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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajarn termasuk salah satu 

tipe/jenis daripada model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada 

dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa (Trianto, 2010:79). Majid (2014: 80) pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk  mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 

pokok pembicaraan (Poerwadarminta, 1983). Sejalan dari beberapa definisi diatas 

mengenai pembelajaran tematik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggabungkan beberapa mata pelajaran dan terikat tema-tema tertentu serta 

dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa dalam pelaksanaannya. 

1. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Melalui pengembangan Kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan 

Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan 

kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, 

berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat 
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didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang 

dipelajarinya secara kontekstual (Mulyasa, 2013:65). 

Menurut Sukayati (Prastowo, 2013: 140) tujuan pembelajaran tematik adalah: 

a) Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna, 

b) Mengembangkan keterampilan menemikan, mengolah, dan memanfaatkan 

informasi, c) Menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai 

luhur yang diperlukan dalam kehidupan, d) Menumbuhkembangkan keterampilan 

sosial seperti kerja sama, toleransi, serta menghargai pendapat orang lain, e) 

Meningkatkan gairah dalam belajar dan f) Memilih kegiatan yang sesuai dengan 

minat dan kebutuhan para siswa 

2. Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

Pengajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang 

berlaku, tetapi sebaliknya pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian 

tujuan pembelajaran yang temuat dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang 

dapat dipadukan dalam satu tema perlu mempertimbangkan karakteristik siswa, 

seperti minat, kemapuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Materi pelajaran 

tidak perlu terlalu dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan 

tidak usah dipadukan (Trianto, 2010:84-85). 

Secara umun prinsip-prinsip pembelajaran tematik menurut Trianto (2010: 

85-86) dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Prinsip Penggalian Tema 

Prinsip penggalian merupakan prinsip utama (fokus) dalam pembelajaran 

tematik. Artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada kaitannya 

menjadi target utama dalam pembelajaran. 
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b. Prinsip Pengelolahan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan 

dirinya  dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri 

sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. 

c. Prinsip Evaluasi 

Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Bagaimana 

suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. 

d. Prinsip Reaksi 

Dampak pengiring (nurtutant effect) yang penting bagi perilaku secara sadar 

belum tersentuh oleh guru dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Artinya, 

guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak 

mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan 

bermakna. Pembelajran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya 

menemukan kiat-kiat untuk memunculkan kepermukaan hal-hal yang dicapai 

melalui dampak pengiring tersebut.  

3. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut Depdiknas (2006:6), pembelajaran tematik memiliki beberapa ciri 

khas antara lain: 1) pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan anak sekolah dasar; 2) Kegiatan-kegiatan 

yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan 

kebutuhan siswa; 3) kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi 

siswa sehingga hasil belajar dapt bertahan lebih lama; 4) Membantu 

mengembangkan keterampilan berpikir siswa; 5) menyajikan kegiatan belajar 

yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa 
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dlam lingkungannya; dan 6) Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti 

kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain 

(Trianto, 2010:91). 

Lain halnya dengan Sukayati (dalam Prastowo, 2013:149) pembelajaran 

tematik memiliki sejumlah karakteristik, yaitu: a) Pembelajaran berpusat pada 

siswa, b) Menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan, c) Belajar 

melalui pengalaman, d) Lebih memperhatikan proses daripada hasil semata, dan 

e) Saran dengan muatan keterkaitan. 

4. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik dalam kenyataannya memiliki banyak kelebihan seperti 

pembelajaran terpadu. Menurut Majid (2014:92) pembelajaran terpadu memiliki 

kelebihan sebagai berikut: 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan 

tingkat perkembangan anak 

b. Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik 

c. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil 

belajar akan dapat bertahan lebih lama 

d. Pembelajaran terpadu menumbuhkembangkan keterampilan berpikir dan 

sosial peserta didik 

e. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. Dengan 

permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan/lingkungan rill peserta 

didik 
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f. Jika pembelajaran terpadu dirancang bersama dapat meningkatkan kerja sama 

antarguru bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik, peserta didik 

dengan peserta didik, peserta didik/guru dengan narasumber sehingga belajar 

lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang 

lebih bermakna 

Selain kelebihan pembelajaran tematik yang dipaparkan oleh Majid seperti 

diatas, Trianto (dalam Prastowo,2013:141) juga menjabarkan kelebihan 

pembelajaran tematik sebagai berikut: a) Siswa mudah memusatkan perhatian 

pada suatu tema tertentu, b) Siswa dapat mempelajarkan pengetahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi dasar antarmata pelajaran dalam tema yang 

sama, c) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan, d) 

Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik, karena mengaitkan mata 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa, e) Siswa dapat lebih merasakan 

manfaat dan makna belajar, karena materi disajikan dalam konteks tema yang 

kelas, f) Siswa dapat lebih bergairah belajar, karena dapat berkonikasi dalam 

situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran, 

sekaligus mempelajarai mata pelajaran lain dan g) Guru dapat menghemat waktu, 

karena mata pelajran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus 

dan dapat diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat 

digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. 

5. Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Selain kelebihan yang dimilik, menurut Indrawati (dalam Trianto, 2010:90) 

pembelajaran tematik juga memiliki keterbatasan, terutama dalam pelaksanaanya, 

yaitu perencanaan dan pelaksaan evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk 
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melakukan evaluasi proses, dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran 

langsung saja. Sedangkan kekurangan pembelajaran tematik menurut Puskur, 

Balitbang Diknas (dalam Majid,2014:93) mengidentifikasi beberapa keterbatasan 

pembelajaran terpadu, yaitu sebagai berikut: 

a. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan 

metodologi yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas 

dan mengembangkan materi 

b. Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif 

“baik”, baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. 

c. Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang 

cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet 

d. Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman 

peserta didik. 

e. Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh 

(komprehensif), yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari 

beberapa bidang kajian yang dipadukan. 

6. Standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Dasar 

Standart Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan sebagai pedoman penilaian 

dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (Mulyasana, 

2011:156). Adapun tujuan dari standar kompetensi lulusan yaitu digunakan 

sebagai acuan utama pengembangan satndar isi, standar proses, standar penilaian 

pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. 
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Menurut Kemendikbud (2013) standar kelulusan kelas I Sekolah Dasar untuk 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika sesuai standar isi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah pada kurikulum 2013 yaitu: 

Tabel 2.1 Standar Isi Kelas I Sekolah Dasar Semester II Kurikulum 2013 

Kompentesi Inti Kompetensi Dasar 

3.   Memahami pengetahuan 
faktual dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah 
dan sekolah. 

Bahasa Indonesia 

3.3 Mengenal teks terima kasih tentang sikap kasih sayang 
dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu pemahaman. 

Matematika 

3.2 Mengenal bilangan asli sampai 99 dengan menggunakan 
benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau 
tempat bermain.  

 

Pengembangan media Mind Mapping “Magnetic Board” ini disesuaikan 

dengan kompetensi ke tiga dengan kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.3 dan 

kompetensi dasar 3.2. Tema yang digunakan adalah Benda, Hewan, Tanaman di 

Sekitarku dan materi hewan di sekitarku. Adapun indikator yang digunakan 

dikembangkan sendiri sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

B. Media Pembelajaran Tematik  

Media berasal dari bahasa latin  yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah, artinya adalah “perantara” atau “pengantar”. Oleh 

karenanya, media dipahami sebagai perantara atau pengantar sumber pesan 

dengan penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa 

merangsang siswa sehingga terjadi proses belajar. Menurut Sanjaya (2008) 

menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat 

mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Dalam hal ini, 

media belajar yang dimaksud adalah berbagai alat dan bahan yang bisa digunakan 
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untuk membantu dalam penyampaian materi pembelajaran (dalam Haryono, 

2014:47).  

Media pembelajaran memiliki banyak pengertian sebagaimana Munadi 

(2008:7) media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif. Berdasarkan beberapa pengertian diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan pesan/materi dari 

pengantar ke penerima/siswa. 

1. Dasar Teori Penggunaan Media Pembelajaran 

Salah satu cara agar para siswa memiliki banyak pengalaman hendaknya guru 

pandai-pandai menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yakni dengan 

menyediakan atau mengadakan media pembelajaran sebagai sumber-sumber 

belajar selain dirinya. Sumber-sumber belajar ini menurut perspektif psikologis 

dalam komunikasi manusia merupakan stimulus-stimulus yang selalu siap untuk 

direspon oleh para siswa (Arifin, 1992:38-39). Semakin banyak stimulus 

dilingkungannya maka semakin banyak pula yang direspon olehnya, dan 

kemudian dengan sendirinya pengalamannyapun bertambah (dalam Munadi, 

2008:14).  

Dalam bahan ajar mengandung isi yang substansinya dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Prastowo, 

2013:309). Pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. 

Keterampilan adalah materi atau bahan pembelajaran yang berhubungan dengan 
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kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, menggunakan 

peralatan, dan teknik kerja. Sikap adalah bahan untuk pembelajaran yang 

berkenaan dengan sikap ilmiah, antara lain nilai-nilai kebersamaan, nilai 

kejujuran, nilai kasih sayang, dan tolong menolong (Prastowo, 2013:310-312). 

Berikut diagram hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

terintegrasi dalam Permendikbud 2013.  

Gambar 2.1 Diagram sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam 
Permendikbud 2013  

 
Sumber: infodikdasmen.blogspot.com 

Memperhatikan diagram sikap, keterampilan, dan pengetahuan ini, maka 

kedudukan komponen media pengajaran dalam sistem proses belajar mengajar 

mempunyai fungsi yang sangat penting. Dalam keadaan ini media dapat 

digunakan agar lebih memberikan pengetahuan yang konkret dan tepat serta 

mudah dipahami. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkannya dalam proses 

pembelajaran agar lebih menarik dan menyenangkan. 

2. Klasifikasi Media Pembelajaran  

Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi 

yang ingin dicapai dan isi pembelajaran itu sendiri. Dengan adanya berbagai 

macam media yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 
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Menurut Munadi (2008:54) media dalam proses pembelajaran dikelompokkan 

menjadi 4 kelompok besar yaitu: 

a. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengar dan 

hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Dilihat dari sifat 

pesan yang diterimanya media audio ini menerima pesan verbal dan non 

verbal. Pesan verbal audio yakni bunyi-bunyian dan vokalisasi, seperti 

gerutuan, gumam, musik, dan lain-lain. Jenis-jenis media ini seperti radio dan 

alat-alat perekam. 

b. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. 

Termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak verbal (meliputi buku, 

majalah, koran modul, komik, poster, dan atlas), media cetak-grafis (meliputi 

sketsa, lukisan, dan photo), dan media visual non-cetak (meliputi miniatur, 

mock up, specimen, dan diorama). 

c. Media audio visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses. Pesan visual yang terdengar dan 

terlihat itu dapat disajikan melalui program audio visual seperti film 

documenter, film drama. Semua program tersebut dapat disalurkan melalui 

peralatan sepeti film, video, dan juga televisi dan dapat disambungkan 

melalui alat proyeksi. 

d. Multimedia adalah media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah 

proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala sesuatu yang 

memberikan pengalam secara langsung bisa melalui komputer dan internet, 

bisa juga melalui pengalaman berbuat (meliputi lingkungan nyata dan 
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karyawisata) dan pengalaman terlibat (meliputi permainan dan simulasi, 

bermain peran dan forum teater). 

Berdasarkan pemahaman atas klasifikasi media pembelajaran tersebut, akan 

mempermudah guru dalam melakukan pemilihan media yang tepat pada waktu 

merencanakan pembelajaran. Pemilihan media yang disesuaikan dengan tujuan, 

materi serta kemampuan dan karakteristik pembelajaran akan sangat menunjang 

efisiensi serta efektifitas proses dan hasil pembelajaran. 

3. Manfaat Media Pembelajaran 

Media memiliki peranan penting dalam pembelajaran, yakni untuk 

menjelaskan hal-hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat komunikasi 

materi pembelajaran. Adapun menurut Syafi`I dalam Sumanto (dalam Haryono, 

2014:50) menyatakan media bermanfaat untuk berupa hal sebagai berikut: 

a. Membangkitkan perhatian siswa 

b. Memperjelas informasi yang disampaikan 

c. Menstimulasi ingatan tentang konsep 

d. Memotivasi siswa mengikuti materi pembelajaran 

e. Menyajikan bimbingan belajar 

f. Membangkitkan performansi siswa yang relevan dengan materi 

g. Memberikan masukan performansi siswa yang benar 

h. Mendorong ingatan, menstransfer pengetahuan keterampilan, dan sikap yang 

sedang di pelajari 

Menurut Arsyad (dalam Haryono, 2014:51) manfaat dari penggunaan media 

pembelajaran sebagai berikut: 
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a. Dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga memperlancar 

dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

memunculkan motivasi belajar, interaksi intens yang lebih antara siswa dan 

lingkungannya dan memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

c. Dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

d. Memberikan pengalaman yang sama kepada tiap siswa. 

Demikian halnya menurut Prastowo (2013:399) bahwa keberadaan media 

pembelajaran tematik di SD/MI memiliki sejumlah manfaat. Manfaat-manfaat 

tersebut antara lain: 

a. Dapat mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak 

b. Mampu menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar 

didaptkan ke dalam lingkungan belajar 

c. Mampu menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil 

d. Mampu memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat 

4. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Kegiatan pemilihan media pembelajaran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari keseluruhan proses penggunaan media pembelajaran. Nana 

Sudjana dalam Sutikno (dalam Haryono, 2014:67) mengemukakan bahwa dalam 

memilih dan menggunakan media pembelajaran hendaknya memperhatikan 

sejumlah prinsip-prinsip, diantaranya yakni: 

a. Menentukan jenis media dengan tepat 

b. Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat 
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c. Menyajikan media dengan tepat 

d. Menempatkan atau memperhatikan media pada waktu, tempat, dan situasi 

yang tepat 

Begitu halnya dengan Aqip (dalam Haryono, 2014:67) hal yang harus 

dilakukan untuk mempertimbangkan media dalam pembelajaran yang akan –

digunakan sehingga tidak salah dalam memilih yaitu: 

a. Kompetensi pembelajaran 

b. Karakteristik sasaran didik 

c. Karakteristik media yang bersangkutan 

d. Waktu yang tersedia 

e. Biaya yang diperlukan 

f. Ketersediaan fasilitas/peralatan 

g. Konteks penggunaan 

h. Mutu teknis media 

Pemilihan media pembelajaran merupakan syarat yang harus dimiliki oleh 

seorang guru. Hal ini karena jika guru memilih media yang kurang tepat, maka 

akan mengurangi daya tangkap siswa terhadap bahan ajar atau materi.  

C. Pengertian Mind Mapping 

Mind Mapping atau pemetaan pikiran merupakan cara kreatif bagi tiap 

pembelajaran untuk mengahasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau 

merencanakan tugas baru menurut Silberman (dalam Shoimin, 2014:105). 

Menurut Huda (2013:307) strategi pembelajaran mind map dikembangkan sebagai 

metode efektif untuk mengembangkan gagasan-gagasan melalui rangkaian peta-

peta.   
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Sehingga dapat disimpulkan mind mapping atau peta pikiran adalah cara 

kreatif siswa untuk mengembangkan gagasan-gagasan dan mencatat apa yang 

dipelajari melalui rangkaian peta-peta. 

1. Tujuan Mind Mapping 

Menurut Buzan (dalam Nuryanti, dkk, 2014) tujuan dari mind mapping 

adalah untuk membantu anda belajar, menyusun, dan menyimpan sebanyak 

mungkin informasi yang anda inginkan, dan mengelompokkannya dengan cara 

alami, memberi anda akses yang mudah dan langsung (ingatan yang sempurna) 

kepada apapun yang anda inginkan. 

Pemetaan pikiran membantu pempelajar mengatasi kesulitan, mengetahui apa 

yang hendak ditulis, serta bagaimana mengorganisasi gagasan, sebab teknik ini 

mampu membantu pembelajar menemukan gagasan, mengetahui apa yang akan 

ditulis pembelajar, serta bagaimana memulainya (Shoimin. 2014:106). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan  tujuan dari metode mind 

mapping adalah untuk membantu proses belajar, menyusun gagasan, menyimpan 

informasi, dan mengelompokkan dengan cara alami. 

2. Kelebihan Mind Mapping 

Penerapan Mind Mapping tidak hanya mempunyai tujuan tetapi juga 

mempunyai kelebihan menurut Shoimin (2014:106) kelebihan mind mapping 

yaitu: 

a. Cara ini cepat 

b. Teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul 

dalam pemikiran 

c. Proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain 
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d. Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis 

Sedangkan menurut Samosir (2012) keunggulan mind mapping adalah: 

a. Meningkatkan kreativitas dan siswa juga termotivasi untuk menuangkan 

gagasannya. 

b. Dapat membuat kegiatan awal menulis dapat mengalir secara berurutan. 

c. Ketika merasa kebingungan peta pikiran ini membantu meluruskan pemikiran 

sehingga dapat kembali berjalan di jalur yang sama. 

Menurut Deporter & Hernacki (dalam Nuryanti, dkk, 2014) manfaat dari 

mind mapping adalah fleksibel, dapat memusatkan perhatian, meningkatkan 

pemahaman, dan menyenangkan.  

Berdasarkan uraian diatas kelebihan dari mind mapping dapat disimpulkan 

mind mapping dapat membantu anak untuk berkonsentrasi, meningkatkan 

kreativitas siswa dan menyenangkan. 

3. Kekurangan Mind Mapping 

Menurut Shoimin (2014:106) kekurangan mind mapping yaitu: 

a. Hanya siswa aktif yang terlibat 

b. Tidak seluruh murid belajar 

c. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan 

D. Pengembangan Media pada Pembelajaran Tematik 

Pelaksanaan pembelajaran tematik memerlukan media pembelajaran yang 

menarik yang dapat membangkitkan minat belajar siswa. Hal tersebut sejalan 

dengan pernyataan Prastowo (2013:398) yaitu pembelajaran tematik 

membutuhkan media pembelajaran yang variatif dan tidak monoton. Sebab tanpa 

adanya media pembelajaran yang variatif dan tidak monoton. Sebab, tanpa adanya 
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media pembelajaran yang bervariasi sulit rasanya pelaksanaan pembelajaran 

tematik dapat berhasil dan tidak akan berjalan dengan efektif. Media pembelajaran 

harus dijadikan sebagai bagian integrasi dengan komponen-komponen belajar 

lainnya, dapat artian komponen media tidak berdiri sendiri, tetapi saling 

berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar 

yang bermakna. 

Pengembangan metode pembelajaran dilakukan untuk menghasilkan suatu 

produk tertentu baik yang bersifat baru maupun memodifikasi produk yang telah 

ada sebelumnya yang dapat digunakan dalam pembelajaran tematik. Menurut 

Sugiono (2014:297) penelitian dan pengembangan (research and develpment) 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, 

dan menguji keefektifan produk tertentu. 

 

1. Media Mind Mapping “Magnetic Board” 

Main Mapping “Magnetic Board” merupakan media yang digunakan pada 

pembelajaran dengan metode mind mapping. Media ini berupa papan yang 

didesain agar dapat digunakan untuk menempelkan magnet dan dapat ditulis 

dengan spidol board marker. Media ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian papan, 

buah, dan lingkaran magnet. Berikut diuraikan setiap bagian: 

a. Papan (board) 

Papan merupakan bagian utama dari media tersebut yang didesain agar dapat 

ditempeli magnet. Papan dibuat dua jenis yaitu papan seng dan papan kaca. Papan 

seng terdiri dari dua lapis yaitu triplek dan seng yang berbentuk persegi dengan 

panjang sisi 70 cm. Bagian papan sisi didesain rapi agar aman saat dipegang, serta 
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dicat warna putih dan diberi garis pembatas warna hitam. Berikut gambar papan 

magnetnya. 

 

Papan kaca adalah bagian yang menempel pada papan seng agar dapat 

digunakan untuk menuliskan nama benda atau apa saja yang sesuai dengan 

kebutuhan. Papan ini terbuat dari kaca mika yang berbentuk persegi dengan 

panjang sisi 15 cm dengan warna putih, serta berikan magnet rubber dibagian 

belakang agar dapat menempel. Desain tersebut memungkinkan pengguna dapat 

memindahkan dan menempelkan dimana saja sesuai keinginan dan dapat ditulisi 

dengan spidol board marker. Papan kaca dibuat sebanyak empat  buah agar 

pengguna juga dapat menuliskan hal-hal lain sesuai keinginan. 

 

b. Buah magnet 

Buah magnet merupakan bagian media yang digunakan untuk mempelajari 

tentang sebuah objek (misalnya: hewan). Buah magnet kertas karton tebal dan 

magnet rubber yang telah dipotong sesuai dengan objek yang akan dipelajari. Jika 

69,5 cm 

1,5 cm 

14,5 cm 

1,5 cm 
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hewan, maka bentuk buah magnet yaitu hewan. Sedangkan ukuran panjang dan 

lebar maksimal 5 cm dan 5 cm, namun disesuaikan dengan jenis hewan.  

 

Sumber: pixabay.com 

Banyaknya jenis hewan pada buah magnet ini juga disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna.  

c. Lingkaran magnet 

Pada pembelajaran dengan mind mapping terdapat sebuah diagram seperti 

gambar berikut. 

 

Berdasarkan gambar di atas, terdapat lingkaran sebagai bagian dari mind map. 

Lingkaran tersebut dibuat berbentuk seperti gelang dengan diameter 15 cm dan 20 

cm. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna saat mengelompokkan 

sebuah objek dalam 2 atau lebih jenis kelompok. Selain itu, lingkaran tersebut 

juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep penjumlahan dan 

pengurangan dengan suatu objek benda seperti hewan. lingkaran tersebut terbuat 
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dari kertas karton tebal dan magnet rubber agar dapat ditempelkan pada papan 

seng.  

 

Lingkaran mind maping ini diberi warna yang berbeda agar pengguna dapat 

membedakan atau pengelompokan suatu objek. Berikut bentuk penggunaannya. 

 

Pengelompokan beberapa jenis objek 

 

Pemberian nama pada objek yang dikelompokkan 

 

 

1,5 cm 

1,5 cm 

1,5 cm 

1,5 cm 
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Untuk pengelompokan 2 jenis benda dan sebagai penanaman konsep 

pengurangan dan penjumlahan. 

Agar pengguna mudah untuk memberikan nama pada saat pengelompokan, 

maka dibuat papan nama berukuran panjang dan lebar yaitu 10 cm dan 3 cm 

seperti pada gambar berikut. 

 

 

d. Penyangga papan 

Bagian ini berguna untuk memudahkan pengguna saat menggunakan media 

berada agak dekat dengan siswa, sehingga tidak memerlukan tali untuk 

menggantungkan. Penyangga ini didesain sesuai dengan ukuran pengguna (guru) 

dengan lebar 60 cm dan tinggi/panjang 130 cm. Penyangga ini berbentuk kaki tiga 

agar mudah untuk berdiri dan tidak membutuhkan tempat yang terlalu luas. Selain 

itu, penyangga didesain agar papan dapat diletakkan sesuai dengan ketinggian 

pengguna dengan diberikan lubang pada penyangga. Perhatikan gambar berikut. 
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1,5 cm 
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2. Manfaat Media Mind Mapping “Magnetic Board” 

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui pengembangan 

media ini, antaranya. 

a. Membangkitkan minat belajar siswa. 

b. Dapat memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran tematik. 

c. Meningkatkan pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa, sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi dan kreativitas dalam belajar siswa. 

d. Memberikan kemudahan pada guru dalam penyampaian materi pembelajaran. 

e. Memberikan kemudahan pada siswa untuk menangkap materi pembelajaran. 

f. Menimbulkan perasaan senang pada siswa karena menggunakan media 

pembelajaran . 

E. Tahap Penggunaan Media Mind Mapping “Magnetic Board” 

Dalam memudahkan penggunaan media ini, maka dapat dijabarkan kedalam 

beberapa tahapan diantaranya : 

1. Persiapan  

a. Tegakkan badan Mind Mapping “Magnetic Board”, sehingga berdiri. 

b. Pasangkan bagian-bagian hewan buas dan jinak sesuai dengan kebutuhan. 
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c. Letakkan pada tempat dan posisi yang mudah dilihat oleh siswa. 

d. Jelaskan kepada siswa cara menggunakan media Mind Mapping “Magnetic 

Board”. 

2. Penggunaan  

a. Pengelompokan hewan 

1) Tempelkan kaca mika dibagian tengah papan pada papan dan tulislah nama 

suatu objek yang akan dibentuk menjadi mind mapping dengan spidol 

boarmarker, misalnya hewan.  

2) Tempelkan dua atau 3 buah gelang pada bagian sisi kaca mika. 

3) Tempelkan kaca mika kecil di bagian atas gelang-gelang. 

4) Tulislah nama pengelompokan hewan pada kaca mika kecil, misalnya hewan 

jinak dan buas. 

5) Tempelkan berbagai jenis hewan jinak pada salah satu lingkaran gelang dan 

jenis hewan buas pada gelang yang lainnya. 

6) Tempelkan kaca mika besar di bagian bawah gelang. 

7) Tulislah nama-nama hewan sesuai jenis atau pengelompokan hewan. 

b. Operasi bilangan 

1) Tempelkan dua buah gelang besar kiri dan kanan warna biru dan hujau pada 

papan. 

2) Tempelkan salah satu jenis hewan di dalam lingkaran gelang kanan sebanyak 

5 sampai 10 sesuai kebutuhan. 

3) Berikan pertanyaan operasi bilangan (misalnya pengurangan) pada siswa 

secara lisan dan singkat. 
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4) Jika pertanyaannya 5 ekor ayam pada kandang hijau akan diambil dan 

dipindahkan 3 ekor ke kandang biru. Berapa sisa ayam pada kandang hijau? 

5) Pindah dan tempelkan 3 buah magnet berbentuk ayam tersebut ke bagian kiri. 

6) Ajaklah siswa menghitung sisa ayam pada lingkaran hijau. 

3. Pasca penggunaan 

a. Lepaskan bagian-bagian hewan yang ditempelkan pada badan papan magnet 

dan masukkan pada tempat yang aman agar tidak mudah rusak. 

b. Lipat dan letakkan badan Mind Mapping “Magnetic Board” di tempat yang 

aman. 

 


