siswa 

dalam belajar serta mengaktifkan kemampuan audio, visual atau pun kinestetik 

siswa. 

1. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang ada saat ini memiliki jenis yang sangat 

beragam mulai dari media dalam bentuk audio, visual bahkan dalam bentuk 
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audio-visual, media pembelajaran juga dapat dibedakan berdasarkan cara 

penyajiannya ada dua yaitu: alat peraga dan media teknologi informasi dan 

komunkasi (TIK). (a) Alat peraga yaitu media pembelajaran dalam bentuk 

benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu penyampaian 

materi dalam kegiatan pembelajaran. Alat peraga dirancang dalam bentuk 

benda konkrit untuk membantu penanaman konsep-konsep atau prinsi-

prinsip (Djoko Iswadji dalam Ari Dwi H, 2015:53). Suatu alat peraga dapat 

diotak-atik, diperagakan atau dipindahkan oleh siswa (Ari Dwi H, 2015:53).  

(b) media teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu media 

pembelajaran yang bisa menjadi sarana untuk penyampaian materi dan 

penyempurna dalam kegiatan pembelajaran (Ari Dwi H, 2015:56). 

Dari pengertian media pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah suatu sarana yang dapat digunakan sebagai 

perantara penyampaian pesan yang dalam hal ini diartikan sebagai sarana 

penyampaian materi kepada siswa, di mana media pembelajaran dapat 

membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Media 

pembelajaran memiliki jenis yang beragam seperti  jenis media 

pembelajaran berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 

media auditif, media visual dan media audio-visual.  

Klasifikasi dari alat peraga adalah: (a) benda sebenarnya seperti 

manusia, tumbuhan, binatang, alam benda buatan manusia dan lingkungan 

sekitar siswa; (b) presentasi (tulisan verbal) seperti buku, LKS, modul, 

majalah, koran; (c) grafis seperti peta, diagram, lukisan chart dan grafik; (d) 

gambar diam seperti foto, kaligrafi dan gambar; (e) model benda tiruan 
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seperi objek alam, benda budaya dan manusia: (f) alat tiruan (menyerupai 

aslinya) seperti maket, diodrama, felt board, papan tikar dan rotaton (Ari 

Dwi H, 2015:53).  

Alat peraga menurut Regional Education Centre of Science and 

Mathematich (RECSAM) dalam (Ari Dwi H, 2015:54), membagi alat 

peraga berdasarkan fungsinya, yaitu: (a) alat praktik yaitu suatu alat yang 

dapat digunakan secara langsung untuk mempelajari suatu konsep tertentu, 

contohnya seperti termometer yang digunakan untuk mengukur suhu; (b) 

Alat pemahaman yaitu alat yang dapat membantu siswa untuk memahami 

suatu konsep contohnya seperti model, kata, dan poster; (c) Alat pendukung 

yang berfungsi sebagai alat untuk mendukung jalanya suatu percobaan atau 

penelitian contohnya seperti papan flanel, dan OHP. 

Klasifikasi dari media teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 

menurut Sudirman (dalam Ari Dwi H, 2015), digolongkan menjadi tiga 

jenis yaitu: media auditif, media visual dan media audio-visual. (a) media 

auditif adalah media pembelajaran yang memanfaatkan indra pendengaran 

sebagai penerima pesan dalam pembelajaran seperti audio seperti radio, 

compact disc (CD), dan piringan bersuara. (b) media visual yaitu media 

yang mengandalkan indra pengelihatan sebagai penyampai informasi seperti 

slide, foto, dan gambar.; dan (c) media audio-visual yang mengandalkan 

suara dan juga dapat dilihat secara langsung dalam penyampaian materinya 

seperti film. Media tersebut bisa digunakan sebagai media presentasi, 

internet, bahan ajar online, multimedia, audio, video, animasi, e-edukasi, 

audio dan radio. 
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Berdasarkan jenis dan klasifikasi di atas maka Pengembangan Media 

Pembelajaran Media Pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN 

(Ragam Makhluk Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI, 

yang akan dikembangkan oleh peneliti yaitu jika dilihat dari cara 

penyajiannya maka termasuk alat peraga visual, karena mempunyai bentuk 

fisik tiga dimensi yang bisa diotak-atik oleh siswa yang memanfaatkan 

visual sebagai penyampaian pesan yaitu dalam bentuk alat peraga maket 

yang dilengkapi dengan buku panduan.  

2. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki manfaat dan fungsi yang penting 

dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai sarana yang mendukung 

penyampaian materi, terutama pada materi yang tidak dapat dijangkau 

secara langsung oleh siswa dikarenakan materi tersebut mencakup 

wilayah yang luas, terlalu besar atau pengamatan yang membutuhkan 

waktu yang cukup panjang, maka peranan penting dari suatu media 

pembelajaran sangat diperlukan. Melalui media pembelajaran maka hal-

hal abstrak yang hanya bisa dibaca di buku menjadi lebih konkrit, oleh 

karena itu media pembelajaran dapat dikatakan sebagai perantara alat 

komunikasi guru untuk menyampaikan materi sehingga tidak hanya 

berbentuk tulisan dan gambar yang ada pada buku. Untuk memahami 

suatu konsep siswa harus melakukan aktivitas yang melibatkan fisik dan 

psikis siswa. 

Manfaat dan fungsi dari media pembelajaran antara lain: (a) Siswa 

memiliki pengalaman yang berbeda-beda tergantung dari faktor yang 
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menentukan seperti pengalaman membaca, pengalaman mengunjungi 

suatu tempat atau pengalaman mengamati suatu hal, dengan adanya 

media maka dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut; (b) 

Dapat mendeskripsikan sesuatu yang abstrak atau tidak dapat dijangkau 

siswa secara langsung seperti objek yang besar, objek yang terlalu kecil, 

proses yang terlalu lama, proses yang terlalu cepat, objek yang luas, 

objek yang terlalu jauh dan objek yang berbahaya; (c) memudahkan 

interaksi siswa dengan lingkungan; (d) menjadikan pengamatan yang 

beragam; (e) meningkatkan minat dan motivasi  belajar siswa; (f) 

memberikan pengalaman belajar yang utuh; (g) memudahkan siswa 

mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari (Ari Dwi H, 2015:49). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran dapat membantu siswa dan memudahkan siswa dalam 

memahami pembelajaran.  

E. Media Maket RAMAH LINGKUNGAN  

Media pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN (Ragam Makhluk 

Hidup Di Lingkunganku) Untuk Siswa Kelas IV SD/MI, membantu siswa 

dalam memahami pembelajan pada tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup, 

subtema 2 Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku, contohnya pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, di kelas IV SD. Media 

pembelajaran dirancang dalam bentuk miniatur alat peraga yang bisa 

dirangkai oleh siswa sesuai dengan buku panduan yang dapat memudahkan 

siswa memahami cara penggunaan media.  
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1. Tujuan dan Manfaat Penggunaan Media 

Setiap media yang dirancang pasti memiliki tujuan dan manfaat 

yang didapatkan dari media tersebut, begitu juga dengan media 

pembelajaran yang dikembangkan peneliti memiliki tujuan dan manfaat 

sebagai berikut: (a) media miniatur alat peraga daur hidup hewan dapat 

membantu siswa dalam memahami konsep daur hidup hewan; (b) media 

dapat membantu siswa memahami konsep keseimbangan sumber daya 

alam (c) miniatur lingkungan alam sekitar dapat membantu siswa 

memahami konsep-konsep pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat; (d) media dapat membantu siswa untuk 

melakukan wawancara dengan benar untuk menggali informasi tentang 

materi yang dipelajari. 

2. Desain Media Maket RAMAH LINGKUNGAN  

Media pembelajaran Maket Ramah Lingkungan termasuk ke dalam 

media alat peraga. Media ini berbentuk tiga dimensi, yaitu miniatur dari 

berbagai macam daur hidup hewan yang bisa dirangkai oleh siswa sesuai 

dengan urutan daur hidup hewan yang benar. Media juga dilengkapi 

dengan miniatur alam sekitar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa 

sebagai sumber informasi tentang konsep pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat.  

3. Kelebihan Media Maket RAMAH LINGKUNGAN   

Media pembelajaran Maket RAMAH LINGKUNGAN ini memiliki 

kelebihan seperti: (a) desain yang simpel sehingga akan mudah untuk 

digunakan oleh siswa; (b) ukuran yang kecil yaitu 50cmx35cm sehingga 
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mudah untuk diangkat; (c) memiliki bentuk seperti tas yang sehingga 

mudah untuk dibawa kemana-mana; (d) media bisa dibongkar pasang 

sehingga memudahkan untuk penyimpanan; (e) dilengkapi dengan buku 

panduan yang juga berisi materi-materi tentang pembelajaran sehingga 

dikatakan berbasis ensiklopedia; (f) warna dan bentuk yang menarik; (g) 

meningkatkan kegiatan dan aktivitas fisik pada saat belajar.   

4. Langkah-Langkah penggunaan Media Maket RAMAH 

LINGKUNGAN  

Media pembelajaran dapat digunakan oleh siswa dalam bentuk 

pembelajaran kelompok. Langkah-langkah penggunaan media 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Siswa dibagi ke dalam kelompok secara heterogen yang terdiri dari 5-

6 orang dalam satu kelompok; 

2. Siswa diberikan pemahaman konsep tentang materi oleh guru; 

3. Siswa diberikan arahan dan petunjuk cara penggunaan media oleh 

guru; 

4. Masing-masing kelompok mendapatkan satu kartu yang berisi daur 

hidup hewan yang harus dirangkai dan; 

5. Masing-masing kelompok merangkai daur hidup hewan sesuai dengan 

pengetahuan materi; 

6. Setelah selesai, perwakilan dari kelompok yang lainnya melakukan 

wawancara kepada kelompok yang sudah merangkai terkait materi. 
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F. Kajian Penelitian Relevan    

Peneliti juga menggunakan referensi studi relevan yang telah dilakukan 

sebelumnya sebagai bagian dari kajian penelitian terdahulu. Untuk 

menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian 

terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa 

masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu. 

Tabel 2.3 penelitian yang  relevan 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Pengembangan media diorama pada 

pembelajaran tematik terintegrasi 

tema Indahnya Negeriku untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa  

 Menghasilkan 

produk 

pengembangan 

media 

pembelajaran  

 Subjek kelas IV 

SD 

 Model Borg and 

Gall 

 Tempat penelitian 

Semarang  

 Tema Indahnya 

Negeriku  

2. Pengembangan media maket alam 

KINCAPELIK (Kincir Air 

Pembangkit Listrik) dalam 

pembelajaran tematik kelas IV SD  

 Menghasilkan 

produk 

pengembangan 

media 

pembelajaran  

 Subjek kelas IV 

SD 

 Model Borg and 

Gall  

 Tempat penelitian 

Batu 

 Tema 2 Hemat 

Energi  

3. Pengembangan media pop-up 

inovasi ensiklopedia anak tema 

indahnya keberagaman di negeriku 

untuk siswa kelas IV SDN 

Tlengkung 02. Oleh Avinda Dwi 

Andiani, S.Pd 2018. 

 Menghasilkan 

produk 

pengembangan 

media  

 Kelas IV SD/MI 

 Penelitian 

menggunakan 

model 

pengembangan 

ADDIE 

 Tema indahnya 

keberagaman 
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1. Penelitian I 

Pengembangan media pembelajaran diorama tentang Indahnya 

Negeriku di kelas IV, oleh Miftah Devi Amalia, S.Pd 2017. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk menyediakan suatu media diorama untuk 

membantu siswa dalam pembelajaran tematik tema Indahnya Negeriku. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV di SDN 1 Panggang Jepara. 

penelitian menggunakan model Borg and Gall. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah lembar wawancara dan lembar 

kuisioner validasi produk. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengembangan media diorama yang dikembangkan mendapatkan skor 

validasi ahli media tahap I yaitu sebesar 91,25% “sangat baik” , dan 

tahap II sebesar 97% “sangat baik) , skor validasi ahli materi yaitu 

sebesar 91,7% “sangat baik”, dengan hasil respon siswa yaitu sebesar 

92,2 % “sangat baik”dan respon guru kelas yaitu sebesar 92,5% “sangat 

baik”.  

2. Penelitian II 

Pengembangan media maket pada materi pembangkit listrik siswa 

kelas IV SD, oleh Suciati, S.Pd 2016. Pemelitian bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang lebih interaktif berupa maket 

pembangkit listrik. Penelitian menggunakan model pengembangan Borg 

& Gall. Hasil penelitian menunjukan kriteria validasi ahli materi 100% 

“sangat baik”, validasi ahli media 90,76% “sangat baik”, validasi ahli 

pembelajaran tematik 82% dan 98% “sangat baik”, dengan hasil ujicoba 
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produk kelompok kecil 98,3% “sangat baik”, dan kelompok besar 

93,15% “sangat baik”. 

3. Penelitian III 

Pengembangan media pembelajaran pop-up inovasi ensiklopedia 

untuk membantu pembelajaran tematik di SDN Tlekung 02 pada kelas IV 

oleh Avinda Dwi Andriani, S.Pd pada tahun 2018. Penelitian bertujuan 

untuk mengembangkan media pembelajaran tematik pada tema indahnya 

keberagaman di negeriku. Penelitian menggunakan model penelitian 

ADDIE. Hasil penelitian menunjukan kriteria validasi ahli isi materi 

81,25%, validasi ahli media 95%, praktisi pembelajaran 81,67%, validasi 

dan uji coba lapangan 98%. Dengan demikian,pengembangan sudah 

dikatakan layak digunakan dalam pembelajaran. 

Dari kajian relevan di atas dapat disimpulkan bahwa, penelitian 

yang dilakukan selama ini tentang pengembangan media pembelajaran 

dapat dikatakan berhasil dengan presentase nilai sangat baik, 

pengembangan media pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar 

dan aktivitas belajar siswa sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih 

baik, oleh karena itu peneliti ingin mengembangkan media visual dalam 

bentuk tiga dimensi yang bisa dipegang langsung oleh siswa yang 

memungkinkan adanya kegiatan dan aktivitas fisik bagi siswa dalam 

pembelajaran. 

Dengan adanya aktivitas merangkai, mewawancarai dan presentasi 

maka siswa tidak hanya belajar dengan cara yang monotone melainkan 

banyak kegiatan yang menyenangkan, dengan begitu diharapkan 
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pembelajaran tidak lagi menjadi membosankan dan hanya lewat begitu 

saja, tetapi dengan adanya media pembelajaran tematik yang semakin 

beragam dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga siswa lebih 

memaknai pembelajaran dengan lebih baik lagi.   

H. Kerangka Pikir  

Kondisi idealnya adalah pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan 

formal pertama yang membentuk karakter siswa yang dibawa hingga dewasa, 

oleh karena itu pendidikan di bangku sekolah dasar sangat penting untuk 

siswa. Siswa dapat mengembangkan potensi-potensi diri yang dimiliki, serta 

penanaman karakter dan akhlak mulia yang mencerminkan siswa yang cerdas 

dan  berbudi pekerti luhur yaitu untuk mencapai tujuan belajar sesuai dengan 

pendidikan nasional. Untuk mendukung itu semua diperlukan perencanaan 

pembelajaran yang matang, seperti penyusunan materi, penggunaan media 

pembelajaran, metode, model dan penilaian yang tepat. Sesuai dengan 

kurikulum 2013 yaitu pembelajaran tematik sangat memerlukan sarana dan 

prasarana yang mendukung sebagai sumber informasi dan sumber belajar 

bagi siswa.  

Kondisi faktual yang ditemukan di lapang adalah belum adanya 

penggunaan media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep pembelajaran serta sarana prasarana pendukung 

yang dapat mendukung kegiatan siswa, sehingga pembelajaran belum banyak 

melakukan kegiatan yang dapat memunculkan karakter siswa. Atas dasar 

kondisi tersebut maka pembelajaran perlu menggunakan media pembelajaran 

yang praktis untuk digunakan di dalam kelas. Dengan menggunakan media 
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pembelajaran siswa dapat belajar tentang alam sekitar tanpa harus keluar 

kelas yang memerlukan waktu yang lama. 

Kondisi Ideal: 

 Pembelajaran

Kurikulum 2013

harus student center

 Kegiatan

pembelajaran 5M

 Pembelajaran

didukung sarana,

prasarana yang dapat

membantu siswa

dalam belajar aktif

Kondisi Faktual: 

 pembelajaran masih

teacher center

 Kegiatan

pembelajaran masih

klasikal

 Belum lengkapnya

sarana, prasarana

yang mendukung

pembelajaran aktif

Belum adanya aktivitas 

siswa yang didukung 

media pembelajaran 

Pengembangan media 

menggunakan metode penelitian 

dan pengembangan Borg & Gall 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Menghasilkan media 

pembelajaran Maket 

RAMAH LINGKUNGAN 




