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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik  

a. Pengertian  Pembelajaran  Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa Kompetensi Dasar 

(KD) dan indikator dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan 

untuk dikemas dalam satu tema. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Trianto (2011: 39), pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. 

Maksud dari bermakna tersebut adalah pada pembelajaran tematik siswa 

akan dapat memahami konsep-konsep yang saling terkait dari beberapa 

mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Pembelajaran tematik lebih menekankan konsep Learning by doing. 

Oleh sebab itu, guru harus merancang dan mengolah pembelajaran agar dapat 

memberikan pengalaman yang menarik bagi siswa (Daryanto, 2014: 12). 

Pembelajaran tematik memiliki sasaran pembelajaran mencakup 

pengembangan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dielaborasikan pada satuan pendidikan. Ketiga ranah tersebut memiliki 

proses yang berbeda. Sikap diperoleh dari aktivitas menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh dari 

aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi,  
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dan mencipta. Keterampilan diperoleh dari aktivitas mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta.   

Pembelajaran tematik merupakan sebuah pendekatan dalam 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa aspek intra maupun antar mata 

pelajaran. Dengan adanya keterpaduan tersebut siswa akan mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan yang utuh (Majid, 2014: 85). Dengan adanya 

keterpaduan antara aspek intra maupun antar mata pelajaran siswa akan 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga 

pembelajaran akan memberikan makna bagi siswa. 

Kebermaknaan pembelajaran tematik pada siswa dapat ditinjau dari 

konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan nyata 

yang menghubungkan antar konsep dalam intra ataupun mata pelajaran. Jika 

dibedakan dengan pendekatan konvensional, pembelajaran tematik lebih 

menekankan pada keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

siswa lebih aktif terlibat pada pembelajaran untuk membuat keputusan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang dirancang dengan mangaitkan beberapa 

mata pelajaran menjadi sebuah tema sebagai salah satu model pembelajaran 

terpadu (integrated instruction).  

b. Prinsip Pembelajaran Tematik 

Beberapa prinsip pembelajaran tematik sebagai berikut : 

1) Pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan 

dunia siswa dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Tema menjadi 
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pemersatu dari materi yang bermacam-macam dari beberapa mata 

pelajaran. 

2) Pembelajaran tematik perlu memilih beberapa mata pelajaran yang 

memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, materi yang dipilih dapat 

menyampaikan tema secara bermakna.  

3) Pembelajaran tematik tidak diperbolehkan bertentangan dengan tujuan 

kurikulum yang berlaku. Pembelajaran tematik harus mendukung 

pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran yang ada pada kurikulum. 

4) Materi pembelajaran yang dapat dikaitkan dalam satu tema harus selalu 

mempetimbangkan karakteristik siswa seperti kemampuan, minat, 

kebutuhan, dan pengetahuan awal yang dimiliki siswa. 

5) Pemaduan materi pembelajaran tidak terlalu dipaksakan, apabila materi 

tidak memungkinkan untuk dipadukan maka tidakperlu dipadukan. 

c. Arti Penting Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa arti penting dalam membangun 

kompetensi siswa, antara lain : 

1) Pada pembelajaran tematik keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran sangat ditekankan, sehingga siswa mendapatkan 

pengalaman secara langsung  dan terlatih untuk menemukan sediri 

pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman secara langsung 

siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang sudah dipelajari 

serta menghubungkan dengan konsep yang lain.  

2) Pembelajaran tematik juga menekankan penerapan konsep belajar 

sambil melakukan (learning by doing). Oleh sebab itu, guru perlu 
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merancang dan mengolah pembelajaran untuk mempengaruhi 

kebermaknaan belajar siswa. Keterkaitan konsep antar mata pelajaran 

yang dipelajari siswa akan membentuk skema, sehingga siswa akan 

mendapatkan keutuhan pengetahuan.  

d. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik. Rusman (2013: 258) 

berpendapat bahwa karakteristik pembelajaran tematik sebagai berikut. 

1) Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered) sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang menempatkan siswa sebagai 

subjek belajar, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan mediator 

dalam aktivitas belajar. 

2) Memberikan pengalaman langsung (direct experiences) 

Dengan adanya pengalaman langsung, siswa ditunjukkan dengan 

sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami suatu hal 

yang bersifat abstrak. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran tidak 

diperlihatkan dengan jelas. Pembelajaran diarahkan pada tema-tema 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Dengan menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, siswa dapat 

dengan utuh memahami konsep-konsep tersebut. Hal ini diperlukan 
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untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah pada kehidupan 

sehari-hari. 

5) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik memiliki sifat fleksibel artinya adalah guru dapat 

memadukan sumber belajar dari mata pelajaran satu dengan mata 

pelajaran lain, atau dapat memadukan dengan kehidupan dan keadaan 

lingkungan tempat tinggal siswa. 

6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa berkesempatan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki 

sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. 

7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

e. Manfaat Pembelajaran Tematik 

Beberapa manfaat yang diberikan dari pelaksanaan pembelajaran tematik, 

yaitu : 

1) Materi-materi yang disampaikan dari beberapa mata pelajaran 

memiliki keterkaitan konsep, sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan utuh. 

2) Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator 

serta isi mata pelajaran maka akan terjadi penghematan waktu, karena 

tumpang-tindih antar materi bisa dikurangi. 

3) Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat 

pemahaman mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. 

4) Dengan adanya pengintegrasian antar mata pelajaran, maka 

penguasaan materi akan semakin baik dan meningkat. 
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f. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut : 

1) Pengalaman dan kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat 

perkembangannya. 

2) Kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 

3) Kegiatan belajar bermakna bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat 

bertahan lama. 

4) Keterampilan berpikir siswa berkembang dalam proses pembelajaran 

tematik. 

5) Keterampilan sosial siswa berkembang dalam proses pembelajaran 

tematik. Keterampilan sosial tersebut meliputi kerjasama, komunikasi, 

dan mendengarkan pendapat orang lain. 

6) Pembelajaran tematik memberikan kegiatan yang bersifat pragmatis 

dengan permasalah yang sering ditemui siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Selain memiliki kelebihan, pembelajaran tematik juga memiliki kelemahan 

sebagai berikut : 

1) Guru harus memiliki wawasan yang luas, memiliki integritas tinggi, 

memiliki keterampilan mengajar yang baik, dan memiliki kreativitas 

tinggi dalam mengemas dan mengolah pembelajaran. 

2) Guru dituntut untuk terus menggali pengetahuan baru yang berkaitan 

dengan materi yang akan diajarkan. 

3) Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar siswa harus baik, 

baik kemampuan akademik maupun krativitasnya karena 
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pembelajaran tematik menekankan siswa pada kemampuan analitis 

(mengurai), kemampuan asosiatif (menghubungkan), kemampuan 

eksploratif dan elaboratif (menemukan dan menggali). 

4) Pembelajaran membutuhkan sumber belajar yang bervariasi agar 

pengetahuan siswa terus diperbarui. 

5) Pada pembelajaran tematik, penilaian dilakukan dengan banyak aspek 

sehingga penilaiannya harus menyeluruh. 

2. Tema Kegemaranku Subtema Gemar Berolahraga 

Pada penelitian pengembangan media Papan Kotak Gambar Timbul 

(Pak-Gambul), tema yang diambil adalah tema Kegemaranku Subtema Gemar 

Berolahraga dengan cakupan mata pelajaran sebagai berikut. 

a. Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia 

1) Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks 

pendek (berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana) dan/atau 

eksplorasi lingkungan. 

2) Mengemukakan penjelasan tentang cara memelihara kesehatan dengan 

pelafalan kosakata Bahasa Indonesia yang tepat dibantu dengan 

bahasa daerah. 

a) Indikator : 

1) Menyusun kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui 

gambar timbul. 

2) Menyusun kosakata tentang cara memelihara kesehatan menjadi 

kalimat sederhana melalui gambar timbul. 
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3) Mengeja kosakata tentang cara memelihara kesehatan. Mengeja 

rangkaian kalimat sederhana tentang memelihara kesehatan. 

b) Tujuan : 

1) Dengan mengamati gambar timbul, siswa dapat menyusun 

kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. 

2) Dengan mengamati gambar timbul, siswa dapat menyusun 

kosakata tentang cara memelihara kesehatan menjadi kalimat 

sederhana dengan benar. 

3) Dengan menyusun huruf, siswa dapat mengeja kosakata tentang 

cara memelihara kesehatan dengan tepat. 

4) Dengan menyusun kosakata, siswa dapat mengeja rangkaian 

kalimat sederhana tentang memelihara kesehatan dengan benar. 

b. Kompetensi Dasar Matematika 

1) Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan 

yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan 

sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 

2) Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan 

cacah sampai dengan 99. 

a) Indikator : 

1) Menghitung penjumlahan bilangan cacah 

2) Menghitung pengurangan bilangan cacah 

3) Mengoperasikan penjumlahan bilangan cacah pada soal cerita 

4) Mengoperasikan pengurangan bilangan cacah pada soal cerita 
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b) Tujuan : 

1) Dengan mengamati gambar timbul, siswa dapat menghitung 

penjumlahan bilangan cacah dengan benar. 

2) Dengan mengamati gambar timbul, siswa dapat menghitung 

pengurangan bilangan cacah dengan benar. 

3) Dengan berlatih menggunakan gambar timbul, siswa dapat 

mengoperasikan penjumlahan bilangan cacah pada soal cerita. 

4) Dengan berlatih menggunakan gambar timbul, siswa dapat 

mengoperasikan pengurangan bilangan cacah pada soal cerita 

dengan tepat. 

b. Karakteristik Siswa Kelas I 

Pendidikan sekolah dasar adalah bagian dari sistem pendidikan yang 

ditempuh selama enam tahun. Kurikulum sekolah dasar disusun untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional dengan terfokus pada perkembangan 

siswa dan lingkungan di sekitarnya. 

Pada umumnya siswa SD kelas I adalah berusia 7 tahun. Siswa kelas I 

memiliki karakter berbeda-beda pada setiap individu. Berikut ini adalah 

beberapa karakteristik sisa kelas I terhadap kegiatan pembelajaran : 

a. Siswa SD kelas I karakter belajarnya cenderung berbagai macam hal 

yang bersifat konkrit namun secara bertahap ke arah yang lebih 

abstrak. Belajar secara konkrit memiliki arti bahwa siswa kelas I lebih 

mudah mempelajari hal-hal yang nyata misalnya sesuatu yang dapat 

dipegang, dilihat, didengar, dibau, dan diotak-atik secara langsung. 
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Hal tersebut disebabkan karena siswa kelas I belum mampu 

membayangkan jika hanya sekedar teori. 

b. Siswa kelas I belum mampu memisahkan satu konsep dengan konsep 

yang lain, oleh karena itu mereka cenderung memikirkan sesuatu 

secara utuh. 

c. Siswa kelas I masih suka bermain karena masih berada pada masa 

peralihan dari TK yang penuh dengan kegiatan yang ceria. Oleh 

karena itu guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan namun materi dapat tersampaikan dengan baik. 

d. Memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, siswa kelas I sering 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diluar dugaan bahkan di luar 

konteks pembelajaran. 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang memiliki arti perantara atau pengantar. 

Menurut Sadiman (2010: 7) Media adalah segala bentuk komunikasi 

baik cetak maupun audiovisual serta alat-alatnya. Media seharusnya 

dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

minat siswa dalam kegiatan belajar maka bisa disebut dengan media. 

Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mempermudah menjelaskan materi yang sulit disampaikan secara 
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verbal. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Musfiqon (2012: 28) bahwa media dapat didefinisikan sebagai alat 

bantu berupa fisik maupun nonfisik yang digunakan sebagai perantara 

antara guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih 

efektif dan efisien. 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sangat penting digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Adapun 

manfaat media pembelajaran sebagai berikut : 

a) Bagi Siswa 

1) Materi yang diterima siswa lebih jelas dan membantu siswa 

memahami isi pembelajaran dengan mudah. 

2) Motivasi belajar siswa meningkat. 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 

4) Siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar karena tidak hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru tetapi juga melakukan 

aktivitas lain. 

b) Bagi Guru 

1) Dengan menggunakan media, guru lebih mudah dalam 

menyampaikan isi materi. 

2) Lebih mudah dalam memusatkan perhatian siswa untuk fokus 

pada pembelajaran. 

3) Meningkatkan kualitas pembelajaran. Membantu kecermatan dan 

ketelitian dalam menyajikan materi pembelajaran. 
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c. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran telah menjadi bagian integral dalam 

pembelajaran. Oleh sebab itu, keberadaan media pembelajaran tidak 

dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran karena pada dasarnya 

ketika menggunakan media pembelajaran hasil belajar lebih optimal. 

Beberapa fungsi media pembelajaran sebagai berikut: 

1) Membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. 

2) Membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian isi 

materi. 

3) Membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 

Misalnya : 

a. Objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan gambar atau 

video. 

b. Objek yang terlalu kecil dapat digantikan dengan proyektor. 

c. Peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dapat ditampilakan 

melalui video atau film. 

4) Memberikan pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi konkret). 

5) Menarik perhatian siswa lebih besar sehingga pembelajaran yang 

berlangsung tidak membosankan. 

6) Membantu siswa untuk mempermudah dalam memahami materi 

yang disampaikan. 

 

d. Klasifikasi Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu : 
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a) Media audio 

Media audio adalah media yang hanya menggunakan indera 

pendengar. Media audio hanya mampu mengolah kemampuan suara 

saja. Arsyad (2006: 45) berpendapat bahwa adanya hubungan media 

audio dengan pengembangan keterampilan mendengarkan.  

Ditinjau dari sifat pesan yang diterima, media audio menerima 

pesan verbal contohnya bahasa lisan dan pesan non verbal contohnya 

bunyi-bunyian. Jenis media audio antara lain audio tape, radio, dan 

disk recording. 

b) Media visual 

Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. 

Media visual memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. 

Media visual dapat menumbukan ketertarikan siswa dan dapat 

menghubungkan isi materi dengan dunia nyata. Bentuk media visual 

berupa : 

1) Gambar representatif seperti gambar, lukisan atau foto Yng 

menunjukkan bentuk suatu benda. 

2) Diagram yang melukiskan hubungan konsep, organisasi, dan 

struktur isi materi 

3) Peta, yang menunjukan hubungan ruang antara unsur dalam isi 

materi 

4) Grafik seperti tabel, grafik, dan chart (bagan) yang menyajikan 

gambaran data. 

c) Media audio visual 
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Media audio visual adalah media yang melibatkan indera 

pendengaran dan penglihatan. Pesan yang disampaikan melalui 

media audio visual berupa pesan verbal dan non verbal. Media audio 

visual ini dapat berupa tayangan film, video, dan tayangan televisi. 

e. Pertimbangan Pemilihan Media Pembelajaran 

Memilih media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran adalah hal yang tidak mudah. Selain memerlukan 

analisis yang kritis dan mendalam dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek juga dibutuhkan prinsip-prinsip tertentu agar tepat dalam memilih 

media pembelajaran yang dibutuhkan. Menurut Musfiqon (2012: 116), 

ada tiga prinsip utama yang dijadikan rujukan bagi guru dalam memilih 

media pembelajaran sebagai berikut : 

1) Prinsip efektifitas dan efisiensi 

Dalam konsep pembelajaran, efektifitas adalah keberhasilan 

pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan 

pembelajaran setelah pembelajaran dilaksanakan. Apabila seluruh 

tujuan pembelajaran telah tercapai maka pembelajaran dapat 

disebut efektif. Sedangkan efisiensi adalah ketercapaian tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan biaya, waktu, dan sumber daya 

lain seminimal mungkin. 

Media pembelajaran yang telah memenuhi aspek efektifitas 

dan efisiensi akan dapat menimbulkan ketertarikan bagi siswa 

dalam belajar mendukung proses pencapaian tujuan pembelajaran. 

Materi yang disampaikan dengan dukungan media pembelajaran 
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yang efektif dan efisien akan lebih mudah diterima dan dipahami 

oleh siswa. 

2) Prinsip relevansi 

Mempertimbangkan kesesuaian media pembelajaran dengan 

materi yang akan disampaikan kepada siswa juga sangat penting 

dipertimbangkan oleh guru. Prinsip relevansi ada dua macam yaitu 

relevansi internal dan relevansi eksternal. 

Relevansi internal adalah pemilihan media pembelajaran yang 

mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan pembelajaran, isi, 

strategi dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, relevansi ke dalam 

juga mempertimbangkan guru, siswa, dan desain media 

pembelajaran yang akan digunakan. Sehingga media yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan guru, kebutuhan siswa, dan 

sesuai dengan materi yang disampaikan. 

Sedangkan relevansi eksternal adalah pemilihan media 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan 

masyarakat. Media pembelajaran disesuaikan dengan masalah yang 

sedang dihadapi oleh siswa serta disesuaikan dengan 

kecenderungan di kalangan siswa. Artinya, media pembelajaran 

yang digunakan sesuai dengan konteks kehidupan siswa yang 

sering dilihat, didengar, dan dialami di kehidupan sehari-hari. 

3) Prinsip produktifitas 

Produktifitas dalam pembelajaran dapat dipahami pencapaian 

tujuan pembelajaran secara optimal dengan memanfaatkan sumber 



28 
 

 
 

daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia. Dalam memilih media pembelajaran, harus menganalisis 

apakah media pembelajaran yang akan digunakan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran atau tidak. Apabila media pembelajaran yang 

digunakan dapat mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan 

lebih baik makan media tersebut dapat dikategorikan media yang 

produktif. 

Selain prinsip pemilihan media terdapat beberapa kriteria, 

berikut ini beberapa kriteria pemilihan media yang perlu 

diperhatikan: 

1) Kesesuaian dengan tujuan  

Pembelajaran yang dilaksanakan mengacu pada tujuan 

pembelajaran yang telah ditentutkan. Maka dari itu dalam 

memilih media pembelajaran harus yang dapat mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.  

2) Ketepatgunaan  

 Ketepatgunaan diartikan pemilihan media berdasarkan pada 

kegunaan. Apabila media belum tepat dan belum berguna makan 

tidak perlu digunakan. Jadi dalam menggunakan media juga 

disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. 

3) Keadaan siswa 

 Pemilihan media pembelajaran yang baik adalah yang 

disesuaikan dengan keadaan siswa baik keadaan fisiologis, 

filosofis, ataupun sosiologis siswa. Apabila media pembelajaran 
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yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi siswa, maka media 

pembelajaran tersebut tidak akan memberikan banyak pengaruh 

dalam memahami materi. 

4) Ketersediaan 

Perlu diperhatikan bahwa memilih media pembelajaran yang 

akan digunakan harus media yang tersedia. Apabila guru tidak 

mampu membuat media tersebut, maka menggunakan media 

alternatif yang telah tersedia di sekolah. 

5) Biaya  

Biaya sering menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan 

dalam memilih media pembelajaran. Biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh media harus seimbang dengan hasil 

pembelajaran yang akan dicapai.  

6) Keterampilan guru 

Keterampilan guru sering dijadikan kendala dalam pemilihan 

media karena guru cenderung memilih media yang sederhana 

dengan alasan tidak bisa mengoperasikan media yang lebih 

modern. Media pembelajaran yang dipilih guru harus mampu 

mengoperasikan dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Media Pembelajaran Pak-Gambul 

a. Penjelasan Media Pembelajaran Pak-Gambul 

Pak-Gambul adalah singkatan dari Papan Kotak Gambar 

Timbul. Media pembelajaran tematik Papan Kotak Gambar Timbul 

(Pak-Gambul) dapat diimplementasikan pada tema Kegemaranku 
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subtema Gemar Berolahraga, pada subtema tersebut terdapat sebuah 

pembelajaran yaitu pembelajaran 5 yang di dalamnya terkandung dua 

mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Dalam 

pembelajaran tersebut pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ada 

kegiatan siswa mengenal kosakata, sedangkan unuk Matematika siswa 

memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. 

Media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) 

memodifikasi dari media gambar 2 dimensi. Gambar timbul tersebut 

diletakkan pada sisi kotak yang juga tersedia kartu huruf, kartu angka, 

dan kartu gambar yang digunakan untuk siswa kelas I Sekolah Dasar. 

Media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) diharapkan dapat 

menjadi solusi bagi guru dan siswa untuk kegiatan pembelajaran 

karena media ini praktis, menarik, dan menyenangkan. 

Media menggunakan bahan dari papan berbahan dasar triplek 

yang berfungsi sebagai alas yang mudah dibawa, dipindahkan, dan 

aman apabila digunakan oleh guru dan siswa. Papan triplek berukuran 

25 cm x 25 cm akan dirangkai menjadi bentuk kubus, sehingga 

apabila siswa akan menggunakan media tersebut bisa dibuka. Pada 

masing-masing sisi terdapat berbagai macam aktivitas dengan tema 

kegemaran siswa yang dapat menarik perhatian siswa. Gambar 

aktivitas dan variasi kartu huruf dan kata yang disajikan disesuaikan 

untuk siswa belajar menyusun kosakata, yaitu kosakata tentang 

berbagai macam kegemaran. Selain hal tersebut, pada media 

disediakan kartu gambar timbul yang diimplementasikan pada siswa 
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untuk belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan 

cacah. 

Media Pak-Gambul dapat digunakan oleh setiap siswa secara 

bergantian. Pada setiap sisi papan dilapisi menggunakan kain flanel, 

gambar dimodifikasi dengan diberikan efek timbul serta berbagai 

warna agar bersifat lebih komunikatif . Bahan yang digunakan untuk 

membuat media bersifat aman, sederhana, dan mudah diperoleh.  

 

b. Desain Media Pembelajaran Pak-Gambul 

 

Tabel 2.1 Desain Media Pak-Gambul 

Gambar Keterangan 

 

Tampilan desain kotak 

   

 

Tampilan kotak apabila dibuka 

Gambar Keterangan 

 

Kartu huruf 

 

Kartu angka 

A 

8 
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Kartu gambar 

 

Gambar aktivitas 

 

Kartu kata 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

      Penelitian tentang pengembangan media gambar dalam pembelajaran telah 

banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERMAIN 

BOLA 
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No Nama Peneliti Hasil Persamaan Perbedaan Kelebihan 

1 Aprilia Tri 

Wulandari, 

2015 

Pengembangan 

Media 

Pembelajaran 

Gambar untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Menulis 

Narasi Siswa 

Kelas IV Mata 

Pelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

SDN 

Kedungoleng 

04 Kec. 

Paguyangan 

Kab. Brebes 

Hasil 

pengembangan 

media yang 

dilakukan 

memiliki hasil 

ata-rata 90% 

atau bersifat 

sangat baik 

dan efektif 

untuk 

digunakan 

pada siswa 

kelas IV 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

sama-sama 

mengangkat 

tentang 

pengembangan 

gambar seri 

dalam proses 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

Aprilia tri 

Wulandari 

lebih fokus 

pada mata 

pelajaran 

Bahasa 

Indonesia. 

Sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

pembelajaran 

tematik. 

Penelitian ini 

mengembangkan 

media gambar 

menjadi media 

gambar tiga 

dimensi yang 

mendukung 

pembelajaran 

tematik. 

2 Agustina 

Ellyana, 2016 

Pengembangan 

Media Gambar 

untuk 

Meningkatkan 

Kosakata 

Siswa dalam 

Keterampilan 

Berbicara 

Bahasa Inggris 

Media yang 

dihasilkan 

dinilai 90% 

efektif dalam 

memotivasi 

siswa untuk 

lebih aktif 

dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

keterampilan 

berbicara 

monolog. 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

sama-sama 

mengangkat 

tentang 

pengembangan 

gambar seri 

dalam proses 

pembelajaran 

Penelitian 

yang 

dilakukan oleh 

Agustina 

Ellyana lebih 

menekankan 

pada 

pengembangan 

gambar seri 

pada mata 

pelajaran 

bahasa Inggris. 

Sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

pembelajaran 

tematik dan 

media 

dikembangkan 

menjadi 

gambar 

timbul. 

Penelitian ini 

mengembangkan 

media 

pembelajaran 

Pak-Gambul 

yang dapat 

digunakan untuk 

siswa kelas I 

berlatih 

menyusun 

kosakata dan 

operasi hitung 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

bilangan cacah. 
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C. Kerangka Berpikir 

 

 

Kondisi Ideal 

1. Siswa berpartisipasi ak 

2. tif, kreatif, dan berpikir. 

3. Guru memberikan inovasi 

pengembangan media pembelajaran 

yang baru selain gambar dua dimensi. 

4. Adanya media pembelajaran yang sesuai 

dan mendukung pembelajaran tematik. 

5. Media yang digunakan sesuai dengan 

kriteria pemilihan media yang sesuai 

dengan siswa sekolah dasar. 

 

Kondisi Lapangan 

1. Siswa belum berpartisipasi secara 

aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Guru hanya memberikan media 

pembelajaran berupa gambar. 

3. Belum tersedia media pembelajaran 

yang sesuai dan mendukung 

pembelajaran tematik. 
 

Masalah 

Tidak tersedia media yang mendukung kegiatan 

pembelajaran tematik. 

Solusi 

Pembuatan Rancangan Media 

Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) 

Rumusan Masalah 

Bagaimana proses pengembangan media 

Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-

Gambul) pada tema Kegemaranku subtema 

Gemar Berolahraga pada kelas I Sekolah 

Dasar? 

Bagaimana kevalidan  media Papan Kotak 

Gambar Timbul (Pak-Gambul) tema 

Kegemaranku subtema Gemar Berolahraga 

pada kelas I Sekolah Dasar? 

 

Pengembangan Media Papan Kotak Gambar Timbul (Pak-Gambul) pada Pembelajaran Tematik 

Tema Kegemaranku Subtema Gemar Berolahraga Kelas I Sekolah dasar 


