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BAB 1I 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab II telah diuraikan beberapa teori tentang media RESPOR (Respiratory 

Organs) pembelajaran tematik, Tema dan Subtema, serta RESPOR (Respiratory 

Organs) sebagai media pembeajaran tematik.  

A. Kajian Teori  

 

1. Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu pembelajaran yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran atau pembelajaran terpadu melalui 

tema. Trianto (2010:79) menyatakan bahwa pembelajaran tematik adalah 

dimana para siswa dapat mengeksplorasi pengetahuan mereka pada 

pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran yang berkaitan dengan aspek-

aspek tertentu, mereka melihat dan memahami tentang pertautan antara 

kemanusiaan, seni komunikasi, ilmu pengetahuan alam, matematika, dll, 

keterampilan-keterampilan pengetahuan yang di kembangkan dan diterapkan 

dari lebih satu mata pelajaran.  

Menurut Glenn (2009) Pembelajaran tematik adalah salah satu 

pendekatan pembelajaran holistic. Pembelajaran holistic mengandung dua 

tujuan yaitu menghasilkan pembelajaran bermakna yang memaksimalkan 

kognitif otak kiri yang dicapai melalui pengembangan keahlian akademik 

dan teknis, dan pembelajaran yang bermakna menggunakan otak kanan 

melalui pengembangan sosial dan keterampilan nilai. Elemen utama 

pembelajaran yang harmoni dengan alam (Jafari :2012). Dari pernyataan 

tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik dilakukan sebagai 
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upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengatasi 

padatnya materi kurikulum. Pembelajaran tematik juga menekankan 

keterlibatan siswa menemukan pengetahuan secara langsung baik individu 

maupun kelompok di lingkungannya sehingga pembelajaran tematik 

menjadi bersifat kontekstual atau nyata.  

Loeloek Endah Poerwati dan Sofan Amri (2013) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik terpadu adalah sebuah sistem dan pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran 

bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna luas kepada 

peserta didik. Pembelajaran juga memerlukan memilih materi dari beberapa 

mata pelajaran yang mungkin dan saling terkait. Pembelajaran tematik tidak 

boleh bertentangan dengan suatu tujuan kurikulum yang berlaku, sebaiknya 

pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran 

yang termuat dalam kurikulum. Menurut Majid (2014:89) menjelaskan 

beberapa prinsip yang berkenan dengan pembelajaran tematik integrative 

sebagai berikut: 

a. pembelajaran tematik integrative  juga memiliki satu tema yang aktual, 

dekat dengan dunia siswa da nada dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Pembelajaran tematik juga harus memiliki materi dari mata pelajran 

yang mungkin saling terkait.  

c. Pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan 

kurikulum yang berlaku tetapi sebaliknya pembelajatan tematik 

integratife harus mendukukung pencapaian tujuan untuk kegiatan 

pembelajaran yang termuat dalam kurikulum.  
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d. Materi pembelajaran yangdapat dipadukan dalam satu tema selalu 

mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, 

kebutuhan dan pengetahuan awal.  

e. Materi pelajaran ya g dikaitkan tidak perlu dipaksa jika materi tersebut 

tidak dapat dikaitkan. 

Menurut Kemendikbud  (2013:194), dalam penerapannya 

pembelajaran tematik juga mempunya beberapa tujuan pembelajaran sebagai 

berikut : 

a. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topic tertentu.  

b. Mempelajari pengetahuannya dan mengembangkan berbagai 

kompetensi mata pelajaran dalam satu tema yang sama.  

c. Memiliki beberapa pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan.  

d. Mengembangan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan 

berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman yang dialami pribadi 

masing-masing siswa.  

e. Lebih bersemangat untuk belajar karena mereka dapat berkomunikasi 

dalam situasi nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis sekaligus 

mempelajari pelajaran yang lain.  

f. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan 

dalam konteks tema yang jelas.  

Menurut Rusman (2012:258-259) pembelajaran tematik juga memiliki 

karakteristik sebagai berikut:  

a. Pembelajaran tematik yang pembelajarannya berpusat pada siswa 
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b. Pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung  

c. Pemisahan materi pembelajaran tidak begitu jelas 

d. Menyajikan sebuah konsep dari berbagai mata pelajaran 

e. Pembelajaran yang bersifat fleksibel  

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa  

g. Pembelajaran tematik juga menggunakan prinsip belajar sambil 

bermain dan bersenang-senang.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu dan memadukan beberapa materi 

pembelajaran dari beberapa standar kompetensi dan kompetensi dasar dari 

beberapa mata pelajaran.  

Pembelajaran tematik juga memilki keunggulan dan kekurangan. 

Menurut Suryosubroto (2009:136) keunggulan dari pembelajaran tematik 

antara lain, pembelajaran menyenangkan karena bertolak dari minat dan 

kebutuhan siswa, pengalaman dan kegiatan relevan dengan tingkat 

perkembangan serta kebutuhan siswa, hasil belajar akan lebih lama karen 

lebih berkesan, menyenangkan dan bermakna, dan menumbuhkan 

keterampilan sosial sedangkan kekurangan yang ada pada pembelajaran 

tematik adalah guru dituntut untuk memiliki keterampilan lebih dalam 

mengajar dan tidak semua guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan 

konsep-konsep yang ada pada mata pelajaran secara tepat (Suryosubroto, 

2009:137).  
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Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam 

proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat 

memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan 

sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya melalui pengalaman 

langsung, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka 

pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain melalui suatu tema.  

2. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media yang berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium  yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Menurut Rayandra Asyhar (2012:8) media pembelajaran 

dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif. Sementara  menurut Syaful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain (2010:121)  media pembelajaran adalah alat 

bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapau 

tujuan pembelajarannya. Media pembelajaaran juga di bentuk untuk 

memberi komunikasi baik tercetak dalam audiovisual serta peralatan-

peralatannya, media juga dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan 

dibaca. Menurut Sahid (2012), media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), 
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sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaaan siswa 

dalam kegiatan untuk mencapai tujuan belajar. Apapun batasan yang 

diberikan, ada persamaan-persamaan diantara batasan tersebut yaitu bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi.  

Berdasarkan pada beberapa pendapat-pendapat diatas, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan bentuk perantara yang 

digunakan untuk membantu dalam menyampaikan pesan/informasi 

sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa. Hal ini tidak 

mengecualikan kemungkinan adanya interaksi langsung, antara siswa 

dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan lingkungannya.  

b. Fungsi Media Pembelajaran  

Menurut Azhar Arsyad (2010:15), mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, serta membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Fungsi menggunakan media dalam proses belajar 

mengajar memiliki dua fungsi yang penting yaitu : (1) Media sebagai alat 

bantu mengajar atau disebut sebagai dependent media karena posisi disini 

sebagai alat bantu (efektivitas), dan (2) Media sebagai sumber belajar yang 

digunakan sendiri oleh peserta didik secara mandiri atau disebut dengan 

dependent media. Dependent media dirancang secara sistematis agar dapat 
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menyalurkan informasi secara terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan oleh Hamalik dalam Risman (2012:140).  

Penggunaan media pada orientasi pembelajaran akan sangat 

membantu keaktifan dan kreatifitas siswa dalam proses pembelajaran dan 

menyampaikan pesan dan isi pelajaran pada saaat itu. Selain 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 

membangkitan pemahaman siswa terhadap materi, menyajikan data 

dengan menarik dan terpercaya. Dapat disimpulkan bahwasannya media 

pembelajaran paling besar pengaruh bagi indera dan lebih dapat menjamin 

pemahaman, orang yang mendengarkan saja tidaklah sama tingkat 

pemahamannya dan lamanya bertahan apa yang dipahaminya dibanding 

dengan mereka yang melihat, atau melihat dan mendengarkannya. 

Selanjutnya juga menjelaskan betapa pentingnya media pembelajaran 

karena media pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa senang 

dan gembira bagi murid-murid dan memperbaharui semangat mereka, 

membantu memantapkan pengetahuan pada siswa serta menghidupkan 

suasana pembelajaran. Menurut Azhar Arsyad (2011:19) fungsi utama 

media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru.  

Menurut Levie & Lentz dalam Arsyad (Arsyad, 2010:16) 

mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khusunya media visual, 

yaitu Fungsi Atensi, Fungsi Kognitif, Fungsi Kompensatoris. Fungsi atensi 

media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian 
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siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

Serigkali pada awal pelajaran peserta didik tidak tertarik dengan materi 

pelajaran yang tidak disenangi oleh siswa sehingga mereka tidak 

memperhatikan. Media visual yang diproyeksikan dapat menenangkan dan 

mengarahkan perhatian mereka kepada materi yang akan mereka terima. 

Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi 

materi pelajaran semakin besar.  

c. Manfaat Mengembangkan Media Pembelajaran  

Media pembelajaran memiliki manfaat dan fungsi penting dalam 

proses kegiatan pembelajaran. Menurut Rusman (2012:142) media 

memiliki berbagai fungsi yaitu, pembelajaran akan lebih manrik perhatian 

peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, metode 

pembelajaran akan lebih bervariasi tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan guru kata-kata oleh guru sehingga peserta didik tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru harus mengajar untuk 

setiap jam pelajaran, serta peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas 

lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Menurut Arsyad (2011:19) mengemukakan bahwa pemakaian media 

dalam proses pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan siswa dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh-

pengaruh baik tingkah laku ataupun psikologis terhadap siswa, pengguna 
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media saat pembelajaran pada tahap orientasi dapat sangat berpengaruh 

dalam proses belajar dan sangat membantu  keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan da nisi pelajaran saat itu, sedangkan 

manfaat media dalam proses belajar mengajar antara lain : 

1. Dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

memperlancar dan memudahkan proses belajar serta meningkatkan 

proses dan hasil belajar.  

2. Dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa saat belajar 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar dan siswa focus denan 

pelajarannya.  

Menurut Sudjana dan Rivai dalam Arsyad (Arsyad, 2011:28) 

mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa 

yaitu : 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian belajar siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

dipahami oleh siswa dan siswa mungkin dapat menguasai untuk 

mencapai tujuan pembelajaarn 

3. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan dan membuat munculnya 

rasa ingin tahu dan keterampilan siswa, tidak hanya mendengarkan 

uraian guru tetapi juga menumbuhkan aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan lain-

lain.  
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Dalam pemanfaatannya suatu media pembelajaran harus disesuaikan 

dengan materi pembelajaran sehingga dapat membantu kegiatan belajar 

siswa dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan guru dalam 

penyampaian materi pelajaran. Media pembelajaran diharapkan dapat 

memperjelas suatu materi pembelajaran sehingga menjadi konkrit dan 

mudah dipahami siswa. Maka media pembelajaran dikembangan dengan 

sangat memperhatikan karakteristik media yang akan digunakan sesuai 

dengan kemampuan siswa dan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, 

pembelajaran menjadi efisien dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Berdasarkan ungkapan dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran memiliki manfaat bagi siswa dan bagi gruu 

untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan optimal.  

d. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran RESPOR 

(Respirator Organs)  

1) Kelenihan media pembelajaan RESPOR (Respirator Organs) 

a) Penyajian media secara konkret  

b) Dapat mengamati objek atau cara kerja media secara langsung  

c) Media tahan lama dan mudah dihunakan  

d) Tampilan tematik  

2) Kekurangan media pembelajaran RESPOR (Respirator Organs) 

a) Penyimpanan memerlukan ruang yang cukup besar  

b) Untuk membuat media ini membutuhkan biaya yang besar  

c) Media mudah pecah  

d) Harus ada pengawasan dari guru  
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e. Jenis-Jenis Media Pembelajaran  

Media pembelajaran banyak sekali jenis-jeisnya. Beberapa media yang 

banyak digunakan disemua sekolahan adalah media cetak (buku) dan 

papan tulis selain itu, juga banyak sekolahan yang memanfaatkan jenis 

media lain seperti hambar, mode, overhead projector (OHP) dan obyek 

nyata. Sedangkan media lain seperti kaset, radio, audio, video, VCD, audio 

visual, serta program-program yang pembelajarannya melalui komputer 

masih jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi 

sebagian guru. Menurut Rudy  Brets dalam Trianto (Trianto 2010:17) ada 

tujuh jenis-jenis media pembelajaran yaitu (1) media audio visual gerak, 

(2) media audio visual diam, (3) audio semi gerak, (4) media visual gerak, 

(5) media visual diam, (6) media audio, dan (7) media cetak.  

Kustandi dan Sutjipto (2011:79) pengklarifikasian media pebelajaran 

dapat didasarkan pada karakteristik, sifat dan jenis media, baik dilihat dari 

bentuk, teknik pemakaian, ataupun kemampuannya, sebagai berikut:  

1) Dilihat dari sifat atau jenisnya, media dapat dikelompokkan seperti 

berikut ini.  

a) Kelompok media yang hanya dapat didengar, atau media yang 

mengandalkan kemampuan suara, disebut media auditif. Media ini 

meliputi media radio, audio atau tape recorder.  

b) Kelompok media yang hanya mengandalkan indera pengelihatan, 

disebut dengan media visual, seperti gambar, foto, slide, kartun, 

model, dan sebagainya  
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c) Kelompok media yang dapat didengar dan dilihat disebut dengan 

media audio visual, seperti soundslide, film, TV, video, dan 

filmstrip.  

2) Dilihat dari teknik pemakaiannya, media dapat dikelompokkan seperti 

berikut ini.  

a) Media elektronik atau media yang hanya dapat digunakan dengan 

memakai beberapa bantuan alat0alat elektronik, seperti : over 

head projector (OHP), slide projector, TV, Video, dan  filmstrip.  

3) Dilihat dari kemampuannya, media dapat dibagi menjadi berikut ini.  

a) Media yang mempunyai jangkauan dan serentak, seperti radio dan 

televise. Pemanfaatan media ini tidak terbatas pada tempat dan 

ruangan. Siapapun dapat memanfaatkannya di manapun  

b) Media yang mempunyai jangkauan terbatas, seperti OHP, slide 

suara, film slide,  dan lain-lain. Media semacam ini 

pemanfaatannya memerlukan tempat dan penataan yang khusus.  

c) Media yang dimanfaatkan secara individu, seperti model 

pembelajaran berprogram,pembelajaran melalui computer, dan 

lain-lain.  

Para ahli mengklarifikasikan media pembelajaran dari sudut pandang 

yang berbeda-beda, maka mereka mengelompokkan jenis serta 

karakteristik media pembelajaran juga berbeda-beda. Selain karakteristik 

dan jenis media pembalajaran tetapi juga mempunyai prinsip-prinsip 

penggunaan dan pengembangan media pembelajaran. Menurut Azhar 

Arsyad (2010:81) yaitu Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, 
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main peran, kegiatan kelompok, dan lain-lain). Media berbasis cetakan 

(buku, penuntun, buku kerja/latihan, dan lembaran lepas). Media berbasis 

visual (buku, charts, grafik, peta, figur/gambar, transparansi film bingkai 

atau slide). Media berbasis audio-visual (video, film slide bersama tape, 

televisi), dan Media berbasis computer (pengajaran dengan bantuan 

computer dan video interaktif).    

           e.      Karakteristik Siswa SD Kelas Tinggi  

          perencanaan kebutuhan sangat dibutuhkan untuk mengetahui 

karakteristik siswa, dimana karakteristik setiap siswa berbeda-beda dari 

pola pikir, cara memahami sesuatu dan cara mengatasi masalah. Siswa 

juga pastinya mengalami perkembangan kognitif yang begitu penting. 

Menurut Piaget (2010:36), perkembangan kognitif anak melalui empat 

tahap yaitu : (1) tahap sensorimotor, berlangsung pada umur 0-2 tahun, (2) 

tahap praoperasional, yaitu umur 2-7 tahun, (3) tahap operasional konkret, 

yaitu umur 7-11 tahun dan (4) tahap operasional formal yang berlangsung 

mulai umur 11 tahun ke atas.  

 Berdasarkan tahap-tahap perkembangan yang diungkapkan oleh 

Piaget, anak sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Pada 

tahap ini, kemampuan anak untuk berpikir secara logis semakin 

berkembang. Asalkan obyek yang menjadi sumber berpikirnya adalah 

obyek nyata atau konkret  

 Karakteristik anak usia sekolah dasar tidak hanya itu. Menurut 

Wardani (2012), karakteristik anak usia sekolahdasar yaitu : (1) senang 

bermain, (2) senang bergerak, (3) senang bekerja dalam kelompok, dan (4) 
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senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Sebagai 

berikut : 

1.  Karakteristik siswa senang bermain. Siswa sekolah dasar terutama yang 

masih berada di kelas-kelas rendah pada umumnya masih suka 

bermain. Oleh karena itu, guru sekolah dasar dituntut untuk 

mengembangkan model-model pembelajaran yang bermuatan 

permainan.  

2. Karakteristik senang bergerak. Siswa sekolah dasar berbeda dengan 

orang dewasa yang bisa duduk dan diam mendengarkan ceramah 

selama berjam-jam. Mereka sangat aktif bergerak dan hanya bisa 

duduk dengan tenang sekitar 30 menit saja. Oleh karena itu, guru 

harusnya merancang model pembelajaran yang menyebabkan anak 

aktif bergerak atau berpindah.  

3. Karakteristik senang bekerja dalam kelompok. Oleh karena itu, guru 

perlu membentuk siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri 

dari 3 sampai 5 siswa untuk menyelesaikan tugas secara berkelompok. 

Dengan bergaul dalam kelompoknya, siswa dapat bersosialisasi, 

belajar bagaimana bekerja dalam kelompok, belajar sertakawan dan 

belajar mematuhi aturan-aturan dalam kelompok.  

4. Karakteristik senang merasakan atau melakukan sesuatu secara 

langsung. Berdasarkan tahap perkembangan kognitif Piaget seperti 

yang telah dijabarkan sebelumnya, siswa sekolah dasar berada pada 

tahap operasional konkret. Mereka berusaha menghubungkan konsep-

konsep yang sebelumnya telah dikuasi dengan konsep-konsep yang 
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baru dipelajari. Suatu konsep juga akan cepat dikuasai anak apabila 

mereka dilibatkan langsung melalui praktik dari apa yang diajarkan 

guru. Oleh sebab itu, guru seharusnya merancang model pembelajran 

yang melibatkan anak secara langsung dalam proses pembelajaran. 

B. Kajian Yang Relevan  

 

  Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang menjadi acuan 

sebagai perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut 

beberapa penelitian yang terkait dengan pengembangn bahan ajar yang 

dilakukan oleh peneliti adalah : 

 

 

Tabel 2.1 Daftar penelitian terdahulu yang Relevan 

Nama Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

Ika 

Novyati 

Budi 

Lestari 

(2010)  

Pengembangan 

Media 

Animasi 

Pembelajaran 

Sistem 

Pernapasan 

pada Manusia 

untuk Siswa 

Kelas 5 SD 

Negeri 

Mandiro 1 

Bondowoso  

Mendukung 

proses berpikir 

operasional 

konkret siswa  

1. Sama-sama penelitian 

pengembangan  

2. Penelitian dilakukan 

pada kelas 5  

3. Sama-sama 

memberikan materi 

tentang sistem 

pernapasan  

1. Penelitian terdahulu 

menggunakan 

langkah-langkah 

pengembangan Brog 

and Gall sementara 

peneliti 

menggunakan 

langkah-langkah 

pengembangan 

ADDIE  

2. Peneliti 

mengembangkan 

media animasi  

Rakhmad 

Uki 

Yakya 

(2017) 

Pengembangan 

Media 

Pembelajaran 

CD Interaktif 

Sistem 

Pernapasan 

Hewan Untuk 

Meningkatkan 

Pemahaman 

Konsep Siswa 

Kelas V SDN 

Pasirharjo 01 

Blitar  

Pengggunaan 

media CD 

Interaktif 

sistem 

pernapasan 

pada hewan 

yang berguna 

untuk 

meningkatkan 

pemahaman 

konsep peserta 

didik  

1. sama-sama penelitian 

pengebangan  

2. penelitian dilakukan 

pada kelas 5  

3. sama-sama 

memberikan materi 

tentang sistem 

pernapasan  

Penelitian terdahulu 

menggunakan langkah-

langkah pengembangan 

Brog and Gall 

sementara peneliti 

menggunakan langkah-

langkah pengembangan 

ADDIE 
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Rofiatun 

Nisa’ 

(2015) 

Pengembangan 

Media 

Monopoli 2 

Dimensi untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Subtema 

Makananku 

Sehat dan 

Bergizi SIswa 

Kelas 4 SDI 

Surya Buana 

Malang  

Penggunaan 

media 3 

dimensi untuk 

meningkatkan 

motivasi 

belajar peserta 

didik  

1. sama-sama penelitian 

pengembangan  

2. sama-sama 

mengembangkan 

media 3 dimensi  

1. Penelitian terdahulu 

menggunakan 

langkah-langkah 

pengembangan 

Brog and Gall 

sementara peneliti 

menggunakan 

langkah-langkah 

pengembangan 

ADDIE 

2. Peneliti terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

kelas 4  
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C. Kerangka Berfikir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengembangan Media RESPOR (Respiratory Organs) Dalam Pembelajaran Tema 2 

Subtema 1 Siswa Kelas 5 SD  

Model Pengembangan : 

ADDIE (Analyze-Design-Development-Implemention-Evaluation) 

  

1. Bagaimana  pengembangan Media RESPOR (Respiratory Organs) Dalam Pembelajaran 

Tema 2 Subtema 1 Siswa Kelas 5 SD  

2. Keefektifan pengembangan Media RESPOR (Respiratory Organs) Dalam Pembelajaran 

Tema 2 Subtema 1 Siswa Kelas 5 SD  

 

Analisis Kebutuhan  

1.  Keterbatasan media yang digunakan  

2.  Media pembelajaran khususnya untuk pembeljaran tematik, belum pernah ada di 

Sekolah Dasar tersebut.  

3.  Media pembelajaran harus diterapkan ke siswa untuk mengukur kefahaman siswa dalam 

menerima materi.  

Pembelajaran Tematik di SD Riyadul Arkham 

Media RESPOR (Respiratory Organs) Dalam Pembelajaran Tema 2 Subtema 1 Siswa 

Kelas 5 SD 

Penelitian ini akan dilakukan pada kelas 5 di SD Riyadul Arkham Pandaan dengan siswa 

yang berjumlah 15 siswa  


