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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu proses memberikan ilmu dari seorang 

guru kepada peserta didik. Dengan pembelajaran diharapkan adanya 

peningkatan kualitas individu, dari individu yang tidak mampu menjadi 

individu yang berkualitas dan mampu bersaing untuk memperoleh prestasi 

akademis maupun nonakademis.Pada hakikatnya pembelajaran merupakan 

perubahan tingkah laku individu yang diakibatkan dari pengalaman.Pengertian 

pembelajaran juga tercantum pada Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi : “Pembelajaran merupakan 

sebuah proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar 

pada sebuah lingkungan belajar anak”.  Menurut (Arifin, 2010 : 10) 

pembelajaran merupakan sebuah proses yang terstruktur dan sistematis yang 

bersifat komunikatif antara peserta didik, pendidik dan sumber belajar untuk 

menciptakan suatu kondisi yang nantinya menciptakan sebuah proses belajar 

dan mengajar. 

Dalam istilah pembelajaran siswa diposisikan sebagai subjek yang 

belajar, sehingga dalam hal ini siswa sebagai pemeran utama dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa diharuskan beraktifitas penuh 

secara individual dalam mempelajari materi pembelajaran. Menurut (Sanjaya, 

2011: 13-14) pembelajaran diibaratkan sebagai sebuah sistem yang sangat 

kompleks, sehingga keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran dapat 
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dilihat dari dua aspek yakni aspek produk dan aspek proses. Tolak ukur 

keberhasilah yang dilihat dari aspek produk yakni hasil belajar yang diperoleh 

siswa tanpa melihat proses yang dijalani oleh siswa. Selain itu pembelajaran 

juga memiliki berbagai macam tujuan tertentu yang digunakan untuk 

memperoleh pengetahuan dengan melatih kemampuan intelektual siswa. 

Tujuan pembelajaran menurut Robert F. Meager dalam (Sumiati dan 

Asra, 2009: 10) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran telah diberikan 

batasan yang jelas, maksud dari batasan yaitu tujuan dikomunikasikan dengan 

menggunakan pernyataan yang menggambarkan perubahan tingkah laku 

siswa.Dalam tujuan umum pembelajaran terdapat tingkah laku dan 

kemampuan yang harus dicapai oleh individu setelah menyelesaikan sebuah 

kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran juga harus dirumuskan dengan jelas, 

karena tujuan pembelajaran dapat dipergunakan sebagai tolak ukur 

keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Rumusan tujuan pembelajaran 

disesuaikan dengan standart kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator 

pencapaian. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan pemberdayaan suatu potensi peserta didik yang 

diasah guna menghasilkan sebuah kompetensi.Pembelajaran merupakan usaha 

sadar dari guru untuk membuat siswa belajar supaya terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang belajar. Sedangkan tujuan dari pembelajaran 

yakni rumusan yang sangat terperinci tentang apa saja yang harus dikuasai 

oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang diwujudkan dalam 

bentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. 
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2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu pembelajaran yang 

diterapkan pada satuan pendidikan dasar yang memberikan sebuah proses 

belajar yang didasarkan pada sebuah tema yang nantinya akan 

dikombinasikan dengan mata pelajaran yang lainnya (Mulyasa, 2013: 170). 

Sedangkan (Trianto, 2010: 83) menyatakan bahwa pembelajaran terpadu 

atau tematik menyuguhkan berbagai macam model pembelajaran yang 

menjadikan aktivitas belajar siswa menjadi relevan dan penuh makna bagi 

siswa. 

Dalam menerapkan pembelajaran tematik ada 3 prinsip dasar yang 

harus diketahui, yaitu a) kontekstual dan terintegrasi dengan lingkungan, b) 

pembelajaran dirancang agar peserta didik menemukan tema, dan c) 

efisiensi. Berikut merupakan uraian dari 3 prinsip dasar diatas : 

1) Kontekstual dan terintegrasi dengan lingkungan 

Setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus dikaitkan dengan 

kondisi lingkungan disekitar siswa, contohnya tema lingkungan ku 

siswa diminta untuk mengidentifikasi dan menemukan apa saja yang 

ada di lingkungan sekitar mereka, jadi siswa menemukan masalah dan 

memecahkan permasalahan tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya. 

Maka dari itu maksud dari pembelajaran yang kontekstual yaitu 

pembelajaran yang materinya dikaitkan langsung dengan keseharian 

siswa sehingga memberikan pengalaman langsung kepada siswa agar 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 
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2) Pembelajaran dirancang agar peserta didik menemukan tema 

Pembelajaran yang dirancang harus memiliki tujuan untuk menemukan 

tema pembelajaran yang nyata dan siswa dapat mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap pembelajaran siswa 

didorong agar mampu menemukan sebuah kegiatan maupun masalah 

yang sesuai dengan tema sehingga pembelajaran benar-benar sesuai 

dengan kondisi yang dialami siswa setiap harinya. 

3) Efisiensi 

Pembelajaran tematik memiliki nilai efesiensi dalam segi waktu karena 

pada pembelajaran tematik 3 pelajaran yang diintegrasikan dalam 1 

pembelajaran, metode, beban materi, penggunaan media, dan sumber 

belajar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

dapat mempermudah peserta didik memperoleh kompetensi. 

4) Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Adapun kelebihan yang terdapat pada pembelajaran tematik, yakni : 

a. Menyenangkan, karena prinsip pembelajaran tematik yaitu belajar 

sambil bermain yang memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa. 

b. Kegiatan belajar dan pengalaman belajar sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan siswa. 

c. Hasil belajar akan bertahan lama karena lebih berkesan dan 

bermakna. 
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d. Pembelajaran tematik juga menekankan pada penguatan 

pendidikan karakter seperti religius, nasionalis, integritas, mandiri 

dan gotong royong. 

Selain kelebihan, dalam pembelajaran tematik juga memiliki bebrapa 

kelemahan yakni : 

a. Guru dituntut untuk lebih terampil dan kreatif guna 

mengembangkan materi yang ada dan perancangan media yang 

efektif dalam pembelajaran, 

b. Tidak semua guru mampu mengintegrasikan antara kurikulum 

dengan konsep yang ada dalam setiap mata pelajaran secara tepat 

dan perlu adanya pelatihan secara berkala tentang pembelajaran 

tematik. 

b. Komponen Pembelajaran Tematik 

Dalam merancang sebuah sistem pembelajaran semua komponen-

komponen pembelajaran harus saling terkait sehingga dapat menjadi suatu 

kesatuan yang utuh. Menurut Ibrahim dan Sukmadinata dalam (Marwandi, 

2014: 26) merincikan bahwa komponen pembelajaran itu mencakup tujuan 

pembelajaran, bahan ajar, metode, media, dan evaluasi. 
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Gambar 2.1: Komponen-komponen pembelajaran 

Sumber: Marwandi (2014: 26) 

 

Komponen-komponen pembelajaran yang saling terintegrasi menurut 

Ibrahim dan Sukmadinata dapat digambarkan pada gambar 

diatas.Komponen yang saling terkait dapat menjadikan sebuah 

pembelajaran menjadi lebih maksimal dan hasil yang di inginkan menjadi 

lebih baik. Adapun penjabaran dari komponen diatas yakni : 

(a) Tujuan Pembelajaran Tematik 

Menurut Sukayati dalam (Prastowo, 2013: 140) tujuan pembelajaran 

tematik yaitu : 

1) Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari agar lebih 

bermakna 

2) Mengembangkan keterampilan siswa 

3) Menumbuhkan sikap positif dan nilai-nilai luhur yang diperlukan 

dalam kehidupan. 

4) Menumbuhkan keterampilan sosial siswa. 

Tujuan 
Pembelajaran 

Bahan 
Pembelajaran 

Strategi  
Pembelajaran 

Media 
Pembelajaran 

Evaluasi 
pembelajaran 
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5) Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

6) Kegiatan dipilih dari kebutuhan dan minat siswa.  

(b) Bahan Pembelajaran 

Menurut (Depdiknas, 2008: 6) menjelaskan bahwa bahan ajar 

sebagai segala bentuk bahan yang dapat digunakan untuk membantu 

pendidik (guru) untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah.Adapun bahan ajar dalam pembelajaran tematik yakni buku 

guru dan buku siswa. 

Dalam penyusunan bahan ajar, juga memiliki panduan-panduan. 

Menurut (Depdiknas, 2008 : 8) telah disebutkan bahwa sebuah bahan 

ajar paling tidak memiliki kriteria-kriteria yang mencakup : petunjuk 

belajar/petunjuk penggunaan, kompetensi yang ingin dicapai, isi materi 

pembelajaran, informasi yang mendukung, latihan-latihan, petunjuk 

kerja yang berupa lembar kerja, evaluasi, dan respon terhadap hasil 

evaluasi.  

(c) Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru merupakan media 

yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan menurut Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. 

(d) Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk 

menentukan nilai suatu hal atau objek yang didasarkan pada acuan-

acuan tertentu untuk menentukan suatu tujuan. Menurut Ralp Tyler 

dalam (Arikunto, 2011:3) mengatakan bahwa, evaluasi pembelajaran 
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itu merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh 

mana pemahaman siswa dan apakah tujuan pendidikan sudah tercapai.  

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi suatu proses 

yang sistematis yang mengukur sekaligus memberikan umpan balik 

untuk mengetahui sejauh mana seorang siswa menguasai 

pembelajaran. Selain itu evaluasi dapat digunakan sebagai acuan 

informasi untuk mengambil sebuah keputusan. 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran mempunyai kedudukan yang sangat penting 

dalam kegiatan belajar siswa. Media pembelajaran tidak hanya digunakan 

sebagai alat bantu saja tetapi media juga mengandung isi materi yang 

hendak disampaikan oleh guru supaya tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai. Menurut (Sadiman, 2008: 7) media pembelajaran yaitu segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan sebuah pesan, dalam proses 

pembelajaran guru sebagai pengirim pesan yang berupa sebuah materi dan 

siswa sebagai penerima materi. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran merupakan semua benda yang dapat digunakan 

untuk kegiatan belajar di sekolah. 

Media pembelajaran digunakan guru dalam menyampaikan sebuah 

pembelajaran agar siswa lebih mudah menerima materi dan siswa menjadi 

termotivasi serta menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan 

penggunaan media pembelajaran, memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan 



21 
 

lingkungannya.Seorang guru tidak cukup jika hanya memiliki pengetahuan 

tentang media pembelajaran saja, melainkan guru juga harus memiliki 

kemampuan dalam memilih dan menggunakan sebuah media dengan baik. 

b. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Menurut Gerlach & Ely (1971) dalam Arsyad (2009 : 12-14) 

menjelaskan bahwa media pembelajaran memiliki 3 ciri. Mengapa media 

perlu digunakan dan apa yang dapat dilakukan media pembelajaran jika 

guru kurang efisien dalam melakukan proses pembelajaran di kelas : 

1) Ciri Fiksatif (Fixative Properti) 

Ciri ini lebih menekankan pada kemampuan dari media seperti 

merekam, melestarikan, menyimpan, dan merekonstruksi peristiwa 

maupun objek. Ciri ini sangat penting bagi guru karena suatu kejadian 

yang telah disimpan sewaktu-waktu dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Ciri ini merupakan transformasi dari suatu kejadian atau objek yang 

dimungkinkan sebuah media memiliki ciri manipulatif. Kejadian pada 

ciri ini memakan banyak waktu hingga berhari-hari dapat disajikan 

kepada siswa dalam waktu 2-3 menit dengan cara dipercepat. 

Manipulasi kejadian dengan cara mengedit hasil rekaman dapat 

mempersingkat waktu saat pemutaran pada proses pembelajaran. 

3) Ciri Distributif ( Distributive Property) 

Ciri ini memungkinkan suatu objek ditransformasi melalui ruang secara 

bersama-sama dan kejadian tersebut diberikan kepada siswa dengan 
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memberikan stimulus pengalaman yang sama mengenai suatu kejadian 

tertentu. Ruang lingkup distributif media tidak terbatas pada satu 

sekolah saja, tetapi pada seluruh sekolah. 

c. Landasan Penggunaan Media Pembelajaran 

Dalam penggunaan media pembelajaran ada beberapa landasan-

landasan yang harus diketahui oleh seorang guru.Dalam penggunan media 

pembelajaran setidaknya ada 4 landasan yaitu landasan filosofis, landasan 

psikologis, landasan edukatif, dan katakteristik dari materi ajar, adapun 

penjelasannya sebagai berikut : 

1) Landasan Filosofis 

Secara filosofis peran media tidak akan menghilangkan kedudukan guru 

dalam sebuah proses pembelajaran. Pada landasan ini guru berperan 

sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dalam proses pembelajaran. 

Secara tidak langsung terjadi adanya interaksi antara media dengan 

siswa pada saat proses pembelajaran. 

2) Landasan Psikologis 

Pada landasan ini setiap siswa mengalami perkembangan pola berfikir, 

perkembangan emosional, dan rasa yang berkaitan dengan karakteristik 

siswa dari belajar secara konkrit ke abstrak. 

3) Landasan Edukatif 

Secara eukatif hendaknya media yang dikembangkan dapat digunakan 

untuk mendidik sesuai dengan kompetensi dan tujuan, baik dari aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. 
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4) Karakteristik Materi  

Adanya berbagai macam karakteristik dan keberagaman materi di setiap 

mata pelajaran seperti IPA, IPS, Matematika, PPKn, Bahasa Indonesia, 

dll, mulai kelas rendah hingga kelas tinggi membuat jenis dan bentuk 

suatu media yang digunakan oleh guru akan menjadi beragam dan 

berbeda-beda. 

d. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran yang dipilih berdasarkan materi dan 

tujuan pembelajaran yang tepat sangat bermanfaat bagi peserta didik, 

sehingga dapat mendukung fungsi media pembelajaran dalam menunjang 

efektifitas dan efisiensi pada proses pembelajaran di sekolah. Penggunaan 

media pembelajaran pada proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

semangat dan minat belajar, menjadi stimulus bagi peserta didik serta 

membawa pengaruh semangat belajar pada peserta didik. Menurut (Arsyad, 

2009 : 25-27) secara garis besar manfaat media pembelajaran dalam proses 

belajar siswa yaitu : 

1) Media dapat digunakan untuk memperjelas suatu informasi sehingga 

dapat mempermudah proses pembelajaran. 

2) Meningkatkan dan memfokuskan perhatian anak sehingga motivasi 

belajar menjadi makin bertambah, sebagai sarana interaksi siswa dengan 

lingkungannya, dan memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai 

minat dan kemampuan 

3) Membuat suasana belajar lebih menarik 
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4) Pembelajaran menjadi lebih jelas, sehingga mudah dipahami dan 

memungkinkan siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

5) Metode pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan menarik 

6) Dengan media objek yang besar dapat diperkecil, yang kecil dapat 

diperbesar, gerakan yang cepat dapat diperlambat, kejadian di masa 

lampau dapat ditampilkan kembali, objek yang rumit dapat 

disederhanakan, dan objek yang terlalu luas dapat dipersempit dengan 

melalui gambar, foto, video, dll. 

7) Mempermudah pembelajaran karena contoh lebih konkrit, dapat berupa 

gambar atau benda di sekitar 

8) Media pembelajaran dapat membuat siswa focus dan terpusat pada 

pembelajaran. 

9) Dengan media, pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar 

pada siswa tentang peristiwa yang ada di sekitarnya 

10) Dengan media siswa menjadi lebih dominan dalam kegiatan belajar 

karena siswa langsung mencoba tidak hanya mendengarkan. 

Media pembelajaran memiliki fungsi utama yaitu sebagai sumber 

belajar bagi siswa guna mengefektifkan proses komunikasi antara guru 

dengan siswa, sehingga dapat tercapai tujuan dari pembelajaran yang 

diinginkan (perubahan tingkah laku siswa). Menurut (Munadi, 2008: 36-

48) fungsi dari media pembelajaran lebih difokuskan kepada dua hal, 

yakni fungsi yang berdasar pada medianya dan fungsi yang berdasarkan 

pada penggunaannya. Fungsi media yang didasarkan pada pembelajaran 

dibagi menjadi tiga, yakni: 
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1) Fungsi Media Sebagai Sumber Belajar 

Fungsi utamanya yakni media pembelajaran dapat berfungsi sebagai 

sumber belajar siswa selain guru. 

2) Fungsi Semantik 

Kemampuan media dalam menambah pengetahuan siswa mengenai 

kata yang makna atau maksudnya benar-benar dapat dimengerti oleh 

siswa. 

3) Fungsi Manipulatif 

Fungsi ini didasarkan padakarakteristik umum media pembelajaran 

yaitu kemampuan merekam, melerstarikan, menyimpan, 

mentransportasikan peristiwa dan merekonstruksi. Berdasar pada 

karakteristik diatas media memiliki dua kemampuan yaitu mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu serta mengatasi keterbatasan indra 

manusia (membantu memahami objek yang sangat kompleks). 

(Munadi, 2008: 36-48) 

Sedangkan fungsi yang berdasarkan pada penggunaanya dibagi menjadi 

dua, yakni : 

1) Fungsi Psikologis 

Fungsi psikologis media pembelajaran meliputi beberapa fungsi-fungsi 

berikut, yakni : 

a) Fungsi Atensi, media pembelajaran yang baik dan tepat yakni media 

pembelajaran yang dapat menarik dan membuat siswa fokus pada 

saat pembelajaran. 
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b) Fungsi Afektif, media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan 

stimulus terhadap siswa sehingga memiliki kemauan dalam 

pembelajaran. 

c) Fungsi Imajinatif, media yang tepat dapat meningkatkan tingkat 

berfikir siswa sehingga menimbulkan imajinasi mengenai objek-

objek baru. 

d) Fungsi Motovasi, sebagai pendorong siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar sehingga tercapainya tujuan pembelajaran serta 

dengan media guru mendorong siswa untuk terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran disekolah.   

2) Fungsi Sosio Kultural 

Fungsi media dalam hal ini mengatasi kesulitan sosio-kultural 

antar peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti masalah 

perbedaan adat, karakteristik, lingkungan, keyakinan, pengalaman, 

dan lingkungan. Masalah tersebut dapar diatasi melalui media 

pembelajaran karena media memiliki kemampuan memberi ransangan 

yang sama, menyamakan pengalaman, dan membuat presepsi yang 

sama antar siswa.(Munadi, 2008: 36-48) 

e. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Jenis-jenis media pembelajaran sangat banyak ragamnya. Berdasarkan 

hasil penelitian banyak ahli, hampir semua media itu memiliki manfaat 

yang berbeda-beda (Sutikno, 2013 : 108). Media pembelajaran yang 

digunakan di dalam kelas dapat berupa media yang paling sederhana yang 
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dapat langsung digunakan pada saat dibutuhkan ataupun media yang 

berasal dari lingkungan hingga media yang canggih dan sangat detail. 

Media pembelajaran memiliki banyak ragam, jenis, ukuran, dan bentuk 

yang berbeda.Media diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya yaitu 

media yang langsung dapat digunakan (by utilization) dan media yang 

dirancang untuk kepentingan pembelajaran (by design). Menurut 

(Soemanto, 2012:15) klasifikasi media pembelajaran di Sekolah Dasar 

dibedakan dari bentuk fisiknya yakni: (1) media dua diensi, (2) media 

pandang diam, (3) media tiga dimensi, (4) audio visual, (5) media pandang 

gerak. 

Sedangkan menurut para ahli, media pembelajaran dibedakan dalam 

beberapa bentuk berdasarkan jenisnya, yakni: 

1) Media Grafis (dua dimensi), menyajikan desain materi dalam bentuk 

simbol komunikasi visual yang bersifat sederhana, mudah dibuat, dan 

murah. Contohnya gambar, sketsa, diagram,dll 

2) Media Audio, menyajikan desain dalam bentuk lambing auditif. 

Contohnya radio, laboratorium Bahasa, dll. 

3) Media Proyeksi Diam, sama halnya dengan penyajian pada media 

grafis, tetapi pada penyajian ditambah dengan peralatan proyektor. 

Contohnya slide, film rangkai, dll. 

4) Media Proyeksi Gerak, penyajiannya dalam bentuk suatu objek yang 

dibuat bergerak. Contohnya film, televisi, animasi, dll. 

5) Media Cetak, media ini penyajiannya dengan menggunakan materi 

yang tertulis. Contohnya buku, modul, majalah, surat kabar, dll. 
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6) Media Nyata, media ini disajikan pada bentuk benda aslinya, baik 

dalam bentuk utuh maupun bagian. Contohnya mock up, herbarium, 

insectarium, dll. 

f. Karakteristik Siswa SD Kelas Rendah 

Dalam setiap perencanaan pembelajaran, sangatlah dibutuhkan untuk 

mengetahui setiap karakteristik siswa, karena setiap siswa memiliki 

karakteristik dan pola berfikir yang berbeda-beda serta cara memahami 

sesuatu masalah pastilah berbeda pula. Dalam peraturan pemerintah nomor 

19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwa pengembangan 

pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan tuntutan, bakat, minat, 

kebutuhan dan kepentingan siswa. Oleh karena itu, pembelajaran dilakukan 

dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk tuntutan, bakat, minat, 

kebutuhan dan kepentingan yang dibutuhkan siswa. 

Menurut (Nasution, 1993:44) dalam (Syaiful, 2008: 123) usia sekolah 

dasar merupakan masa kanak-kanak terakhir yang dimulai dari usia enam 

tahun hingga usia duabelas tahun. Pada usia ini biasanya ditandai dengan 

dimulainya anak-anak masuk sekolah dasar dan untuk pertama kalinya 

anak menerima pendidikan formal. Dengan mulainya anak masuk sekolah 

dasar, sejarah baru dalam kehidupannya yang nantinya akan merubah sikap 

dan tingkah lakunya.  

Pada masa usia sekolah dasar menurut Suryobroto dalam (Syaiful, 

2008: 124) anak-anak masuk pada masa intelektual atau keserasian 

bersekolah. Namun Suryobroto tidak mengatakan pada umur berapa 

tepatnya anak siap untuk masuk ke SD, dikarenakan kematangan pola 
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berfikir anak tidak dapat diukur melalui usia. Namun pada umunya anak-

anak pada usia 6-7 tahun dapat dikatakan telah siap untuk masuk sekolah 

dasar. Adapun karakteristik khas anak SD kelas rendah, yakni : 

1) Adanya hubungan antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. 

2) Memiliki sikap yang cenderung mematuhi peraturan permainan yang 

tradisional. 

3) Memiliki sikap senang dipuji. 

4) Suka membanding-bandingkan kemampuan yang dimilikinya dengan 

orang lain. 

5) Suka menganggap persoalan yang tidak dapat dimengerti merupakan 

persoalan yang tidak penting. 

6) Anak-anak menginginkan nilai yang baik tanpa melihat apakah 

kemampuannya pantas dinilai baik atau tidak. 

g. Kriteria Pemilihan Media Berdasarkan Karakteristik Siswa SD 

Pemilihan media pembelajaran harus memiliki dasar pada karakteristik 

setiap siswa. Karena tujuan utama dari penggunaan media ialah untuk 

mengoptimalkan pembelajaran siswa dikelas dan membantu guru untuk 

mempermudah proses pembelajaran. Menurut (Yudhi, Munadi 2008: 185-

188) pemilihan media harus dilihat dari kebutuhan siswa, maka dari itu 

guru harus dapat mendesain sebuah program belajar yang sesuai dengan 

keadaan di kelas untuk mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan 

siswanya. Program pembelajaran yang menggunakan media harus 

dirancang dengan memperhatikan beberapa kriteria pemilihan media 

dengan berdasar pada karakteristik siswa di Sekolah Dasar, yakni : 
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1) Konkret 

Media pembelajaran yang bersifat konkret sangat sesuai dengan fase-

fase perkembangan kognitif anak.Maka dari itu media yang konkret 

sangat mempermudah siswa untuk memperoleh pengalaman baru saat 

belajar baik belajar di rumah maupun di sekolah. 

2) Menyenangkan 

Belajar bagi anak haruslah menjadi suatu hal yang sangat 

menyenangkan dan dengan belajar anak mendapatkan kebebasan untuk 

mengeksplorasi ide-ide yang sesuai dengan minat bakat anak. Proses 

belajar pada umumnya akan dilalui anak dengan cara bermain dan 

mengeksplorasi banyak hal tanpa adanya tekanan. 

3) Komunikatif 

Media yang digunakan oleh guru haruslah memiliki fungsi 

komunikatif. Karena dengan media, siswa juga dapat berkomunikasi 

dengan orang lain. Maka dari itu, sebuah media memiliki fungsi 

tambahan yakni sebagai alat komunikasi dalam proses pembelajaran. 

4) Integratif 

Dalam proses belajar, siswa tidak difokuskan pada salah satu aspek 

pembelajaran saja. Namun dalam segala aktivitas belajar yang 

dilakukan oleh siswa hendaknya dapat mengoptimalkan semua aspek 

sekaligus, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik harus 

difokuskan juga. 

(Yudhi, Munadi 2008: 185-188) 
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5) Media Pembelajaran 

Menurut (Yudhi, Munadi 2008: 185-188) sebuah media yang 

digunakan oleh guru hendaknya dirancang sebaik mungkin dengan 

memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yakni: 

a) Media yang digunakan haruslah aman, fleksibel, mudah digunakan 

dan dibawa. 

b) Media haruslah menarik agar anak memiliki keinginan untuk 

terlibat langsung dan aktif dalam pembelajaran, dan media harus 

dapat mengeksplorasi kempuan dan ide siswa. 

c) Media harus mampu mengakomodasi semua minat dan kecerdasan 

siswa, sehingga guru perlu menyediakan banyak variasi media 

pembelajaran agar dapat mengakomodasi setiap jenis kecerdasan 

siswa. 

d) Media pembelajaran haruslah didesain dengan tingkat kesulitan di 

atas kemampuan dasar siswa. Hal tersebut penting guna 

mendorong siswa agar terus belajar dan membuat pembelajaran 

tidak membosankan. Namun media pembelajaran juga harus 

dirancang secara realistis dan dapat di pahami oleh siswa pada 

usianya, agar siswa tidak ada yang mengalami keputusasaan 

karena media yang terlalu sulit sehingga siswa nantiya merasa 

gagal. 

e) Media yang digunakan haruslah memberikan stimulus pada 

berbagai aspek yang akan dikembangkan pada diri siswa. Yakni 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.  
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4. Papan Lingkar Berputar 

(a) Pengertian Media Pembelajaran Papan Lingkar Berputar 

Media pembelajaran Papan Lingkar Berputar merupakan media 

pembelajaran yang termasuk kedalam jenis media visual dua dimensi. 

Media ini berbentuk lingkaran seperti papan putar pada umumnya, terbuat 

dari kayu balsa yang dibentuk sedemikian rupa yang di cover dengan full 

batik nusantara, di buat agar dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, di 

rancang dapat di bongkar pasang agar media ini dapat digunakan pada 

pembelajaran yang lainnya. Materi pada media ini tersusun menjadi satu 

dalam satu media tersebut (ada gambar, teka-teki, pertanyaan, dan 

penjelasan singkat dari materi), sehingga dalam satu pembelajaran peserta 

didik tidak hanya belajar gambar saja namun sudah mendapatkan semua 

pembelajaran yang telah disiapkan.Media ini juga apat digunakan di 

sekolah maupun di rumah karena media ini ringan dan mudah dibawa. 

(b) Tujuan Dan Manfaat Penggunaan Media Papan Lingkar Berputar 

Tujuan pengembangan media Papan Lingkar Berputar yakni agar 

pembelajaran dikelas menjadi lebih menyenangkan dan menarik perhatian 

siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa (Arsyad, 

2009: 24). Namun dari hasil observasi secara empiris tujuan dan manfaat 

media pembelajaran yakni: dapat digunakan untuk motivasi belajar; 

melatih kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik; dan membuat 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

Dalam penggunaan media ini sangatlah bermanfaat bagi siswa 

maupun guru, karena dengan adanya media pengembangan ini dapat 
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membuat proses belajar yang memberikan pengalaman langsung terhadap 

siswa. Menurut Kemp dan Dayton dalam (Kustandi dan Sutjipto, 2011: 

21) dampak dari penggunaan media dalam pembelajaran yakni : 

pembelajaran menjadi menyenangkan, pembelajaran lebih santai, 

meningkatkan hasil belajar siswa, meminimalisir waktu yang terbuang, 

peran guru lebih menjadi fasilitator pada pembelajaran.  

(c) Kelebihan Dan Kelemahan Papan Lingkar Berputar 

Pengembangan media Papan Lingkar Berputar bertujuan sebagai 

alternatif media yang dapat digunakan pada pembelajaran tematik di 

sekolah dasar.Agar siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran dari 

guru saja melainkan siswa juga dapat belajar secara mandiri dengan 

menggunakan media pembelajaran. Adapun kelebihan dari media ini 

yakni: 

1) Memudahkan siswa dalam memahami materi. 

2) Siswa tidak mudah bosan pada saat pembelajaran karena 

pembelajaran dikemas dengan bermain. 

3) Guru lebih mudah menjelaskan materi. 

4) Meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

5) Membuat belajar siswa menjadi lebih bermakna. 

6) Media dapat digunakan untuk semua mapel. 

7) Media ini juga mengenalkan keragaman batik nusantara. 

8) Siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. 

9) Menciptakan inovasi baru dalam pengembangan media. 

Adapun kelemahan pada media yang dikembangkan, yakni : 
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1) Media hanya dapat digunakan secara klasikal. 

2) Batik yang digunakan sewaktu-waktu dapat kotor. 

3) Papan untuk media gambarnya sewaktu-waktu dapat hilang karena 

dapat dibongkar pasang. 

(d) Langkah-Langkah Penggunaan 

Media pembelajaran ini digunakan secara klasikal, di dalam 

menerapkan media pembelajaran ini guru juga dapat menggunakan model 

pembelajaran.Seperti model pembelajaran kooperatif dan model 

pembelajaran langsung.Media ini dapat digunakan dengan melihat 

kebutuhan siswa. Adapun langkah-langkah penggunaan media Papan 

Lingkar Berputar Batik yakni : 

1) Guru menjelaskan tentang materi tema 5 subtema 1  

2) Guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari 8 orang. 

3) Setiap kelompok diberikan nama yang berbeda seperti nama bunga 

atau nama hewan. 

4) Guru memberikan penjelasan tentang tata cara penggunaan media 

pembelajaran Papan Lingkar Berputar Batik. 

5) Guru memberikan lembar kerja kepada siswa. 

6) Guru memberikan contoh cara penggunaan media Papan Lingkar 

Berputar Batik yakni: 

a. Setiap siswa diarahkan untuk berbaris memanjang di depan 

media yang telah diberikan oleh guru. 
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b. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

memutar media. 

c. Jika tanda panah berhenti pada gambar yang ada di media, 

misalnya gambar buku tulis maka siswa yang mendapatkan itu 

harus mengukur panjang dari buku tulis tersebut dan 

menuliskan hasilnya pada lembar kerjanya. 

d. Kegiatan terus di lakukan sampai semua siswa mendapatkan 

gambar yang akan di ukur. 

e. Setelah semua mendapatkan hasil pengukurannya, satu 

kelompok wajib menjumlah total panjang benda yang mereka 

ukur. 

f. Setelah pembelajaran selesai media dapat digunakan untuk 

pembelajaran yang selanjutnya pada tema tersebut. 

7) Untuk memperkuat pemahaman siswa tentang pembelajaran tema 5, 

maka guru membahas hasil diskusi kelompok. 

5. Batik 

(a) Sejarah Batik 

Batik merupakan salah satu warisan nusantara yang sangat 

unik.Setiap keunikan batik ditunjukan dari motif-motif yang memiliki 

makna masing-masing.Menurut (Asti M dan Ambar B.Arini, 2011: 1) 

pengertian batik berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik terdiri 

dari 2 kata yakni mbat dan tik. Dalam bahasa jawa mbat artinya ngembat 

atau sama dengan melempar berkali-kali, sedangkan tik berasal dari kata 

titik. Selain itu adapula yang menyebutkan bahwa batik memiliki arti 
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titik-titik yang digambar pada kain yang lebar sehingga menciptakan pola-

pola yang indah. 

Kain batik sudah ada pada zaman kerajaan Majapahit, dan kain batik 

juga masih sangat popular hingga sekarang.Kesenian batik merupakan 

kesenian gambar diatas kain yang menjadi salah satu kebudayaan 

keluarga raja di Indonesia.Pada zaman kerajaan Majapahit motif-motif 

batik terlihat pada artefak candi-candi dan patung.Pada awalnya kain batik 

hanya dipergunakan oleh raja, keluarga, dan pengikutnya.Kain batik yang 

masuk pada kalangan istana tidak boleh dipergunakan oleh rakyat sekitar. 

Namun karena banyaknya pengikut raja yang tinggal di luar keraton, 

menjadikan  keterampilan membatik meluas dan banyak ditiru oleh 

masyarakat disekitar kerajaan. Awalnya motif batik berupa simbol-simbol 

yang bermakna benuansa Islami, tradisional Jawa, Hinduisme, Budhisme. 

Menurut (Lisbijanto, 2013: 10-12) menjelaskan bahwa kain batik dibagi 

menjadi 3 jenis berdasarkan teknik pembuatannya, yakni : 

a. Batik Tulis 

Batik tulis merupakan batik yang dibuat secara manual dengan 

menggunakan tangan yang dibantu dengan canting untuk 

menerahkan malam pada kain. Dalam pembuatannya batik tulis 

memerlukan tingkat kesabaran dan ketelatenan yang tinggi sebab 

setiap titik dalam motif akan mempengaruhi hasil akhir pada motif 

batik tersebut. Motif batik tulis tidak akan sama persis karena tidak 

adanya patokan pada pembuatan. Jenis batik tulis ini biasanya 
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digunakan oleh raja, pembesar keraton, dan bangsawan sebagai 

simbol kemewahan. 

 
Gambar 2.2: Batik Tulis 

Sumber: https://www.google.com/gambar batik tulis 

b. Batik Cap 

Batik cap merupakan batik yang dibuat dengan menggunakan 

cap atau stempel motif batik yang terbuat dari tembaga. Pada batik 

ini, fungsi canting digantikan dengan cap sehingga lebih 

mempersingkat waktu dalam pembuatannya. Motif batik cap 

dianggap kurang memiliki nilai seni karena semua motifnya sama. 

 
Gambar 2.3: Batik Cap 

Sumber: https://www.google.com/gambar batik cap 

 

c. Batik Lukis 

Batik lukis dibuat dengan cara melukiskan motif yang 

diinginkan menggunakan malam pada kain. Motif pada kain batik 

https://www.google.com/gambar
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lukis tidak terpaku pada pakem motif batik yang ada. Sama halnya 

dengan batik tulis, batik lukis dibuat sesuai dengan keinginan pelukis 

tersebut. Batik lukis tergolong dalam batik yang eksklusif dengan 

jumlah batik terbatas. 

 
Gambar 2.4: Batik Lukis 

Sumber: https://www.google.com/gambar batik lukis 

 

 

(b) Motif Batik 

UNESCO mengkukuhkan batik sebagai warisan budaya Indonesia 

pada tanggal 2 oktober 2009.Semenjak pengukuhan tersebut, kain batik 

berkembang dengan sangat pesat. Keanekaragaman batik dari beberapa 

daerah di Indonesia membuat banyak orang kesulitan dalam membedakan 

motif-motif batik. Untuk mempermudah pengenalan motif-motif batik 

beberapa seniman membedakan berdasarkan bentuk geometris setiap 

motif, yakni ragam hias geometris dan ragam hias non geometris. Batik 

dengan ragam hias geometris yakni batik yang dasarnya berbentuk 

bangun geometri seperti persegi, persegi panjang, dll. Adapun contoh 

batik geometris yakni kawung, nitik, parang, ceplok, dll. Sedangkan 

ragam hias non geometris yakni ragam hias yang bukan bangun 

https://www.google.com/gambar
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geometris, pada ragam hias ini cenderung lebih fleksibel dan 

menceritakan keadaan sekitar seperti bentuk bunga, daun, hewan, dll, 

contohnya batik motif mega mendung. 

Berikut contoh motif batik geometris : 

a. Motif Kawung 

Motif ini merupakan ornamen dari lingkaran yang dijajarkan dan 

ditumpuk sehingga berbentuk potongan elips. Motif ini terinspirasi 

dari buah aren yang dibelah menjadi empat. Pada zaman dahulu 

motif ini diperuntukan bagi para bangsawan dan keluarga raja, motif 

ini juga melambangkan 4 penjuru mata angin. 

 
Gambar 2.5: Motif Kawung 

Sumber: https://www.google.com/motif batik kawung 

 

b. Motif Nitik 

Motif ini tersusun dari garis yang silang-silang yang tersusun 

dengan tatanan persegi.Pola batik ini berwujud titik dan garis 

pendek yang berbentuk segi empat.Dengan perkembangan zaman 

motif batik ini banyak disukai oleh masyarakat karena memiliki 

nilai tambah yang baik.Canting yang digunakan pada motif batik ini 

berbentuk persegi empat pada ujungnya. 

https://www.google.com/motif
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Gambar 2.6: Motif Nitik 

Sumber: https://www.google.com/motif batik nitik 

 

c. Motif Parang 

Motif ini memiliki arti yakni usaha dan semangat keras yang tidak 

mudah padam.Pola ini dibuat dengan letak yang sejajar dengan 

kemiringan 45 derajat. Pada setiap bidang parang memiliki macam-

macam garis yang menimbulkan macam-macam nama dan 

maknanya. Misalnya parang klitik dengan garis yang kecil yang 

bermakna pemakainya berperilaku lemah lembut dan bijaksana. 

Gambar 2.7: Motif Parang 

Sumber: https://www.google.com/motif batik parang 

 

d. Motif Ceplok 

Motif batik ini selalu simetris, dengan tatanan belah ketupat yang 

disusun rapi.Ada banyak bentuk yang dapat disebut motif ceplok 

seperti bentuk bunga dalam belah ketupat, dengan gambar yang  

https://www.google.com/motif
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diatur berjajar secara diagonal dan memenuhi satu kain.Motif ini 

sering dipadukan dengan berbagai motif batik lainnya agar terlihat 

lebih indah 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8: Motif Ceplok 

Sumber: https://www.google.com/motif batik ceplok 

 

 

B. Kajian Yang Relevan 

Berikut adalah beberapa penelitian yang terkait dengan pengembangan media 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti, yakni : 

1. Ajeng Listyorini/ 2013 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran 

Paliber Mata Pelajaran IPA Kelas IV Sekolah Dasar. Adapun isi dari 

penelitian yang dilakukan yaitu pengembangan media pembelajaran IPA 

pada materi pengelompokan jenis hewan berdasarkan makanannya. Pada 

penelitian ini memiliki persamaan topik yakni menggunakan media papan 

lingkar berputar untuk dikembangkan menjadi sebuah produk. Selain itu 

dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan pada mata pelajaran yang 

digunakannya yaitu IPA pada materi penggolongan hewan berdasarkan 

jenis makanannya dan sampel kelas yang digunakan kelas 4. Sedangkan 

peneliti mengembangkan pada tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 kelas 2 

SD. Dari penjelasan diatas hasil dari penelitian tersebut yaitu pada 

https://www.google.com/motif
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penelitian ini mencoba mengembangkan produk berupa media 

pembelajaran yang menyajikan kegiatan-kegiatan pengamatan, materi 

yang digunakan berbasis gambar menarik guna meningkatkan 

pemahaman siswa dan meningkatkan antusias belajar siswa. 

2. Izatul Ainaini/ 2016 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran 

Paliheber (Papan Lingkaran Hewan Berputar) Mata Pelajaran IPA Kelas 

V SD. Adapun isi dari penelitian yang dilakukan yaitu pengembangan 

media pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi ekosistem. Pada 

penelitian ini juga memiliki persamaan topik yakni menggunakan media 

papan lingkar berputar untuk dikembangkan menjadi sebuah produk 

media pembelajaran. Selain itu penelitian ini juga memiliki perbedaan 

pada mata pelajaran yang digunakan IPA materi ekosistem dan sampel 

kelas yang digunakan kelas 5 Sedangkan peneliti mengembangkan pada 

tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 kelas 2 SD. Dari penjabaran tersebut 

adapun hasil dari penelitian ini yaitupeneliti ingin mencoba 

mengembangkan produk berupa media pembelajaran yang menyajikan 

kegiatan-kegiatan pengamatan, dan materi yang digunakan untuk 

pembelajaran dikelas. 

3. Dyah Worowirastri Ekowati, Ima Wahyu Putri Utami, Dian Ika 

Kusumaningtyas/ 2017 dengan judul Penerapan Media Palibar (Papan 

Lingkaran Berputar) Pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas I SD. Pada 

penelitian ini isinya yaitu penerapan media pembelajaran palibar pada 

pembelajaran tematik di SD Muhammadiyah 9 kota Malang. Pada 

penelitian ini juga memiliki persamaan topik yakni menggunakan media 
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papan lingkar berputar untuk dikembangkan menjadi media pembelajaran 

yang layak. Selain itu penelitian ini juga memiliki perbedaan pada kelas 

yang digunakan kelas 1 dan tema yang digunakan juga berbeda. Dari 

penjabaran tersebut adapun hasil dari penelitian ini yaitu dengan 

penggunaan media palibar siswa di SD Muhammadiyah 9 kota Malang 

menjadi lebih tertarik untuk belajar dan lebih bersemangat dalam belajar. 
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C. Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka fikir diatas, pembelajaran tematik di SDN Purut Rejo 1 

Pasuruan dirasa kurang efektif dan kurang kontekstual dikarenakan media yang 

Keadaan yang di harapkan : 

Pembelajaran tematik dapat 

memberikan pengalaman belajar 

yang menyenangkan, sesuai dengan 

kebutuhan siswa, kontekstual dan 

sesuai dengan lingkungan siswa 

sehingga mudah untuk dikaitkan 

dalam kehidupan sehari-hari siswa 

lewat kegiatan pembelajaran yang 

mengembangkan keterampilan siswa 

dan menumbuhkan karakter siswa. 

 

 

Kondisi di lapangan : 

Pembelajaran tematik kurang 

efektif dan kurang bersifat 

kontekstual. Media pembelajaran 

yang digunakan juga terbatas, 

sehingga guru memerlukan adanya 

pengembangan media agar 

pembelajaran menjadi 

menyenangkan, tidak monoton, 

dan dapat membuat siswa lebih 

aktif lagi dalam proses 

pembelajaran. 

 

Analisis Kebutuhan : 

Guru dan siswa membutuhkan adanya pengembangan media pembelajaran 

untuk pembelajaran tematik, agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 

dan lebih berkesan. 

 

Model Pengembangan : 

Borg and Gall 

 

Produk (Hasil Pengembangan) : 

Produk berupa media pembelajaran Papan Lingkar Berputar Batik untuk tema 

5Pengalamanku subtema 1  kelas II Sekolah Dasar 

 

SDN Purut Rejo 1 Pasuruan 
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digunakan kurang bervariasi yang mengakibatkan siswa kurang bersemangat 

dalam belajar dan keadaan kelas menjadi kurang kondusif sehingga guru 

memerlukan adanya pengembangan media pembelajaran di sekolah. Ditinjau dari 

tujuan pembelajaran tematik, seharusnya pembelajaran dapat memberikan 

pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan 

siswa.Selain itu pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar 

kegiatan belajar lebih bermakna.Dengan demikian peneliti ingin mengembangkan 

media pembelajaran guna mempermudah siswa dalam pembelajaran di sekolah. 

Sehingga model pengembangan yang akan digunakan nantinya model 

pengembanagan Borg and Gall, yang akan menghasilkan sebuah produk media 

pembelajaran Papan Lingkar Berputar Batik untuk pembelajaran tematik. 

 


