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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid (Majid, 2014:80). Pembelajaran tematik 

sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan 

beberapa aspek mata pelajaran. Adanya pemaduan itu peserta didik akan 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran 

jadi bermakna bagi peserta didik. Menurut Trianto (2011:179) pembelajaran 

tematik pada hakikatnya adalah menekankan pada peserta didik baik secara 

individu maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali dan menemukan 

konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan autentik.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah suatu cara belajar mengajar yang memadukan 

beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Memadukan beberapa mata pelajaran 

tersebut bertujuan agar peserta didik bisa belajar banyak materi dalam satu kali 

pertemuan. Selain itu dengan menggunakan pembelajaran tematik peserta didik 

dapat lebih aktif mencari, menggali dan menemukan konsep secara mandiri 

memperoleh pengalaman yang bermakna. 

2.1.1 Tema Bumi dan Alam Semesta 

Materi pada penelitian ini adalah tema 8 bumi dan alam semesta subtema 1 

bumi bagian alam semesta pembelajaran 1. Materi ini disesuaikan dengan buku 

guru dan berbagai sumber yang mendukung. Tema bumi dan alam semesta ini 
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berisi bahasan tentang tata surya. Materi yang dijabarkan tersebut terdapat pada 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada subtema bumi bagian dari alam 

semesta, KI dan KD tersebut pada tabel 2.1 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama 
yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, teman, dan 
guru. 

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 dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam 
bahasa yang jelas dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 

Bahasa Indonesia 
3.1 Menggali informasi dari teks laporan 
informatif hasil observasi tentang perubahan 
wujud benda, sumber energi, perubahan energi, 
energi alternatif, perubahan iklim dan cuaca, 
rupa bumi dan perubahannya, serta alam 
semesta dengan bantuan guru dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 
4.1 Mengamati dan mengolah isi teks laporan 
informatif hasil observasi tentang perubahan 
wujud benda, sumber energi, perubahan energi, 
energi alternatif, perubahan iklim dan cuaca, 
rupa bumi dan perubahannya, serta alam 
semesta secara mandiri dalam bahasa Indonesia 
dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk membantu penyajian. 
SBdP 
3.1   Mengenal karya seni gaya dekoratif. 
4.1 Menggambar dekoratif dengan mengolah 
perpaduan garis, warna, bentuk dan tekstur 
berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan 
sekitar. 

Matematika 
3.12 Mendeksripsikan hubungan antara dua 
bangun datar dan antara bangun ruang dan 
bangun datar. 
4.6. Membentuk dan menggambar berbagai 
bangun datar yang diperoleh melalui kegiatan 
melipat dan menggunting atau cara lainnya. 

(Sumber : Buku Pegangan Guru SD Kelas 3 Tema 8 Bumi dan Alam Semesta) 

 

 

2.1.2 Subtema Bumi Bagian Dari Alam Semesta 

Bahasan pada subtema bumi bagian dari alam semesta pada pembelajaran 

1, berisi beberapa indikator pada tabel 2.2 sebagai berikut. 
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Tabel 2.2 Indikator Subtema Bumi Bagian Alam Semesta Pembelajaran 1 
Mata Pelajaran Indikator 

Matematika 
 
 

Mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar. 
Menjelaskan hubungan dua bangun datar. 
Membuat bangun datar melalui kegiatan melipat dan 
menggunting. 

SBdP Mengidentifikasi karya seni gaya dekoratif. 
Membuat pola untuk membuat gambar dekoratif 
sesuai contoh. 

Bahasa Indonesia 
 

Mengidentifikasi isi teks laporan informatif. 
Membuat laporan informatif tentang kegiatan belajar 
hari ini. 
Menyampaikan laporan tentang hasil kegiatan 
belajar. 

 

 Indikator pada tabel di atas dikembangkan untuk aktifitas belajar peserta 

didik.  Indikator mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar, peserta didik dapat 

menggunakan media tempelan dinding ruang kelas (TDRK) untuk mencari sisi 

panjang dan lebar melalui kegiatan melepas dan memasang sisi bangun datar. 

Setelah peserta didik mengetahui sisi panjang dan lebar nantinya akan dapat 

menjelaskan hubungan dua bangun datar pada indikator matematika yang kedua. 

Membuat bangun datar melalui kegiatan melipat dan menggunting peserta didik 

dengan bimbingan peneliti membuat berbagai bentuk bangun datar menggunakan 

kertas origami. 

 Indikator SBdP yang pertama mengidentifikasi karya seni dekoratif 

aktifitas peserta didik pengamati bangun datar lingkaran yang didalamnya 

terdapat garis-garis melingkar sebanyak delapan garis untuk menjelaskan orbit 

serta mengaitkan dengan subtema bumi bagian dari alam semesta. Membuat pola 

untuk membuat gambar dekoratif sesuai contoh. Contoh yang dimaksud sudah 

terdapat pada media tempelan dinding ruang kelas (TDRK) pada bangun 

lingkaran yang nantinya juga dapat digunakan menjelaskan rotasi bahwa bumi 

yang mengelilingi matahari bukan sebaliknya. 
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 Indikator bahasa Indonesia terdiri dari mengidentifikasi isi teks laporan 

informatif, membuat laporan informatif tentang kegiatan belajar hari ini, dan 

menyampaikan laporan tentang hasil kegiatan belajar. Laporan yang dibuat 

peserta didik secara berkelompok sesuai dengan nama-nama planet berjumlah 

delapan kelompok. Indikator yang telah disebutkan pada subtema ini juga terdapat 

materi pengenalan tata surya dan nama-nama planet serta informasi tentang planet 

tersebut yang dapat dicari informasinya melalui media tempelan dinding ruang 

kelas (TDRK). 

 

2.2 Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

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

Haryono (2014:47) media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa 

merangsang siswa sehingga terjadi proses belajar. Menurut Punaji & Sihkaduden 

(2005:16) media adalah suatu alat atau sarana atau perangkat yang berfungsi 

sebagai perantara atau saluran atau jembatan dalam kegiatan komunikasi 

(penyampaian dan peneriamaan pesan) antara komunikator (penyampai pesan) 

dan komunikan (penerima pesan). 

Media pembelajaran merupakan sarana perantara dalam proses 

pembelajaran (Daryanto, 2012:4). Menurut Sanjaya (dalam Haryono, 2014:47) 

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 dugunakan 
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untuk membantu dalam penyampaian materi pembelajaran. Media adalah alat 

yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana atau perangkat yang dimanfaatkan guru sebagai alat 

untuk mempermudah, memperjelas penyampaian suatu materi pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar bertujuan agar 

peserta didik menjadi aktif mudah memahami suatu materi secara mandiri. 

Penggunaan media juga meminimalisir kesalahan konsep pemahaman peserta 

didik karena siswa dapat melihat secara langsung tanpa membayangkan suatu 

materi pembelajaran. 

2.2.1 Manfaat dan Fungsi Media 

Proses belajar mengajar dapat lebih efektif apabila pengajar menggunakan  

dan memanfaatkan media pembelajaran dengan maksimal. Menurut Daryanto 

(2012:5) media bermanfaat sebagai berikut. 

a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. b) Mengatasi keterbatasan 
ruang, waktu, tenaga, dan daya indra. c) Menimbulkan gairah belajar, 
berinteraksi secara langsung antara peserta didik dan sumber belajar. d) 
Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 
visual, auditori, dan kinestetiknya. e) Memberi rangsangan yang sama, 
mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. f) Proses 
pembelajaran mengadung lima komponen komunikasi, yaitu guru (komunikator), 
bahan pembelajaran, media pembelajaran, peserta didik (komunikan), dan tujuan 
pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat 
merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan 
belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pemanfaatan media pembelajaran didalam proses belajar mengajar 

dapatlah mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan 

pengajar.  Menurut Arsyad (2013:29) manfaat menggunakan media pembelajaran  

sebagai berikut. 
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1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Media Pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat memunculkan motivasi belajar, interaksi intens yang lebih 

antara siswa dan lingkunganya, dan memungkinkan siswa belajar mandiri 

sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

4. Media pembelajaran memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang 

peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. 

Fungsi media pembelajaran sebagai alat bantu pengajar untuk 

menyampaikan suatu materi pembelajaran. Pemakaian media pembelajaran juga 

dapat menumbuhkan minat, motivasi dan pengalaman belajar yang 

menyenangkan. Menurut Haryono (2014:49) secara umum, media memiliki 

beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut. 

1) Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. 
Pengalaman tiap siswa berbeda, tergantung dari faktor-faktor  yang menentukan 
kekayaan pengalaman anak seperti ketersediaan buku, kesempatan berwisata, dan 
sebagainya. 2) Memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati 
secara langsung, dikarenakan: a) obyek terlalu besar, b) obyek terlalu kecil, c) 
obyek bergerak terlalu lambat, d) obyek bergerak terlalu cepat, e) obyek terlalu 
kompleks, f) obyek yang bunyinya terlalu halus, g) obyek yang terlalu jauh 
letaknya, h) obyek berbahaya. 3) memungkinkan adanya interaksi langsung 
antara siswa dengan lingkunganya. 4) Menghasilkan keseragaman pengamatan. 
5) Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 6) 
Membangkitkan keinginan dan minat baru. 7) Membangkitkan motivasi dan 
merangsang anak untuk belajar. 8) Memberikan pengalaman yang menyeluruh 
dari yang kongkret sampai dengan abstrak. 9) Memudahkan siswa untuk 
membandingkan, mengamati, mendeskripsikan, suatu benda. 
 
 
 



16 
 

Dari paparan para ahli di atas, dapatlah disimpulkan bahwa menggunakan 

media dalam proses belajar mengajar sangat banyak manfaatnya. Manfaat yang 

dirasakan adalah peserta didik akan lebih mudah menerima dan memahami suatu 

materi. Manfaat lainya adalah peserta didik akan merasa memiliki minat, 

motivasi, pengalaman belajar dengan guru memakai media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar. 

2.2.2 Jenis dan Klasifikasi Media Pembelajaran  

Media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan pengajar dalam proses 

belajar mengajar memiliki dua jenis yakni mulai dari yang sederhana (langsung 

dapat dimanfaatkan yang ada di lingkungan) sampai dengan yang kompleks atau 

canggih. Menurut Haryono (2014:51-52) sebagai berikut. 

1) Media yang dirancang (by design), yakni media dan sumber belajar yang 
secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem 
pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. 
2) Media yang dimanfaatkan (by utilization), yaitu media dan sumber belajar 
yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaanya 
dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.  

Klasifikasi media perlu dipahami pengajar agar mengetahui perbedaan 

antara media yang satu dengan lainya. Oleh karena itu media perlu diklasifikasi. 

Menurut Gagne (dalam Daryanto, 2012:17) media diklasifikasi menjadi tujuh 

kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, dikomunikasi lisan, media cetak, 

gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh 

klasifikasi media pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuanya 

memehuni fungsi menurut hirarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar 

stimulus belajar, penarik minat belajar, contoh perilaku belajar, memberi kondisi 
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eksternal, menuntun cara berfikir, memasukkan alih ilmu, menilai prestasi, dan 

pemberi umpan balik. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa 

semua jenis media pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk membantu 

mengkomunikasikan suatu materi pelajaran, akan tetapi guru harus bisa memilih 

media mana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Klasifikasi media 

pembelajaran bertujuan membantu guru dalam pemilihan media yang tepat pada 

waktu merancanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.2.3 Pemilihan Media Pembelajaran 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perancangan atau pemilihan media 

yang sesuai dengan karakter peserta didiknya. Media pada dasarnya adalah 

“bahasanya guru”. Artinya dalam proses penyampaian pesan pembelajaran, guru 

harus pandai memilih “bahasa apa” yang paling mudah dimengerti dan dipahami 

siswanya (Munadi, 2008:185). Menurut Arsyad (2010:75) terdapat beberapa 

kriteria yang patut diperhatikan dalam pemilihan media. 

1. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi. 

3. Praktis, luwes, dan bertahan. 

4. Guru terampil menggunakannya. 

5. Pengelompokan sasaran. Media yang afektif untuk kelompok besar belum 

tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. 

6. Mutu teknis. 



18 
 

Pemilihan media perlu adanya beberapa kriteria. Kriteria tersebut 

bertujuan agar pengajar mengetahui apa yang harus dipertimbangkan untuk 

membuat media pembelajaran. Menurut Munadi (2008:187) terdapat beberapa 

kriteria diantaranya sebagai berikut. 

1. Karakteristik Siswa 

2. Tujuan Belajar 

3. Sifat Bahan Ajar 

4. Pengadaan Media 

5. Sifat Pemanfaatan Media 

Pemilihan media pembelajaran harus mempertimbangkan beberapa aspek 

yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Pemilihan media menurut 

Aqib (dalam Haryono, 2014:67) mengemukakan sebagai berikut: 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. 

Berdasarkan paparan para ahli di atas, dapatlah disimpulkan bahwa 

pemilihan media merupakan syarat yang harus dilalukan guru. Artinya perlu 

dipertimbangkan karakteristik peserta didik, materi yang akan dipelajari, dan 

tujuan pembelajaran. Pemilihan media yang tepat akan memudahkan guru dalam 

penyampaian materi dan membawa manfaat besar bagi peserta didik.  
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2.2.4 Media Pembelajaran Dua Dimensi 

Media dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya 

memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar (Darnyato, 

2012:18). Media pembelajaran dua dimensi salah satunya media berbentuk papan 

tempel. Papan tempel adalah sebilah papan yang fungsinya sebagai tempat 

menempelkan pesan dan suatu tempet untuk menyelenggarakan suatu display 

yang merupakan bagian aktifitas penting sekolah. Keuntungan menggunakan 

papan tempel adalah dapat menarik perhatian, memperluas pengertian anak, 

mendorong kreatifitas, menghemat waktu, membangkitkan rasa keindahan, dan 

memupuk rasa tanggung jawab. 

Papan tempel adalah sebilah papan yang fungsinya untuk tempel-

menempel suatu pesan (Setyosari & Sihkaduden, 2005:110). Pada mulanya 

maksud dan tujuan penggunaan papan tempel adalah untuk menempelkan catatan-

catatan, mengumumkan kejadian yang akan datang, menempelkan peraturan-

peraturan sekolah dan lain-lain. Namun pada masa sekarang papan tempel ini 

telah dianggap sebagai media pendidikan yang penting sebagai papan demontrasi 

untuk pelajaran tertentu bagi guru. 

Berdasarkan uraian para ahli di atas, dapatlah disimpulkan bahwa media 

papan tempel adalah media dua dimensi yang berfungsi untuk menempelkan suatu 

pesan berupa pengumuman, catatan-catatan dan bisa juga papan tempel dijadikan 

media pembelajaran materi tertentu. 
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2.3 Media Tempelan Dinding Ruang Kelas (TDRK) 

Media tempelan dinding ruang kelas (TDRK) digunakan untuk kelas 3 

sekolah dasar. Media tersebut digunakan pada pembelajaran tematik tema 8 bumi 

dan alam semesta, subtema 1 bumi bagian alam semesta, pembelajaran 1. Media 

yang berbahan dasar kayu dan dibentuk semenarik mungkin. Media ini adalah 

media dua dimensi berbentuk persegi panjang di dalamnya terdapat garis yang 

membentuk suatu bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. 

Garis-garis tersebut dapat dilepas dan dipasang kembali agar siswa dengan mudah 

mengetahui sisi panjang dan sisi lebar, memperjelas siswa tentang menemukan 

rumus keliling bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

Media ini juga dapat digunakan untuk mengenal secara dasar tata surya 

melalui bangun datar lingkaran seperti mengenalkan bentuk planet dan orbit. 

Penjelasan tentang bentuk planet melalui bangun datar lingkaran sedangkan untuk 

orbit nantinya bangun datar lingkaran pada media dapat dilepas tampak belakang 

terdapat delapan garis yang semakin mengecil sebanyak delapan garis melingkar 

dan ditengah lingkaran tersebut terdapat gambar matahari untuk membantu 

penjelasan orbit. 

Media tempelan dinding ruang kelas juga dapat dimanfaatkan sebagai 

pengenalan nama-nama planet. Lingkaran dibawah media ini terdapat planet yang 

dapat dilepas dan dipasang kembeli agar peserta didik dapat mengetahui informasi 

mengenai planet tersebut. Tampak depan lingkaran tersebut gambar planet dan 

tampak belakang berupa informasi mengenai nama planet tersebut. Media ini juga 

dapat dimanfaatkan untuk permainan mengurutkan planet. Setelah peserta didik 

mengetahui informasi tentang planet serta urutannya peserta didik sebanyak 8 
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diberi kertas yang dilipat, kertas tersebut didalamnya tertulis nama salah satu 

planet dan peserta didik mengurutkannya. Berikut adalah desain media tempelan 

dinding ruang kelas (TDRK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Desain Rancangan Media Tempelan Dinding Ruang Kelas  
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Gambar 2.2 Lingkaran Untuk Penjelasan Orbit 
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Gambar 2.3 Nama dan Informasi Tentang Planet 

 

2.4 Penelitian Yang Relevan 

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran skripsi 

terdahulu yang memiliki persamaan diantaranya sebagai berikut. 

1. Pengembangan Media Papan Fabel Dalam Pembelajaran Tematik Untuk 

Siswa Kelas I Sekolah Dasar. Penelitian ini dilakukan oleh Wulansari (2014) 

Mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil dari penelitian ini 

adalah sangat baik memperoleh presentase sebesar 95,4% oleh ahli media, 

100% untuk ahli materi, dan 93,3% oleh ahli pembelajaran tematik. 

Sedangkan untuk respon peserta didik memperoleh presentase 88,7% pada uji 

coba kelompok kecil dan 97,9% pada uji coba kelompok besar. Wulansari 

mengembangkan media papan planel dengan gambar-gambar sesuai dengan 

tema benda, hewan, dan tanaman disekitarku. Persamaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah peneliti sama melakukan penelitian 

Bumi adalah planet 
ketiga dari matahari dan 

disebut dengan dunia 
atau planet biru. Bumi 

adalah tempat tinggalku 
lebih 70% permukaan 
bumi tertutupi oleh air 
dan sisanya terdiri dari 
benua dan pulau-pulau. 
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pengembangan media tematik di sekolah dasar. Perbedaannya terletak pada 

tema pembelajaran, isi materi, dan bentuk media yang dikembangkan serta 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan secara keseluruhan.   

2. Pengembangan Media PAKAPIN (Papan Kantong Pintar) Kelas I SD Dalam 

Pembelajaran Tematik. Penelitian ini dilakukan oleh Meykasari (2014). 

Mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hasil dari penelitian ini memperoleh presentase 

96,6% dari ahli media, 83,3% dari ahli materi, dan 81,6% dari ahli 

pembelajaran dengan kriteria sangat valid. Hasil uji coba kelompok kecil pada 

siswa kelas 1 SDN KEPUHARJO I menunjukan presentase respon positif 

sebanyak 92,5%. Sedangkan uji coba kelompok besar kepada 40 peserta didik 

kelas 1 SDN LOWOKWARU 2 menunjukan kriteria sangat valid dengan 

presentase 95%. Persamaan dengan media tempelan dinding ruang kelas 

(TDRK) yang akan dikembangkan adalah peneliti sama melakukan 

pengembangan media tematik di sekolah dasar dan bentuk media berupa 

papan yang terbuat dari kayu. Perbedaannya terletak pada tema pembelajaran, 

isi materi, fungsi media, dan bentuk media yang akan dikembangkan. Media 

PAKAPIN berbentuk seperti papan diberi kantong bersusun seperti saku. 

Media digunakan pada tema benda, binatang, dan tanaman di sekitar. Media 

berfungsi sebagai alat bantu dalam penjumlahan bersusun dan 

mendeskripsikan benda-benda tidak hidup di sekitar berukuran kecil. 

Berdasarkan hasil keseruluhan dapat disimpulkan media yang sudah ada 

dengan media tempelan dinding ruang kelas (TDRK) yang akan 

dikembangkan tidak meliki persamaan secara keseluruhan.  
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Gambar 2.4 Karangka Pikir Pengembangan Media Tempelan Dinding 

Ruang Kelas (TDRK) Pada Pembelajaran Tematik Kelas 3 Sekolah Dasar   

Kelayakan Media dan Respon 
Peserta Didik 

Respon Peserta Didik 

Ahli Materi, Ahli Media, Ahli 
Pembelajaran 

Pengembangan Media Tempelan 
Dinding Ruang Kelas (TDRK) 

Kondisi Awal 
1. Tidak adanya media dan guru 

merasa kesulitan dalam membuat 
media tematik. 

2. Siswa kurang antusias dalam 
belajar. 

 

 

Observasi Awal Kelas 3 

Potensi dan Masalah 

Pengumpulan Data 

Desain Produk 

Validasi Desain 

Revisi Desain 

Ujicoba Produk 

Revisi Produk 

Ujicoba Pemakaian 

Revisi Produk 

Produksi Masal 
(Sugiyono, 2013:409) 

Observasi, Wawancara, Angket,  
Dokumentasi 

Produksi masal tidak dilakukan 
dikarenakan keterbatasan bahan, peralatan, 

waktu, dana, dan tenaga. 

Kondisi Ideal 
1. Penggunaan dan adanya media 

saat proses belajar mengajar 
2. Antusias siswa yang tinggi dalam 

belajar. 

Hasil produk Media Tempelan Dinding Ruang Kelas (TDRK) Pada 
Pembelajaran Tematik Tema Bumi dan Alam Semesta Kelas 3 SD. 


