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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Hakikat Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggunakan 

tema dalam proses kegiatan pembelajaran. Menurut Subroto (2000: 9) 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu 

tema tertentu yang mengaitkan dengan pokok bahasan lain, konsep 

tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan 

atau direncanakan baik dalam satu bidang studi atau lebih dan dengan 

beragam pengalaman belajar sehingga pembelajaran menjadi semakin 

bermakna. Pengertian tersebut hampir sesuai dengan pemaparan 

menurut Trianto (2011:39) yang menyebutkan bahwa pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. 

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran dengan 

memadukan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema, dimana 

peserta didik tidak mempelajari materi mata pelajaran secara terpisah, 

semua mata pelajaran yang ada di sekolah dasar sudah melebur menjadi 

satu kegiatan pembelajaran yang diikat dengan tema (Kemendikbud, 

2013: 7). Sedangkan menurut Beans (dalam Syaefudin dkk., 2006: 4) 
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pembelajaran tematik sebagai upaya untuk mengintegrasikan 

perkembangan dan pertumbuhan siswa dan kemampuan pengetahuannya 

sendiri. Melalui pembelajaran tematik anak didik dapat membangun 

saling keterkaitan anatara satu pengalaman dengan pengalaman lainnya, 

satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya atau antara pengetahuan 

dengan pengalaman sehingga memungkinkan pembelajaran itu menarik. 

Menurut beberapa pedapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema 

tertentu untuk mengaitkan antara beberapa isi mata pelajaran dengan 

pengalaman kehidupan nyata sehari-hari siswa sehingga dapat 

memeberikan pengalaman bermakna bagi siswa. 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran 

tematik memilki karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik 

tersebut menurut (Kadir dan Asrorah, 2014:  22) sebagai berikut : (1) 

Anak didik sebagai pusat pembelajaran, (2) Memberikan pengalaman 

langsung (direct experiences), (3) Menghilangkan batas pemisahan antar 

mata pelajaran, (4) Fleksibel/luwes, (5) Hasil pembelajaran sesuai 

dengan minat dan kebutuan anak didik, (6) Menggunkaan prinsip 

PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), (7) 

Holistik, (8) Bermakna.  

Karakteristik pembelajaran tematik bertujuan untuk memberikan 

pengalaman bermakna secara utuh kepada peserta didik. Karakteristik 

pembelajaran tematik yang dapat memperkuat alasan mengapa 
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pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman bermakna secara 

utuh menurut (Hosnan, 2014: 366) antar lain yaitu: (1) Pembelajaran 

tematik menempatkan peserta didik sebagai suatu subjek belajar, (2) 

Peserta didik dihadapkan langsung pada suatu yang nyata (konkret) 

sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak, (3) Fokus 

pembelajaran di arahkan pada pembahasan tema yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik sesuai dengan kurikulum, (4) 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

dalam suatu proses pembelajaran, (5) Pembelajaran tematik bersifat 

luwes, dimana pendidik dapat mengaitkan mata pelajaran dengan mata 

pelajaran yang lain maupun dengan kehidupan peserta didik dan 

lingkungan sekitarnya, (6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik, (7) Menggunakan prinsip belajar sambil 

bermain dan menyenangkan. Pendidik lebih banyak menggunakan 

teknik bermain yang membuat suasana pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. 

c. Tema 5 Subtema 2 pada Pembelajaran Tematik Kelas V SD 

Menurut Majid (2014:97) didalam pembelajaran tematik terdapat 

Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator dari 

berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang sudah dipilih. 

Untuk mengetahui pemetaan kompetensi inti yang ditetapkan pada kelas 

V sebagai berikut : (1) Menerima, menjalankan da menghargai ajaran 

agama yang di anutnya, (2) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, 

percaya diri, peduli, dan percaya diri dlam berinteraksi dengan keluarga, 
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teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air, (3) Memahami 

pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya , 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya , makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya 

dirumah , disekolah dan tempat bermain, (4) Menyajikan pengetahuan 

faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas , sistematis , logis dan 

kritis dalam karya yang estetis , dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat , dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

Salah satu tema pada pembelajaran tematik kelas yaitu Tema 5 

Ekosistem Subtema 2 Hubungan Antar Makhluk Hidup dalam 

Ekosistem. Materi yang dibahas pada tema ini yaitu tentang 

mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama (Bahasa Indonesia) 

dan rantai makanan (IPA) . 

 

2. Karakteristik Siswa di Sekolah Dasar 

Siswa sekolah dasar merupakan anak yang mengalami banyak 

perubahan, baik secara mental maupun secara fisik. Anak-anak pada jenjang 

sekolah dasar gerakan tubuhnya akan semakin lincah dan terarah seiring 

dengan munculnya keberanian mental. Menurut Nasution (dalam Syaiful, 

2008: 123) masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang 

berlangsung dari usia enam  tahun  hingga  kira-kira  sebelas  atau  dua  belas  

tahun.  Usia  ini  ditandai  dengan  mulainya  anak  masuk  sekolah  dasar  

dan  dimulainya  sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan 
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mengubah sikap-sikap dan  tingkah  lakunya.  Guru  mengenal  masa  ini  

sebagai  “masa  sekolah”,  oleh  karena  itu  pada  usia  inilah  anak  untuk  

pertama  kalinya  menerima  pendidikan formal. 

Selama di sekolah dasar, perkembangan fisik anak-anak tumbuh lebih 

lambat dibandingkan ketika mereka memasuki masa balita. Anak-anak pada 

masa ini mengalami perubahan yang relatif sedikit. Perkembangan fisik yang 

dialami oleh siswa sekolah dasar mencakup pertumbuhan biologis misalnya 

pertumbuhan otak, otot dan tulang. Sumantri dkk (dalam Sugiyanto, 2005:1) 

menjelaskan bahwa pada usia 10 tahun baik laki-laki maupun perempuan 

tinggi dan beratnya bertambah kurang lebih 3,5 kg. Namun setelah usia 

remaja yaitu pada usia 12-13 tahun anak perempuan berkemban lebih cepat 

daripada laki-laki. 

Seseorang harus terus mengembangkan dan menambah pengetahuannya 

sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya, maka diperlukan proses 

penyeimbangan. Proses penyeimbangan yaitu menyeimbangkan antara 

lingkungan luar dengan struktur kognitif yang ada dalam dirinya. Piaget 

(dalam Budiningsih, 2005:37-40) membagi tahap-tahap perkembangan 

kognitif menjadi empat yaitu:  

a. Tahap Sensorimotorik (umur 0-2 tahun) 

Pertumbuhan kemampuan seorang anak dapat terlihat dari kegiatan 

motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok 

perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi 

langkah. 
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b. Tahap Praoperasional (umur 2-7 atau 8 tahun) 

Anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan 

gambaran kata-kata. Tahap pemikirannya yang lebih simbolis tetapi 

tidak melibatkan pemikiran operasional dan lebih bersifat egosentris 

dan intuitif daripada logis. 

c. Tahap Operasional Konkret ( umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun) 

Pada tahap ini sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan 

logis serta ditandai dengan adanya  reversible dan kekekalan. Anak 

telah memiliki kecakapan berpikit logis, tetapi hanya melalui benda-

benda yang bersifat konkret. 

d. Tahap Operasional Formal (umur 11 atau 12-18 tahun 

Ciri pokok perkembangan pada tahap iniadalah anak telah mampu 

untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan mampu untuk 

menark kesumpulan dari informasi yang telah diperoleh. 

 

3. Media Pembelajaran  

a. Makna Media Pembelajaran 

Terjadinya pembelajaran yaitu adanya interaksi sumber pesan 

melalui saluran media yang dikirimkan kepada penerima pesan. Pesan 

tersebut adalah bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh pendidik 

kepada peserta didik. Hal terseut sesuai dengan makna media menurut 

(Suprihatingrum, 2013 : 319) Media adalah pengantar atau perantara, 

yaitu sebagai pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Menurut 

Sanjaya (dalam Haryono, 2014: 47) menyatakan bahwa media 



17 
 

 
 

pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan 

dan perangkata lunak yang mengandung pesan.  

Media mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan peserta didik (Trianto, 2011: 227). Menurut Miarso 

(dalam Haryono, 2014: 48) media adalah segala sesuatu yang digunakan 

dalam mengirim pesan serta dapat merangsang pikiran, persaan, 

perhatian, dan kemauan pebelajar sehingga mendorong terjadinya proses 

belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan serta kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah 

informasi baru pada diri siswa. 

b. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Media memiliki peranan penting dalam pembelajaran, yakni untuk 

menjelaskan hal-hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat 

komunikasi materi pembelajaran. Media pembelajaran juga mampu 

membangkitkan motivasi peserta didik serta membuat suasana belajar 

menjadi lebih menyenangkan. Suatu media memiliki beberapa fungsi 

menurut (Haryono, 2014:49-50) antara lain yaitu : (1) Mengatasi 

keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa, (2) memperoleh 

gambaran jeleas tentang benda yang sulit diamati langsung, (3) 

Memungkinkan siswa berinteraksi dengan lingkungannya, (4) 

Menghasilkan keseragaman pengamatan, (5) Menanamkan konsep dasar 
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yang benar, konkret dan realistis, (6) Membangkitkan keinginan dan 

minat baru, (7) Membangkitkan motivasi anak dalam belajar, (8) 

Memberikan pengalaman yang menyeluruh dari konkret sampai abstrak, 

(9) memudahkan siswa untuk membandingkan, mengamati dan 

mendiskripsikan suatu benda. 

Di sisi lain, Sutikno (dalam Haryono, 2014:50) menyebutkan ada 

beberapa fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran 

diantaranya sebagai berikut : (1) membantu mempercepat pemahaman 

dalam pemahaman dalam proses pembelajaran, (2) Memperjelas 

penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitis, (3) Mengatasi keterbatasan 

ruang, (4) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif, (5) Waktu 

pemebelajaran dapat dikondisikan, (6) Menghilanhkan kebosanan siswa, 

(7) Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu, (8) 

Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, (9) Meningkatkan 

kadar keaktifan/keterlibatan siswa. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memiliki manfaat dan fungsi yang dangat penting dalam 

proses pembelajaran. Pemanfaatan media dalam pemebelajaran juga 

sangat berpengaruh pada motivasi da semangat belajar siswa sehingga 

diharapkan dapat menunjang keberhasilan suatu pembelajaran.  

c. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki berbagai berbagai macam bentuk. 

Media berdasarkan jenis dan cara penyajiannya ada dua yaitu media alat 

peraga dan media Teknologi, Komunikasi dan Informasi (TIK) 
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(Haryono, 2014:53). Selain itu Haryono (2014:52) juga mengemukakan 

bahwa media pembelajaran berdasarkan bentuk atau ciri fisiknya dapat 

dikelompokkan yaitu:  

1) Media dua dimensi. Cara memilih dan menggunakan media dua 

dimensi dilakukan melalui, menentukan tujuan sesuai dengan 

materi, memiloh wujud media yang menarik, media yang dipajang 

praktis, aman dan berdampak positif, dan dapat dengan jelas dilihat 

dengan oleh siswa. Contoh media dua dimensi atau media grafis 

yaitu media gambar, media gambar animasi manual, media kartu 

angka, media kartu buah, dan lain-lain. 

2) Media tiga dimensi. Pemilihan dan penggunaan media tersebut 

dilakukan dengan cara menentukan tujuan yang ingin dicapai 

dalam kegiatan pembelajaran dan tingkat daya tarik media sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Contoh dari media tiga dimensi yaitu 

candi, rumah adat, topeng, boneka, diorama, lembar balik dan 

sebagainya. 

3) Media pandang diam dan media pandang gerak. Media tersebut 

merupakan suatu media pembelajran yang isi pesannya diterima 

oleh indera penglihatan dan pendengaran. Keuntungan 

menggunakan media dengan model ini yaitu siswa dapat 

memperoleh informasi yangs sesungguhnya walaupun jaraknya 

jauh dan berbahaya. Contoh media ini adalah media TIK. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media 

diklasifikasikan berdasarakan jenis dan cara penyajiannya ada dua yaitu 
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media alat peraga dan media TIK. Sedangkan media berdasarkan bentuk 

atau ciri fisiknya dibagi menjadi tiga yaitu media dua dimensi, media 

tiga dimensi dan media pandang diam dan pandang gerak. 

 

4. Media RITATIK 

Media RITATIK termasuk ke dalam jenis media alat peraga. Haryono 

(2014:54) menyebutkan bahwa media alat peraga diklasifikasikan menjadi 

enam jenis, salah satu jenis media alat peraga yaitu alat tiruan. Alat tiruan 

merupakan benda yang dibuat menyerupai aslinya. Contoh media dari alat 

tiruan misalnya peta timbul, globe, boneka, diorama tertutup, diorama lipat, 

diorama terbuka, ritaton, rotaton, lembar balik dan sebagainya. 

Ritatoon mempunyai pengertian yakni sebagai penyajian pesan secara 

visual melalui simbol-simbol garis ke dalam serangkaian gambar (gambar 

seri) yang pada saat pemakaiannya menggunakan standar. Standar ritatoon 

berupa papan berlubanng berlajur-lajur dimana lubang itu untuk meletakkan 

gambar yang ditegakkan. Ritatoon terdiri dari gambar seri yang amsing-

masing diletakkan pada kartu atau tripleks sebagai perangkat lunak, dan 

standar dari papan sebagai perangkat keras. Disebut ritatoon merupakan 

kependekan dari kata ce-rita yang dipertunjukkan (toon) (Kustiawan, 

2016:83). 

a. Teknik Pembuatan Media RITATIK 

Langkah-langkah pembuatan media RITATIK adalah sebagai berikut : 

1) Siapkan alat dan bahan berupa triplek, kayu, paku, palu, dan cat 

warna 
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2) Potong papan kayu membentuk sebuah balok dengan ukuran 

55cm × 45cm × 10cm. Salah satu sisi pada balok diberi pegangan 

kecil sehingga dapat ditarik keluar dan kedalam menyerupai laci. 

3) Potong triplek membentuk sebuah persegi panjang dengan ukuran 

45cm × 35cm 

4) Beri lubang tipis memanjang di atas kayu balok sebanyak 4 buah  

5) Kemudian tancapkan triplek pada setiap lubang tersebut 

6) Hias sisi-sisi balok dengan sebuah miniatur yang menarik 

b. Cara Penggunaan Media RITATIK 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penggunaan media 

RITATIK  sebagai berikut : 

1) Siapkan media RITATIK (Ritatoon Tematik) 

2) Siswa mengamati miniatur kondisi geografis negara Indonesia pada 

media (IPS) 

3) Guru membuka laci pada media dan mengambil papan RITATIK 

4) Beberapa siswa membacakan teks bacaan yang terdapat pada LKS 

secara bergantian (Bahasa Indonesia) 

5) Siswa menancapkan gambar dari lubang paling belakang sesuai 

dengan paragraf yang dibacakan lalu diteruskan oleh siswa yang 

membacakan paragraf selanjutnya 

6) Guru membagikan papan RITATIK (sisi lain) pada setiap 

kelompok dan diminta untuk menggambar rantai makanan sesuai 

dengan latar ekosistem yang didapatkan (IPA) 
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7) Setiap perwakilan kelompok menancapkan papan dari lubang 

paling belakang (sama seperti kegiatan sebelumnya) dan 

mempresentasikan hasil diskusinya 

c. Kelebihan Media RITATIK 

Menurut Kustiawan (2016:83) Ritatoon merupakan media yang 

efektif dalam penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran karena dapat 

menarik perhatian siswa dan guru dapat bercerita sambil 

memperlihatkan gambar, tetapi masih dapat mengawasi perilaku siswa. 

Media ini memiliki keunggulan yaitu: 

1) Dapat memudahkan siswa dalam menerima materi pembelajaran 

2) Menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi 

lebih menarik 

3) Membuat siswa tidak mudah bosan karena media digunakan 

dengan metode mengajar yang bervariatif  

4) Dapat melatih keterampilan membaca peserta didik dalam rangka 

mencari pengetahuan baru 

5) Terbuat dari kayu yang awet dan dapat dibawa kemana saja 

karena tidak terlalu berat 

d. Kelemahan Media RITATIK 

1) Hanya bisa digunakan untuk kelas 5 

2) Media didesain hanya untuk tema 5 subtema 2 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian terdahulu yang melandasi 

penelitian pengembangan media RITATIK ini. Persamaan dan perbedaan 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian pengembangan ini disajikan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Penelitian yang Relevan 

No. Nama Peneliti Persamaan  Perbedaan  

1.  Saidatul Rohmah/2016/ 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Ritatoon dalam 

Pembelajaran Fikih di Kelas 2 

MI Nurul Huda di   

Kedungkandang Malang 

Persamaan dari penelitian 

ini adalah mengembangkan 

media Ritatoon dalam 

pembelajaran untuk 

Sekolah Dasar 

Perbedaan pada penelitian ini yaitu 

penelitian yang terdahulu hanya 

menggunakan media Ritatoon dalam 

bentuk aslinya tanpa ada modifikasi 

dan digunakan untuk mata pelajaran 

agama. Sedangkan pada penelitian 

yang akan dilakukan media ritatoon 

mengalami modifikasi dan lebih 

dominan digunakan oleh siswa, media 

ini digunakan untuk pembelajaran 

tematik. 

2.  Syafiatul Munazzilah dan 

Ulhaq Zuhdi/2018/ 

Pengaruh Media Ritatoon 

Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Materi Daur Hidup dan 

Metamorfosis Kelas IV SDN 

Wonoplintahan 2 

Persamaan dari penelitian 

ini adalah mengembangkan 

media Ritatoon dalam 

pembelajaran berkelompok 

dan untuk kelas tinggi 

Perbedaan pada penelitian ini yaitu 

penelitian yang terdahulu 

mengembangkan media hanya untuk 

satu mata pelajaran dan lebih fokus 

pada pengaruh yang ditimbulkan dari 

adanya penggunaan media Ritatoon. 

Sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan digunakan untuk 

pembelajaran tematik dan lebih fokus 

pada pengembangan medianya. 

3.  Miftakhun Nikmah dan 

Mulyani/2018/Efektivitas 

Media Ritatoon dalam 

Pembelajaran Keterampilan 

Menulis Pantun Kelas V SDN 

Bangkingan II/442 Surabaya 

Persamaan dari penelitian 

ini adalah mengembangkan 

media Ritatoon pada kelas 

V 

Perbedaan pada penelitian ini yaitu 

penelitian yang terdahulu 

mengembangkan media hanya untuk 

satu mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan digunakan untuk 

pembelajaran tematik. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

C. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Validasi Media 

Uji Coba Media 

Ahli Materi Ahli Media 

Pembelajaran Kelas 5 Tema 5 Subtema 2 

 

Pembelajaran Tematik 

1. Student Center Learning, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. 

2. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran.  

 

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 

 

Kondisi Ideal 

1. Peserta didik berpartisipasi secara aktif, 

kreatif dan berpikir kritis untuk membangun 

pengetahuannya dalam proses pembelajaran 

2. Media pembelajaran sangatlah penting, 

karena media pembelajaran  digunakan 

sabagai alat bantu guru dalam 

menyampaikan materi dan memudahkan 

pemahaman terhadap materi pelajaran 

3. Peserta didik mampu mengkonstruk 

pikirannya sendiri dan tidak hanya 

mengandalkan guru 

Kondisi Nyata 

1. Peserta didik belum berpartisipasi secara 

aktif, kreatif dan berpikir kritis untuk 

membangun pengetahuannya dalam proses 

pembelajaran 
2. Kurangnya penggunaan media dalam 

proses pembelajaran tematik terutama 

pada Tema 5 Subtema 2  
3. Peserta didik kurang mampu 

mengkonstruk pikirannya sendiri dan 

masih mengandalkan pengtahuan dari guru 

melalui materi yang disampaikannya 

Pengembangan Media RITATIK 

Pembuatan Media 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 


