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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kajian Teori 

1.   Pembelajaran Tematik 

a) Pengertian Belajar 

  Belajar adalah proses manusia untuk mengalami suatu perubahan tingkah 

laku dan kepribadian. Menurut Ahmadi, dkk (2014:90) Belajar  merupakan 

proses perubahan di dalam kepribadian seseorang berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, dan kepandaian. Perubahan yang terjadi bersifat menetap pada 

tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari latihan atau pengalaman dalam 

proses belajar manusia tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-

fakta. Tetapi dalam proses belajar juga menghubungkan konsep untuk 

menghasilkan pemahaman yang sesungguhnya sehingga menghasilkan 

pemahaman yang mudah dan tidah mudah lupa. 

Belajar juga digunakan siswa untuk menambah pengalaman yang dimiliki 

oleh siswa sebelumnya. Menurut Restian (2015:94) belajar adalah proses 

dilakukan oleh individu untuk mendapatkan suatu perubahan dalam hal tingkah 

laku dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang 

positif. Perubahan tersebut sebagai pengalaman unuk mendapatkan sejumlah 

kesan dari apa yang dipelajari. Kegiatan belajar dapat dilakukan dimana saja 

diantaranya di sekolah, taman, museum, laboratorium. Menurut Slameto dalam 

Restian (2015:94) belajar adalah proses usaha yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara utuh sebagai hasil 



 

 

pengalaman interaksi dengan lingkungan. Sedangkan menurut Gagne dalam 

Dimyati, dkk (2013: 10) belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil 

belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar seseorang mendapatkan 

keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai yang didapat dengan adanya 

stimulus dari lingkungan. Belajar memiliki tiga komponen yakni kondisi 

eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar. 

  Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

usaha atau proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku dari sebuah pengalaman yang dimiliki sehingga mendapatkan 

suatu pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang positif. Proses dalam 

belajar dibutuhkan suatu proses agar tujuan belajar itu sendiri dapat tercapai 

yaitu melalui pembelajaran. 

b) Pengertian Pembelajaran 

  Pembelajaran adalah suatu proses seseorang untuk mengalami perubahan 

tingkah laku dari hasil pengalaman yang dimiliki. Menurut Restian (2015:96) 

Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang mana guru dapat 

mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan oleh guru 

secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar 

agar tercapai tujuan yang diinginkan. Menurut Mohammad Surya dalam Majid 

(2013: 4) pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil dari pengalaman individu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Sedangkan menurut Ahmadi, dkk (2014: 90) pembelajaran adalah suatu proses 

interaksi antar anak dengan anak, anak dengan sumber belajar, dan anak 



 

 

dengan guru/pendidik. Belajar akan lebih memiliki makna apabila anak 

mengalami langsung apa yang dipelajari dengan mengaktifkan lebih banyak 

indera secara utuh, daripada hanya mendengarkan penjelasan guru saja dan 

secara terpisah-pisah. 

  Dari berbagai pengertian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu kegiatan perubahan tingkah laku secara keseluruhan yang dilakukan 

dengan adanya interaksi antara siswa dengan pendidik dimana siswa menerima 

materi berdasar pengalaman yang dimiliki siswa sebelumnya dan pendidik 

menstranfer materi dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar yang 

diinginkan. 

c) Pembelajaran Tematik 

  Kata tema berasal dari kata Yunani tithenai yang berarti “menempatkan” 

atau “meletakkan” dan kemudian kata itu mengalami perkembangan sehingga 

kata tithenai berubah menjadi tema. Menurut arti katanya, tema berarti sesuatu 

yang telah ditempatkan. Kemudian menurut Gorys Keraf dalam bukunya yang 

dikutip oleh Majid (2014: 86) pembelajaran tematik adalah suatu strategi 

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan pada pembelajaran ini 

dilihat dari beberapa aspek diantaranya aspek proses atau waktu, aspek 

kurikulum, dan aspek belajar mengajar. 

  Pembelajaran tematik dikenal dengan pembelajaran yang dapat 

membangkitkan keaktifan siswa dalam belajar. Menurut Hadi Subroto dalam 

Kadir, dkk (2014: 6) pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diawali 

dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok 



 

 

bahasan lain, konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain, yang dilakukan 

secara spontan atau direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan 

dengan beragam pengalaman belajar siswa, maka pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Pada umumnya pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran 

yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

dengan pengalaman kehidupan sehari-hari siswa sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Menurut Sumantri (2015: 139) 

pembelajaran tematik terpadu merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual atau 

kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Pembelajaran terpadu 

berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan siswa. 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

yang mengaitkan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain 

dengan menggunakan tema sehingga memperoleh pembelajaran yang 

bermakna untuk siswa. 

  Dalam pembelajaran tematik juga memiliki kerakteristik yang harus 

dipahami oleh pendidik. Menurut Hesty dalam Majid (2014: 90) karakteristik 

pembelajaran tematik adalah: 

1)Holistik, suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam 

pembelajaran tematik diamati dan dikaji dari beberapa bidang studi 

sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. 



 

 

2) Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek 

memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skemata yang dimiliki 

oleh siswa, yang pada gilirannya akan memberikan dampak kebermaknaan 

dari materi yang dipelajari. 

3)  Otentik, pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara 

langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. 

4)  Aktif, pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada 

pendekatan inquiry discovery di mana siswa terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran, mulai perencanan sampai evaluasi. 

  Dari penjelasan diatas dapat disumpulkan bahwa dengan memperhatikan 

berbagai karakteristik yang ada pada pembelajaran tematik diharapkan 

pendidik dapat memberikan pembelajaran yang tepat dan memiliki nilai 

positif terhadap siswa. 

Dalam pembelajaran tematik perlu memerhatikan tujuan. Menurut 

Sumantri (2015: 145) menyebutkan tujuan pembelajaran tematik agar siswa 

mampu: 

1.  Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu 

2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

muatan mata pelajaran dalam tema yang sama 

3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan 

4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan 

berbagai muatan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi 



 

 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan Tujuan pembelajaran 

tematik untuk tingkat SD/MI yaitu agar siswa lebih mudah dalam menerima 

materi setiap mata pelajaran karena dalam pembelajaran tematik siswa dapat 

belajar sambil bermain.  

2.   Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah suatu bahan yang dapat digunakan oleh guru untuk 

pembelajaran. Menurut Ahmadi, dkk (2014:157) bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta suasana 

yang memungkinkan siswa untuk belajar. Menurut Majid (2013:173) bahan 

ajar adalah informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur untuk 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 

Bahan ajar sangat penting digunakan oleh pendidik untuk proses 

pembelajaran. Bahan ajar menurut National Center for Vocational Education 

Research Ltd/Nasional Center for Competency Based Training dalam 

Ahmadi, dkk (2014:156) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan oleh guru/instruktur untuk membantu dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan tersebut dapat berupa bahan tertulis 

maupun bahan yang tidak tertulis. Menurut Gipayana (dalam Akbar, 2017:29) 

dijelaskan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi 

pelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan-

bahan pengajaran merupakan benda-benda spesifik yang digunakan untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang diinginkan. 



 

 

Dari beberapa pengertian yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan oleh 

pendidik/instruktur dalam melaksanakan pembelajaran yang ada di kelas agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam pembuatan bahan ajar juga harus 

disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan siswa agar bahan ajar yang 

dibuat dapat mudah dipahami oleh siswa. 

Dalam membuat suatu bahan ajar juga memerhatikan fungsi penyusunan 

bahan ajar dari bahan ajar itu sendiri. Menurut Hermawan,dkk(2014: 4) bahan 

ajar berfungsi sebagai : 

a. Pedoman bagi siswa yang melakukan semua aktivitas dalam proses 

pembelajaran dan sebagai substansi kompetensi yang dikuasai 

b. Pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitas proses 

pembelajaran dan substansi kompetensi yang diajarkan kepada siswa 

c. Alat evaluasi sebagai pencapaian pembelajaran  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi bahan ajar tidak 

lepas dari proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari awal hingga 

akhir yaitu evaluasi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah dirancang. 

Pembuatan bahan ajar juga harus memerhatikan tujuan dari pembuatan 

bahan. Menurut Prastowo (2015: 26) berikut adalah tujuan pembuatan bahan 

ajar antara lain: 

a. Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu 

b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah 

timbulnya rasa bosan pada siswa 



 

 

c. Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran 

d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik  

Menurut Prastowo (2015: 27) Selain tujuan dalam pembuatan bahan ajar, 

adapula manfaat dalam pembuatan bahan ajar. Adapun manfaat atau kegunaan 

Pembuatan bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu untuk pendidik dan 

untuk peserta didik. 

a. Kegunaan bagi pendidik 

Pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan juga sebagai karya yang dimiliki 

oleh guru selain itu juga dapat sebagai penambah penghasilan dengan 

menjual karya yang dibuat.  

b. Kegunaan bagi peserta didik 

Peserta didik dapat mempelajari kompetensi yang dikuasai dan belajar 

secara mandiri dengan bimbingan pendidik serta kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih menarik. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegunaan bahan ajar 

bagi pendidik dan peserta didik dapat memberikan perubahan yang positif 

disisi lain peserta didik yang satu dengan peserta yang lain dan dengan 

pendidik dan peserta didik dapat berdiskusi dan bertukar pemikiran dalam 

kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan bahan ajar. 

Bahan ajar juga memiliki beberapa macam yang digunakan oleh 

guru dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Kemp dan Dayton dalam 

Prastowo (2015: 40-42) Berikut merupakan bahan ajar menurut 

bentuknya: 



 

 

a. Bahan ajar cetak (printed) yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam 

kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau 

penyampaian informasi. Contohnya handout, buku, modul, LKS, 

brosur, leaflet, wallchart, foto atau gambar, dan model atau maket. 

b. Bahan ajar dengar atau program audio yaitu semua sistem yang 

mengunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau 

didengar oleh individu atau sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, 

piringan hitam, dan compact disk audio 

c. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual) yaitu segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak secara sekuensial. Contohnya video compact disk dan film. 

d.  Bahan ajar interaktif yakni kombinasi dari dua atau lebih media (audio, 

teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunaannya 

dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah 

dan/atau perlakuan alami dari suatu presentasi. Contohnya compact disk 

interview. 

Bahan ajar memiliki bentuk yang berbeda dan digunakan sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Menurut Hernawan (2014:4) ada dua bentuk 

bahan pembelajaran diantaranya: 

1. Bahan pembelajaran yang “didesain” lengkap, artinya bahan 

pembelajaran yang memuat semua komponen pembelajaran yang 

meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, materi pembelajaran, 

latihan dan tugas, evaluasi, serta umpan ba;ik. 



 

 

2. Bahan pembelajaran yang “didesain” tidak lengkap, artinya bahan 

pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran 

yang terbatas seperti dalam bentuk sumber belajar, dan media atau alat 

peraga. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk 

bahan ajar ada beberapa macam diantara bahan ajar cetak, audio, 

audiovisual, interaktif. Disamping itu juga ada bahan ajar yang disusun 

secara keseluruhan dari menyusun tujuan yang akan dicapai sampai 

dengan evaluasi dan ada juga bahan ajar yang disusun hanya sebagai alat 

peraga atau langsng pada materi yang akan dibahas. Dari berbagai macam 

bentuk bahan ajar pendidik dapat menentukan bahan ajar mana yang cocok 

digunakan dalam proses pembelajaran sehingga sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan dan dipelajari oleh peserta didik. 

3. WALLCHART 

a. Definisi Wallchart 

Wallchart adalah salah satu bentuk bahan ajar cetak. Wallchart 

merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat berupa gambar, denah, 

bagan dan juga skema biasanya digantungkan pada dinding. Media wallchart 

sering juga disebut dengan bagan dinding karena dapat digantungkan di papan 

tulis maupun dinding kelas (Prihastutik, 2011). Menurut Munadi (2010:94) 

Bagan hampir sama dengan diagram. Hanya saja perbedaannya adalah lebih 

menekankan pada perkembangan atau suatu proses. Dalam pembuatan bagan 

lebih baik disertai dengan simbol atau gambar. Ada juga dalam pembuatan 

bagan juga disertai dengan keterangan singkat. 



 

 

Wallchart akan lebih menarik jika disertai dengan gambar yang 

sesuai dengan karakteristik anak SD. Wallchart adalah bahan cetak, 

biasanya dapat berupa bagan atau grafik. Agar wallchart tampak menarik 

dapat ditambahkan dengan tata warna dan pengaturan proporsi yang baik. 

Wallchart biasanya digunakan dalam alat bantu mengajar, namun dalam 

hal ini wallchart didesain sebagai bahan ajar. Maka dari itu harus 

memenuhi beberapa kriteria yaitu memiliki kejelasan kompetensi dasar, 

materi pokok, diajarkan untuk berapa lama, dan cara menggunakan.” 

(Majid, 2013:178) 

Dari berbagai pernyataan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

wallchart adalah bagan atau grafik yang berisi tentang keterangan atau 

gambar berkaitan dengan materi pelajaran yang digantungkan di dinding 

kelas atau di papan tulis. Bagan yang dibuat juga dapat ditambahkan 

dengan sticker dan tata warna yang dapat menarik perhatian siswa, dalam 

hal ini juga tidak terlepas dari materi yang akan dipelajari siswa serta 

tujuan dari pembelajaran. 

b. Kriteria bahan ajar wallchart yang baik 

Bahan ajar sangat berperan penting dalam pembelajaran untuk 

membantu dan menunjang penyampaian materi dalam kegiatan 

pembelajaran siswa di kelas. Dalam hal ini kualitas dan hasil belajar siswa 

juga tergantung dari bahan ajar yang digunakan. Semakin menarik bahan 

ajar yang digunakan maka semakin baik juga siswa dalam memahami 

materi. 



 

 

Dalam membuat suatu bahan ajar terutama wallchart, menurut 

Prastowo (2015:36) perlu mempertimbangkan beberapa hal yang terkait 

dengan  penyajian bahan ajar wallchart, diantaranya : 

1) Substansi materi yang disajikan dalam bentuk wallchart harus memiliki 

relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa 

2) Bagan atau grafik yang disajikan harus benar secara substansi 

3) Ditampilkan dengan skala yang sesuai 

4) Ada perimbangan dalam besar kecilnya kertas dan bagan yang ada di 

dalamnya, sehingga bagan  tampak indah dipandang. 

Sesuai dengan kriteria yang disebutkan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa untuk mendapatkan kualitas bahan ajar yang baik 

maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan bahan ajar yang 

tepat agar bahan ajar yang telah dibuat menjadi efektif dan tidak sia-sia 

jika diterapkan. 

4. WALLCHART TEMATIK 

a. Definisi wallchart tematik 

Wallchart tematik adalah bagan dinding seperti halnya poster yang 

juga di tempelkan pada dinding, wallchart tematik ini khusus digunakan oleh 

siswa SDI Sabilul Khoir yang berisikan tentang materi pada Subtema 

Perjuangan para Pahlawan. Dengan adanya bahan ajar ini diharapkan dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran dengan tujuan agar 

tercapai kompetensi yang dibuat. Sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh (Hernawan, 2014:4) bahwasannya bentuk bahan ajar ajar 

ada dua yaitu bahan ajar yang didesain secara lengkap dan bahan ajar yang 



 

 

didesain tidak lengkap. Dalam hal ini bahan ajar wallchart yang digunakan 

dalam pembelajaran tematik Tema 5 Pahlawanku Subtema 1 Perjuangan para 

Pahlawan yaitu menggunakan bahan ajar yang didesain tidak lengkap artinya 

langsung didesain sesuai dengan materi yang diajarkan ke siswa. Namun pada 

bahan ajar ini ditambahkan dengan adanya latihan soal dan tugas-tugas guna 

untuk mengetahui apakah kompetensi yang diajarkan tercapai atau tidak. 

b. Kompetensi yang akan dicapai 

Kompetensi yang akan digunakan untuk mengembangkan bahan 

ajar wallchart yaitu Tema 5 Pahlawanku Subtema 1 Perjuangan para 

Pahlawan.Peserta didik memahami mengenai Tema Pahlwanku Subtema 

Perjuangan para Pahlawan. 

c. Kegiatan belajar  

1) Ringkasan materi 

Berisikan materi pada setiap mata pelajaran tentang sifat cahaya, 

kerajaan Hindu Buddha atau Islam, dan teks nonfiksi . Dalam materi tersebut 

siswa akan diajarkan mengenai macam sifat cahaya, contoh teks nonfiksi, 

macam kerajaan Hindu Buddha Islam dan hubungannya. Yang mana melalui 

materi tersebut siswa akan dituntut untuk menjadi siswa yang aktif dan kreatif. 

2) Latihan soal 

Latihan soal diberikan di lembar ketas tersendiri yang berkaitan 

dengan sifat cahaya, teks nonfiksi, dan kerajaan Hindhu Buddha 

Islam.Soal yang dibuat berdasarkan karakteristik belajar siswa dan dari 

latihan soal yang ada juga diharapkan dapat membuat siswa menjadi lebih 

aktif dan kreatif. 



 

 

2.2. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian pertama yaitu oleh Candra Kusumaningtyas dengan judul 

penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Wallchart Mata Pelajaran 

Matematika Berbasis Open-Ended Materi KPK FPB Kelas 4 SD”. Kualitas 

dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Candra tergolong efektif dengan 

persentase ahli media 84,21 % ahli materi 81,80% dan ahli pembelajaran 

89,00 %. Hasil uji coba keefektifan siswa 80,80 % dan angket mengetahui 

respon guru 95,00 %.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Candra Kusumaningtyas 

dengan penelitian ini adalah persamaan salah satu variabel yaitu 

penggunaan wallchart dan terletak pada subjek penelitian yaitu kelas 4 SD. 

Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada jenis pengembangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Candra Kusumaningtyas adalah jenis 

pengembangan adalah media pembelajaran untuk mata pelajaran 

matematika materi KPK dan FPB, sedangkan penelitian ini merupakan jenis 

pengembangan bahan ajar subtema perjuangan para pahlawan dan 

difokuskan untuk siswa SD kelas IV SDI Sabilul Khoir. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Winda Pratiwi dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Wallchart Untuk Pembelajaran Matematika 

Pecahan Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bahan ajar wallchart untuk anak kelas V SD dikembangkan dengan 

baik dengan ditunjukkan dengan persentase hasil validasi bahan ajar 

86,31%, validator ahli materi 94,55%, minat siswa terhadap bahan ajar 

wallchart yang dikembangkan 83%, dan respon guru terhadap bahan ajar 

wallchart yang dikembangkan 8,5%. 



 

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Winda Pratiwi dengan 

penelitian ini adalah salah satu variabel yaitu penggunaan bahan ajar 

wallchart dan subjek penelitian yaitu siswa SD. Sedangkan untuk 

perbedaannya terletak pada jenis metode penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Winda Pratiwi adalah jenis metode penelitian PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas), sedangkan penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan. 

 

 



 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Bagan  Kerangka Pikir 

 

Kondisi di lapangan: 

1. Guru sudah  menggunakan bahan 

ajar namun bahan ajar yang 

digunakan  terbatas dan  monoton 

2. Motivasi siswa dalam belajar rendah 

3. Siswa merasa bosan 

4. Suasana lingkungan belajar kurang 

menarik dalam proses pembelajaran 

Kondisi teoritis: 

1. Guru dapat mengembangkan bahan 

ajar yang lebih variatif 

2. Dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa 

3. Siswa merasa tertarik dan antusias 

dalam pembelajaran 

4. Adanya suasana lingkungan belajar 

yang menarik 

 

Teknik pengumpulan data : 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Angket 

4. Dokumentasi 

Bahan Ajar Wallchart  Pada Pembelajaran 

Tematik Tema Pahlawanku Subtema Perjuangan 

Para Pahlawan 

Analisi Kebutuhan : 

1. Guru hanya menggunakan bahan ajar cetak (buku) 

2. Tidak adanya bahan ajar penunjang berbasis tematik terutama pada 

tema pahlawanku subtema perjuangan para pahlawan 

Pengembangan bahan ajar wallchart tematik pada 

pembelajarn tematik tema pahlawanku subtema perjuangan 

para pahlawan 

Jenis penelitian   : Penelitian dan pengembangan  

Model Penelitian dan Pengembangan : ADDIE 



 

 

 


