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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pembelajaran Tematik 

Konsep pembelajaran tematik terutama berfokus pada anak sebagai 

pelajar dan proses-proses yang berkaitan dengan perkembangan berpikir 

dan belajar. Kurikulum ini menekankan analisis tentang proses berpikir 

dan memupuk kemampuan berpikir serta pemahaman peserta didik. Dalam 

proses belajar dan pembelajarannya, guru berusaha untuk menjadikan 

belajar itu relevan dan bermakna bagi anak. Konsep pembelajaran tematik 

merupakan pengembangan dari pemikiran dua orang tokoh pendidikan 

yakni Jacob tahun 1989 dengan konsep pembelajaran interdisipliner dan 

Fogarty pada tahun 1991 dengan konsep pembelajaran 

terpadu.Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam 

intramata pelajaran maupun antar-mata pelajaran. Dengan adanya 

pemaduan itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi 

peserta didik (Abdul Majid, 2014:85).  

Bermakna artinya bahwa pada pembelajaran tematik peserta didik 

akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui 

pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar-konsep dalam 
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intra maupun antar-mata pelajaran. Jika dibandingkan dengan pendekatan 

konvensional, pembelajaran tematik tampak lebih menekankan pada 

keterlibtan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik 

aktif terlibat dalam proses pembelajaran untuk pembuatan keputusan.  

BNSP (2006:16) menyatakan bahwa pengalaman belajar peserta didik 

menempati posisi penting dalam usaha meningkatkan kualitas 

lulusan.Untuk itu, pendidik dituntut harus mampu merancang dan 

melaksanakan pengalaman belajar dengan tepat.Setiap peserta didik 

memerlukan bekal pengetahuan dan kecakapan agar dapat hidup di 

masyarakat, dan bekal ini diharapkan diperoleh melalui pengalaman 

belajar di sekolah.Oleh sebab itu, pengalaman belajar disekolah sedapat 

mungkin memberikan bekal bagi peserta didik dalam mencapai kecakapan 

untuk berkarya.Kecakapan ini disebut dengan kecakapan hidup yang 

cakupannya lebih luas dibandingkan hanya sekadar keterampilan. 

Kurikulum 2013 SD/MI menggunakan pendekatan pembelajaran 

tematik integratif dari kelas I sampai kelas VI.Pembelajaran tematik 

integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 

berbagai kompetensi dari berbabagi mata pelajaran ke dalam berbagai 

tema. Kata tema berasal dari kata Yunani tithenai yang berarti 

“menempatkan” atau “meletakkan” dan kemudian kata itu mengalami 

berkembangan sehingga kata tithenai berubah menjadi tema. Menurut arti 

katanya, tema berarti “ sesuatu yang diuraikan “ atau “sesuatu yang telah 

ditempatkan” (Abdul Majid, 2014:86). Pengertian secara luas, tema 

merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada 
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anak didik secara utuh.dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari 

berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema “Air” dapat ditinjau dari 

mata pelajaran Fisika, kimia, biologi, dan matematika.Lebih luas lagi, 

tema itu dapat ditinjau dari bidang studi lain, seperti IPS, bahasa, agama, 

dan seni.Kemudian didalam sebuah tema terdapat 4 subtema lagi yang 

masing-masing subtema memuat 6 pembelajaran.Tingkat sekolah dasar 

memuat 9 tema yang terbagi menjadi semester gasal dan semester 

genap.Semester gasal meliputi tema 1 sampai tema 5, sedangkan pada 

semester genap meliputi tema 6 sampai tema 9. 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran 

tematik memiliki karakteristik-karakteristik. Menurut (Arief S Sadiman, 

2013:67) pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik seperti 

berikut ini: 

a) Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered). Hal 

ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak 

berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan 

kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar.Jadi, pada pembelajaran 

tematik siswa dituntut untuk lebih aktif ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sedangkan guru hanya mengarahkan. 

b) Memberikan pengalaman langsung 
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Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa (direct experiences).Pengalaman langsung tersebut membuat 

siswa terjun pada suatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang lebih abstrak. Sehingga pada pembelajaran 

tematik siswa akan memahami semua peristiwa secara nyata dan dalam 

bentuk atau wujud asli agar tidak hanya dalam angan-angan saja. Siswa 

akan lebih berfikir kritis dan lebih cepat paham dengan menggunakan 

benda konkret. 

c) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Mata pelajaran dalam pembelajaran tematik tidak begitu jelas 

pemisahannya.Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-

tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Misalnya pada 

suatu tema, subtema, dan 1 pembelajaran memuat mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, IPS, dan PKN memuat KD (Kompetensi Dasar) dan Indikator 

yang berbeda tetapi pembahasannya menggunakan topic yang sama sesuai 

dengan judul tema. 

d) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, siswa mampu 

memahami konsep-konsep tersebut secara utuh.Hal ini diperlukan untuk 

membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari.Pembelajaran tematik mengarahkan siswa 

agar mampu menyelesaikan masalah secara utuh agar tidak terbagi-bagi 

lagi pemikirannya. 
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e) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) di mana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan 

keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Jadi, Guru dan 

siswa dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media agar lebih 

mudah atau lebih cepat memahami setiap materi yang dipelajari. 

f) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan  

Penggunaan media yang menarik dapat menciptakan suasana belajar 

yang menarik dan menyenangkan.Siswa menjadi tidak cepat bosan dan 

selalu bersemangat mengikuti pembelajaran. 

c. Manfaat Pembelajaran Tematik 

Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran tematik untuk 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran 

tematik memiliki 6 manfaat bagi kegiatan belajar mengajar peserta didik 

Sekolah Dasar. (Abdul majid:2014). diantaranya: 

1) Menciptakan pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik yang 

relevan dengan tingkat perkembangan anak. 

2) Membuat kegiatan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan 

minat dan kebutuhan peserta didik 

3) Menciptakan kegiatan belajar yang lebih bermakna bagi peserta 

didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama 

4) Pembelajaran terpadu mampu menumbuhkembangkan 

keterampilan berpikir dan sosial peserta didik 
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5) Pembelajaran terpadu mampu menyajikan kegiatan yang bersifat 

pragmatis.  Dengan permasalahan yang sering ditemui dalam 

kehidupan atau lingkungan riil peserta didik 

6) Mampu meningkatkan kerja sama antarguru bidang kajian terkait, 

guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, 

peserta didik atau guru dengan narasumber sehingga belajar lebih 

menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks 

yang lebih bermakna. 

d. Materi pada Subtema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? 

Pembelajaran 2 

Buku internet karya (Ramlawati, dkk:2017) menjelaskan materi 

yang terdapat pada Tema 3 Makanan Sehat Subtema 1 Bagaimana Tubuh 

Mengolah Makanan? Pembelajaran 2 yaitu: 

1) Uraian 1 (Muatan IPA) 

Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan 

dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta 

memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang 

sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. 

Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya 

tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat 

makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang 

lebih sederhana. 

Secara umum, pencernaan dibagi menjadi dua yaitu pencernaan 

secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara 
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mekanik, adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar 

menjadi bentuk kecil atau halus. Proses ini dilakukan dengan 

menggunakan gigi di dalam mulut. Sedangkan pencernaan secara 

kimiawi, adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks 

menjadi zat-zat lebih sederhana dengan bantuan enzim, yang terjadi 

mulai dari mulut, lambung, dan usus. Enzim adalah zat kimia yang 

dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia 

dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan 

alat-alat pencernaan makanan. alat-alat pencernaan makanan pada 

manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan 

yang kita makan.  

 

Gambar 2.1 Organ pencernaan manusia 

Sumber : Buku Guru Tema 3 Makanan Sehat Kelas V SD 

 

1) Mulut 

Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke 

dalam mulut, rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. 

Proses yang terjadi pada mulut adalah pencernaan secara mekanik dan 
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kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah.Lidah 

dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui 

kunyahan. 

a) Lidah 

Lidah (Lingua) berperan dalam pencernaan makanan secara 

mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, 

mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Selain itu, lidah 

juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, 

asin, pahit, dan asam. Saraf pada lidah juga sensitive terhadap 

panas, dingin, dan tekanan. 

b) Gigi 

Tanpa adanya gigi, manusia akan sulit memakan makanan yang 

dimakannya. Gigi tumbuh di dalam lesung pada rahang dan 

memiliki jaringan seperti pada tulang, tetapi gigi bukanlah bagian 

dari kerangka.Gigi tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, 

leher gigi, dan akar gigi.Mahkota merupakan bagian gigi yang 

terlihat dari luar.Adapun bagian leher dan akar gigi, tertutup oleh 

suatu lapisan yang disebut lapisan gusi.Gigi tersusun atas empat 

macam jaringan, yaitu jaringan email, dentin, pulpa, dan 

sementum. Jaringan email merupakan jaringan gigi yang paling 

keras. Email ini melindungi mahkota gigi. Dentin merupakan 

komponen utama pembentuk gigi.Pada bagian dalam gigi terdapat 

pulpa (rongga gigi).Pulpa berisi pembuluh darah dan serabut saraf. 
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Pada manusia, gigi tumbuh pertama kali pada usia sekitar 6-8 

bulan (gigi seri). Gigi yang pertama kali tumbuh sering disebut gigi 

susu. Gigi susu mulai tanggal diganti gigi tetap pada umur 6-8 

tahun, yang pertama adalah gigi seri, dan diikuti gigi yang lain 

sampai umur  ±14 tahun yang mana gigi susu sudah diganti tetap 

semua. Gigi graham akhir muncul pada umur 16-30 tahun. 

 

c) Kelenjar ludah  

Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur (saliva).Ludah 

berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan 

melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan 

basa.Di dalam ludah terdapat enzim ptialin (amilase) yang 

berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat 

karbohidrat (amilum) menjadi gula sederhana jenis maltosa. Enzim 

ptialin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 – 7 dan suhu 37ºC. 

Terdapat tiga macam kelenjar ludah, yaitu: kelenjar parotis, 

kelenjar sublingualis, kelenjar submandibularis.  

2) Kerongkongan 

Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk de 

dalam kerongkongan (esofagus). Kerongkongan memiliki bentuk 

menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar ±25-30 cm. 

Pangkalnya adalah di leher, di belakang tenggorokan, kemudian di 

daerah dada di belakang jantung. Menembus sekat rongga badan di 

depan tulang belakang dan bermuara dalam lambung. Kerongkongan 
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berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut 

menuju lambung. 

Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Bagian 

pangkal kerongkongan (faring) berotot lurik dan bekerja secara sadar 

menurut kehendak kita.Makanan berada di dalam kerongkongan hanya 

sekitar enam detik. Makanan sebelum masuk ke dalam esophagus akan 

melewati tekak atau faring. Faring merupakan pertemuan antara 

saluran pencernaan dan saluran pernapasan.Agar makanan tidak masu 

ke saluran pernapasan, pada faring terdapat epiglotis. Pada saat 

menelan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan. Otot 

kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga 

mendorong makanan masuk ke dalam lambung.Gerakan kerongkongan 

ini disebut gerak peristaltik.Gerak ini terjadi karena otot yang 

memanjang dan melingkari dinding kerongkongan secara bergantian. 

3) Lambung 

Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar 

seperti kantung.Terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri, dan 

sebagian tertutup oleh hati dan limpa.Lambung di berbentuk 

menyerupai huruf J. Lambung dapat mencerna makanan secara 

mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot.Lambung tersusun atas 

tiga lapisan otot, yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah 

berserabut melingkar, dan bagian luar berserabut memanjang.Dengan 

adanya ketiga lapisan otot ini, lambung dapat melakukan berbagai 

gerakan kontraksi.Gerakan kontraksi tersebut berguna untuk mencerna 
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makanan dan mencampurkannya dengan enzim sehingga terbentuk 

bubur atau krim (chyme). 

Lambung terdiri atas empat bagian, yaitu bagian kardiak, fundus, 

badan lambung, dan pilorus.Kardiak adalah lanjutan dari muara 

lambung.Berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan 

kerongkongan.Pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari 

(Duodenum).Dibagian ujung kardiak terdapat klep atau spingter yang 

disebut spingter esofageal, sedangkan di ujung pilorus terdapat 

spingter pilorus. Spingter esophageal berfungsi untuk menjaga 

makanan agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka pada saat 

makanan masuk atau pada saat muntah. 

Dinding lambung juga terdiri atas otot-otot yang tersusun 

melingkar, memanjang, dan menyerong yang menyebabkan lambung 

lambung berkontraksi.Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar 

yang berfungsi menghasilkan getah lambung.Makanan yang masuk ke 

dalam lambung tersimpan selama 2-5 jam.Selama makanan ada di 

dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dan bercampur 

dengan getah lambung. Proses pencampuran tersebut dipengaruhi oleh 

gerak peristaltik.  

Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar 

terdiri atas air, asam lambung (HCl), serta enzim pepsin, renin, dan 

lipase. Getah lambung bersifat asam karena mengandung banyak asam 

lambung.Asam lambung (HCl) berfungsi membunuh mikroorganisme 

atau kuman yang terkandung pada makanan dan mengaktifkan 
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pepsinogen menjadi pepsin.Pepsin berfungsi mengubah protein 

menjadi pepton. Renin berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu. 

Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam 

lemak.Adapun lender berfungsi mencapur makanan dengan enzim dan 

melindungi dinding lambung dari asam lambung. 

4) Usus halus 

Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam 

usus halus (intestinum). Usus halus merupakan suatu saluran 

menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, 

usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 m. Di dalam usus halus 

terdapat struktur yang disebut dengan villi. Villi merupakan tonjolan-

tonjolan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan 

penyerapan.Pada permukaan villi terdapat mikrovili. 

Di dalam usus halus terjadi dua proses penting, yaitu pencernaan 

dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam 

pembuluh darah . Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

(1) Duodenum (usus 12 jari) karena panjangnya sekitar 12 jari 

orang dewasa yang disejajarkan. 

(2) Jejunum (usus kosong) karena pada orang yang telah 

meninggal bagian usus tersebut kosong. 

(3) Ileum (usus penyerapan) karena pada bagian inilah zat-zat 

makanan diserap oleh tubuh. 

Dalam menjalankan fungsinya, usus halus dibantu oleh hati, pancreas, 

dan kelenjar pada dinding usus halus. Setiap organ tersebut akan 
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mengeluarkan enzim yang membantu dalam pencernaan. Hati 

menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu. 

Cairan empedu tersebut memiliki fungsi memecah lemak agar mudah 

dicerna.Empedu tidak mengandung enzim, namun berperan dalam 

memecah lemak.Selain itu, hati merupakan tempat metabolisme 

protein, lemak, dan karbohidrat. Pada saat proses pencernaan 

berlangsung, kantung empedu akan melepaskan cairan empedu menuju 

duodenum melalui saluran empedu. Selain itu, pankreas membantu 

usus halus dalam proses pencernaan. Pankreas memiliki dua fungsi 

utama, yaitu menghasilkan hormon yang mengatur glukosa darah dan 

menghasilkan pancreatic juice.Pancreatic juice merupakan sekresi 

pankreas yang bercampur dengan air.Pancreatic juice ini akan masuk 

ke dalam duodenum melalui saluran pankreatik. Pancreatic juice akan 

menetralkan kandungan asam pada makanan sebekum masuk ke usus 

halus.  

5) Usus besar 

Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar naik, dalam 

rongga perut sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar 

melintang, dan dalam rongga perut kiri dijumpai usus besar turun yang 

berlanjut sebagai usus besar bentuk “S”. Diameter usus besar dapat 

mencapai sekitar 6,5 cm, sedangkan panjangnya sekitar 1,5 m. Pada usus 

halus terjadi proses penyerapan zat-zat makanan. Adapun zat yang tidak 

dapat serap akan terdorong menuju usus besar. Di dalam usus besar, sisa 

makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli.  



29 
 

Salah satu fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih 

tersisa pada makanan.Sisa makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh 

disebut feses. Agar siswa makana  yang masuk kedalam usus besar 

tidak kembali ke usus halus, terdapat katup yang membatasi keduanya. 

Katup tersebut dinamakan katup ileosekal. 

Setelah usus besar berbentuk S terdapat poros usus (rektum).Di dalam 

usus besar sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna lagi menjadi 

kental, karena airnya diserap kembali oleh dinding usus besar.Sisa 

makanan tersebut sampai ke dalam poros usus yang terletak pada 

dinding belakang panggul kecil.Perjalanan makanan di dalam usus 

besar dapat mencapai 4-5 jam.Namun, di usus besar makanan dapat 

disimpan sampai 24 jam. 

6) Anus 

Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh 

gerakan peristaltik menuju ke rectum (poros usus) yang merupakan 

bagian akhir dari saluran pencernaan.Bagian bawah poros usus itu 

akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan 

feses.Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos (otot tak 

sadar).Akan tetapi, pada saat buang air besar otot spingter di anus 

dipengaruhi oleh otot lurik (otot sadar).Jadi, proses defekasi (buang air 

besar) dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi kolon 

serta rectum.Akibatnya, feses dapat terdorong ke luar anus. 
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2) Uraian 2 (Muatan Bahasa Indonesia) 

Iklan merupakan informasi yang isinya membujuk dan menarik 

perhatian masyarakat ramai supaya tertarik dengan barang atau jasa 

yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Menurut istilah, iklan berasal 

dari bahasa Yunani yang berarti menggiring orang-orang kepada 

gagasan. (Buku guru kelas V Tema 3 Makanan Sehat) 

Unsur-unsur yang terdapat pada iklan 

a) Gambar produk: Gambar produk menampilkan produk barang 

yang akan ditawarkan.  Gambar dapat berupa produk yang 

ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk 

tersebut.  

b) Kalimat iklan: Kalimat iklan biasanya kalimat yang bermaksud 

membujuk dan meyakinkan calon pengguna barang/jasa.  Tulisan 

yang singkat dan mudah terlihat, sebagai penjelasan dari produk. 

c) Kata kunci: Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan 

untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang dicari/ dibaca 

oleh orang-orang. 

Kesimpulan dalam iklan terdiri atas : 

1) Kata kunci, gambar iklan, target iklan (iklan ditujukan untuk 

siapa) 

Masyarakat luas yang jumlahnya tak dapat ditentukan dan tinggal 

berpencar-pencar.Iklan digunakan untuk menyampaikan gagasan, 

produk, atau jasa. 

2) Keefektifan iklan 
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Efektif adalah suatu tindakan yang dapat memberikan Efek atau 

ada Efeknya, memberi hasil, berhasil, manjur, ampuh, mujarab, 

berguna, dan sebagainya. Kata Efektif lebih mengarah kepada suatu 

pencapaian keberhasilan, tanpa mempertimbangkan Efisiensi 

3) Fungsi dari iklan 

a) Memberi tahu masyarakat 

b) Mengajak masyarakat supaya membeli produk tersebut 

c) Mempengaruhi masyarakat supaya ingin membeli produk 

tersebut 

2. Media pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Pengertian media menurut Arief S. Sadiman, 2010:6 yaituKata 

media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Medoe 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Arief S. Sadiman, 2010:7 mengatakan dalam bukunya bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi. Media sebagai komponen strategi pembelajaran 

merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin 

diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, dan materi yang 

ingin di sampaikan adalah pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang 

ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Media mencakup semua 
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sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan peserta 

didik.Sumber itu dapat berupa perangkat keras, seperti komputer, televisi, 

LCD dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat-perangkat keras 

itu. 

b. Fungsi  Media Pembelajaran 

Dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, juga 

diperlukan adanya media pembelajaran sebagai penunjang 

keberhasilan pembelajaran, sehingga dapat mempermudah 

tersampaikannya pesan atau informasi dalam proses pembelajaran 

kepada peserta didik.Menurut Asyhar (2012: 29) berdasarkan 

peranannya,  media pembelajaran yang tidak hanya berperan sebagai 

alat bantu mengajar saja, melainkan juga merupakan strategi 

pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Berfungsi sebagai sumber belajar, yaitu berperan sebagai 

penyalur, penyampai, penghubung pesan atau pengetahuan dari 

pebelajar atau guru kepada pembelajar atau peserta didik; 

2. Fungsi semantik, yaitu untuk memperjelas arti dari suatu kata, 

istilah, tanda atau simbol; 

3. Fungsi fiksatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan 

media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali 

suatu objek atau kejadian sehingga dapat digunakan kembali 

sesuai keperluan; 

4. Fungsi manipulatif, yakni fungsi yang berhubungan dengan 

kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu objek 
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atau peristiwa/ kejadian dengan berbagai macam cara, teknik, 

dan bentuk; 

5. Fungsi ditributif, dapat diartikan dalam sekali penampilan suatu 

objek atau kejadian dapat menjangkau pengamat yang sangat 

besar dalam kawasan yang sangat luas; 

6. Fungsi psikomotorik, yakni fungsi yang berkaitan langsung 

dengan aspek psikologis yang mencakup fungsi atensi (menarik 

perhatian), fungsi afektif (menggugah perasaan/ emosi), fungsi 

kognitif (mengembangkan kemampuan daya pikir), fungsi 

imajinatif dan fungsi motivasi (membangkitkan minat belajar 

peserta didik). 

c. Pengembangan Media 

Perkembangan media dilihat pada mulanya media hanya dianggap 

sebagai alat bantu mengajar guru (teaching aids). Alat bantu yang dipakai 

adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek dan alat-alat lain 

yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar serta 

mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Penelitian ini 

mengembangkan media yang ada di SDN Kwaron 2 Diwek Jombang pada 

Tema 3 Makanan Sehat Subtema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah 

Makanan?pembelajaran 2. Media yang ada disekolah kurang bervariasi, 

guru hanya menggunakan metode ceramah dan media gambar. Keadaan 

tersebut mengakibatkan proses kegiatan pembelajaran kurang bervariasi, 

siswa menjadi lebih cepat bosan dan kurangnya minat belajar siswa. 

Semua hal tersebut menjadikan tingkat pemahaman siswa dalam materi 
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menjadi rendah.Oleh karena itu, peneliti mencoba mengembangkan media 

yang selama ini belum digunakan oleh guru di kelas V SD yaitu sebuah 

media yang berbentuk kotak.Kotak tersebut memuat kata kunci untuk 

setiap materi.Kata kunci tersebut diharapkan siswa lebih cepat memahami 

sebuah materi dan lebih bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

d. Media KoKaKu (Kotak Kata Kunci) 

 KoKaKu (Kotak Kata Kunci) merupakan media yang terbuat dari 

kayu berbentuk kotak dengan gambar dan nama organ pencernaan 

manusia beserta fungsinya, namun didalam kotak nama organ hanya 

disebutkan kata kuncinya saja misalkan Mu untuk “Mulut”. Terdapat 

penjelasan tentang fungsi dari organ tersebut. Sisi belakang dari kotak 

kayu terdapat gambar iklan beserta penjelasannya sama dengan kotak 

materi IPA, pada kotak materi Bahasa Indonesia juga diberikan kata kunci 

agar siswa dapat memahami materi secara mudah dan cepat. 

Media pembelajaran tematik KoKaKu (Kotak Kata Kunci) materi 

sistem pencernaan manusia dan iklan adalah sebuah wahana penyampai pesan 

yang dirancang untuk menyampaikan informasi materi siswa pencernaan 

manusia dan iklan dengan media kotak kata kunci yang telah disusun 

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif. Media ini digunakan dengan cara membukata kata 

kunci yang terdapat diatas gambar organ-organ pencernaan manusia untuk 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang cukup banyak teorinya. 

  Penggunaan media KoKaKu (Kotak Kata Kunci) dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap peserta 
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didik. Penggunaan media ini juga diharapkan dapat meningkatkan 

efektifitas pada proses belajar mengajar. Dengan penggunaan media 

KoKaKu siswa dapat mendapatkan materi secara langsung bukan hanya 

dengan angan-angan.Karena pada dasarnya karakteristik siswa sekolah 

dasar adalah berfikir konkret. Media KoKaKu memiliki Kelebihan dan 

Kekurangan sebagai berikut: 

1. Kelebihan media KoKaKu 

a. Media KoKaKu dapat mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi yang cukup banyak dengan waktu yang singkat 

b. Melalui media KoKaKu siswa kelas V SDN Kwaron 2 Diwek 

Jombang dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

c. Media KoKaKu mudah disimpan dan dibersikan dengan alat yang 

mudah didapatkan 

d. Media KoKaKu berukuran besar sehingga siswa dapat mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan jelas 

e. Media KoKaKu memiliki tampilan yang menarik sehingga siswa 

tidak mudah bosan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2. Kekurangan media KoKaKu 

a. Apabila tidak dalam pengawasan guru media dapat disalahgunakan 

oleh siswa dan membahayakan. 

b. Media cukup besar sehingga berat jika diangkat 

c. Media masih dalam bentuk manual dengan alat seadanya, belum 

modern sesuai teknologi masa kini. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian hampir serupa pernah dilakukan oleh  Siti Fatimah (2018) dengan 

judul “ Penggunaan alat peraga pada materi alat pencernaan manusia untuk 

meningkatkan pemahaman siswa kelas V di MI Masyhudiyah Giri Kebomas Gresik ”. 

Hasil penelitian yang didapatkan sudah sangat baik.Hal tersebut ditunjukkan dari 

peningkatan hasil mulai dari siklus I sampai siklus II. Dari 29 siswa jumlah siswa yang 

tuntas 15 siswa dengan rata-rata nilai yaitu 66,89 dengan persentase ketuntasan  

60,34% meningkat pada siklus II, dari 29 siswa jumlah siswa yang tuntas 23 siswa 

dengan nilai rata-rata yaitu 80 dengan persentase ketuntasan sebesar 79,31%. 

Penggunaan alat peraga terbukti layak di gunakan sebagai salah satu pendukung dalam 

proses pembelajaran. Suasana kelas dapat lebih terkesan aktif, sehingga guru benar-

benar dapat berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. 

 Terdapat pula penelitian relevan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan 

Kusprimanto (2014) dengan judul “ Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif IPA Materi Pencernaan pada Manusia untuk Siswa Kelas V di SDN 

Pundung, Girirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta ”.berdasarkan uraian penelitian 

tersebut di atas dapat diketahui bahwa penggunaan media interaktif IPA pada 

materi pencernaan manusia kelas V di SDN Pundung, Girirejo, Imogiri, Bantul, 

Yogyakarta dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Hal ini dapat diketahui 

dari hasil observasi, wawancara peneliti pada proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Adanya peningkatan semangat belajar pada siswa dapat dilihat dari 

partisipasi serta keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung.Sebelumnya guru hanya menggunakan metode ceramah dan media 
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gambar yang membuat siswa menjadi lebih cepat bosan dan lebih senang ramai 

sendiri. 

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Penelitian Siti Fatimah tahun 2018 

dengan judul Penggunaan alat 

peraga pada materi alat pencernaan 

manusia untuk meningkatkan 

pemahaman siswa kelas V di MI 

Masyhudiyah Giri Kebomas 

Gresik 

Sama-sama 

menggunakan media 

pembelajaran untuk 

materi sistem pada 

organ pencernaan 

manusia di kelas V 

Sekolah Dasar 

Media pembelajaran 

ini berbentuk alat 

peraga organ-organ 

pencernaan manusia, 

merupakan penelitian 

kuantitatif. Metode 

yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 

PTK (Penelitian 

Tindakan Kelas) 

2 Penelitian Kusprimanto tahun 2014 

dengan judul Pengembangan 

Media Pembelajaran Interaktif IPA 

Materi Pencernaan pada Manusia 

untuk Siswa Kelas V di SDN 

Pundung, Girirejo, Imogiri, Bantul, 

Yogyakarta 

Sama-sama 

mengembangkan 

media pembelajaran 

untuk materi sistem 

pada organ 

pencernaan manusia 

di kelas V Sekolah 

dasar 

Media pembelajaran 

berbentuk Microsoft 

Power Point untuk 

menjelaskan materi. 

Metode yang 

digunakan pada 

penelitian ini adalah 

Research and 

Development. 

3 Penelitian Nur Azizah Rifa’atul 

Khusnia tahun 2018 dengan judul 

Pengembangan Multimedia 

Interaktif Berbasis Macromedia 

Flash tentang Sistem Pencernaan 

pada Manusia untuk Siswa Kelas 

V SDN Lowokwaru 3 Malang 

Sama-sama 

mengembangan 

media pembelajaran 

untuk materi sistem 

pencernaan manusia 

di kelas V Sekolah 

Dasar 

Sama-sama 

menggunakan metode 

ADDIE untuk 

penelitiannya 

Media pembelajaran 

berbentuk multimedia 

interaktif berbasis 

macromedia flash 

untuk menjelaskan 

materi. 

 

 

  



38 
 

C. Kerangka Pikir 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir  

Kondisi lapangan 

1. Belum adanya media 

pembelajaran pada 

pembelajaran 2 materi organ 

pada sistem pencernaan 

manusia dan unsur-unsur iklan 

2. Masih menggunakan metode 

ceramah dalam  kegiatan 

belajar  mengajar 

Kondisi Ideal 

1. Dengan adanya media 

pembelajaran siswa lebih 

memahami materi organ pada 

sistem pencernaan manusia 

2. Siswa dapat belajar sambil 

bermain sehingga siswa lebih 

aktif dan termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran 

 

Analisis Kebutuhan 

Dibutuhkannya media pembelajaran yang kreatif dan inovatis serta efisien 

apabila digunakan untuk kelas V Sekolah Dasar pada Tema 3 Makanan 

Sehat, Sub Tema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan?, 

Pembelajaran 2 

Model ADDIE 

IMPLEMENTATION: 

Materi sistem pada 

organ pencernaan 

manusia dan unsur-

unsur iklan dengan 

menggunakan media 

Kotak Kata Kunci 

mampu digunakan 

pada skala kecil yaitu 

6 siswa dan skala 

besar yaitu untuk 23 

siswa 

 

EVALUATION: 

Evaluasi yang 

digunakan yaitu 

deskripsi kualitatif 

dan deskripsi 

kuantitatif 

DEVELOPMENT: 

Penilaian 

kelayakan oleh 

ahli media, ahli 

materi, ahli 

pembelajaran dan 

peserta didik 

DESIGN: 

Pengembangan 

media dalam 

bentuk materi 

berupa media 

kotak kata kunci 

dalam bentuk 

prototype 

ANALIZE: 

Penggunaan media 

di sekolah masih 

kurang menarik, 

mudah dipahami, 

dan 

menyenangkan. 

Masih 

menggunakan 

metode ceramah 

Produk akhir media KoKaKu (Kotak Kata Kunci) 


