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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

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 baik dalam satu bidang studi atau lebih dan dengan beragam 

pengalaman belajar. Pembelajaran tematik di rancang dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar yang optimal dan maksimal dengan cara 

mengangkat pengalaman siswa yang mempunyai jaringan dari berbagai aspek 

kehidupanya dan pengetahuannya. Dengan pembelajaran tematik siswa dapat 

membangun keterkaitan pengetahuan dengan pengetahuan lainya sehingga 

pembelajaran itu menarik, sehingga bisa dikemukakan bahwa setiap siswa 

mendapatkan tambahan informasi baru dan selalu terhubung dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki.  

Prabowo (2002:2) menyatakan pembelajaran tematik/terpadu adalah 

suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau mengkaitkan berbagai 

bidang studi. Pembelajaran terpadu, merupakan pendekatan belajar mengajar 

yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan pada 

siswa. Sedangkan menurut Sukmadinata (2004:197) lebih memandang pada 

pembelajaran tematik sebagai suatu model pembelajaran dengan fokus pada 

bahan ajar yang digunakan.  Menurut Beans, pembelajaran tematik sebagai
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supaya untuk mengintegrasikan pengembangan dan pertumbuhan siswa dan 

kemampuan pengetahuannya (Beans, 1993 dalam Syaefudin dkk., 2006: 4). 

Pembelajaran tematik menurut Hadi Subroto: 2009 adalah pembelajaran 

dengan satu pokok bahasan atau dengan tema tertentu yang dapat 

dihubungkan dengan pokok bahasan lain, yang dilakukan secara langsung 

atau direncanakan, baik dalam satu mata pelajaran atau lebih dan disertakan 

dengan berbagai pengalaman belajar siswa, maka pembelajaran akan menjadi 

lebih bermakna. Jadi pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang 

menggunakan tema tertentu untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran 

dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna bagi siswa (Abd. Kadir & Hanun 

Asrohah  2015: 6 ). 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa para ahli di atas dapat di 

sismpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

menggabungkan antara mata pelajaran satu dengan pembelajaran lainya, 

dimana siswa di tuntut untuk aktif dan menalar dari pelajaran yang di 

dapatkan di sekolah dan guru sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam 

memahami pembelajaran. 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik 

memiliki karakteristik menurut Kadir dan Hanun (2014) sebagai berikut :  

(1) Siswa sebagai pusat pembelajaran dimana siswa adalah pelaku utama 

dalam pendidikan semua tujuan harus di sesuaikan dengan kebutuhan 

siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi apa 
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yang di butuhkan oleh siswa dalam mengembangkan minat dan 

memotivasinya. (2) Memberikan pengalaman langsung dimana peserta 

siswa harus mengalami proses pembelajaran dari persiapan, proses 

sampai produknya. Agar siswa lebih siap jika di hadapkan pada 

lingkungan nyata. (3) Menghilangkan batas pemisahan antar mata 

pelajaran, sesuai dengan karakter pembelajaran tematik yang terintegrasi, 

maka pemisahan antara berbagai mata pelajaran menjadi tidak jelas. Mata 

pelajaran di sajikan dalam bentuk tema yang mengandung beberapa mata 

pelajaran dan dalam satu tema berisikan beberapa sub tema. (4) Fleksibel 

(luwes) dimana pembelajaran tematik dilakukan dengan menghubungkan 

antara pengetahuan yang satu dengan lainya, atau menghubungkan antara 

pengalaman satu dengan lainya. Lebih sangat ditekankan adalah 

pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik 

dengan sesuatu yang baru dan perlu dimiliki oleh anak didik. (5) Hasil 

pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa tentunya 

pembelajaran tematik akan memberikan dorongan untuk timbulnya minat 

dan motivasi belajar dan dapat diperoleh dari mengoptimalkan potensi 

yang telah di miliki sesuai minat dan kebutuhannya. (6) Menggunakan 

prinsip PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif,Efektif dan 

Menyenangkan) dimana  pembelajaran tematik berprinsip bahwa belajar 

harus melibatkan peserta didik dalam mengembangkan kreatifitas dan 

menapai sasaran. Semua prinsip tersebut di susun yang menyenangkan 

supaya menimbulkan dorongan minat dan motivasi siswa. (7) Holistik 

bahwa pembelajaran tematik bersifat integrated, dan satu tema dilihat dari 
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berbagai perspektif. (8) Bermakana, yaitu meningkatkan kebermaknaan 

(meaningfull) pembelajaran. Kebermaknaan pembelajaran semakin 

meningkat jika sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik, yang di 

tunjukkan dengan terbentuknya suatu hubungan anatara pengetahuan dan 

pengalaman.  Sedangkan menurut para hali lain 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 

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 
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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. Kelebihan dan Kekurangan  Pembelajaran Tematik 

Dalam pembelajaran tematik tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan 

yang akan di dapatkan menurut Kadir dan Hanun (2014) sebagai berikut : 

1. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Dalam pelaksanaan pemebelajaran tematik terdapat beberapa manfaat 

yaitu : dapat mengurangi antar mata pelajaran yang di sajikan menjadi satu 

unit saja berupa tema. Menghemat pembelajaran dalam alokasi waktu karena 

mengaitkan mata pelajaran satu dengan lainnya.  Siswa dapat melihat 

hubungan dari materi atau isi pembelajaran yang mereka dapatkan karena 

berperan sebagai alat bukan tujuan akhir. Pembelajaran menjadi holistic dan 

menyeluruh dimana pengetahuan dan pengalaman peserta didik tidak 

gtersegmentasi, sehingga mendapatkan melalui proses dan materi yang 

berkaiatan antar materi pembelajaran.  

2. Kekurangan Pembelajaran Tematik 

Selain pembelajaran tematik memiliki kelebihan tentunya juga 

memiliki kekurangan, kekurangan yang sangat terlihat antara lain : 

pembelajaran menjadi lebih kompleks dan guru perlu mempersiapkan diri 
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sedemikian rupa supaya dapat melakukan pembelajaran dengan baik. 

Persipan yang dilakukan oleh guru lebih lama karena perlu merancang 

keterkaitan antara materi satu dengan materi lainya. Menuntut adanya alat dan 

media dalam pembelajaran karena merupakan sarana dan prasarana dalam 

penyampaian materi yang di padukan secara bersama, pembelajanpun 

berlangsung dalam beberapa sesi saja. Pada setiap sesi membahas beberapa 

inti dari pembelajaran sehingga sarana sesuai dengan pokok dari mata 

pelajaran yang di sampaikan.  

Dari penjelasan kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik dapat 

di tarik kesimpulan bahwa pembelajran tematik menjadi holistik dan 

menyeluruh melaui proses materi yang berkaitan antar materi pembelajaran. 

Akan tetapi, guru perlu mempersiapkan diri supaya dapat melakukan 

pembelajaran dengan baik, juga persiapan guru lebih lama karena merancang 

keterkaiatan materi satu dengan lainya. 

 

2. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium” yang artinya perantara atau pengantar, oleh karena itu media di 

pahami sebagai perantara atau sumber pesan dengan penerima pesan. Media 

pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa 

sehingga terjadi proses belajar. Awalnya media pembelajaran hanyalah alat 

bantu yang memudahkan guru dalam mengajar yang alat bantu tersebut hanya 
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berupa visual dan dengan berkembangnya jaman pengguanakan alat bantu 

semakin interaktif.  

Dalam buku (Haryono tahun 2014) terdapat penjelas media 

pembelajaran menurut para ahli di antaranya, Sanjaya (2008) menyatakan 

bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat 

mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Miarso 

dalam Sumanto, 2012 media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam 

mengirim pesan serta dapat merangsang pikiran dan kemauan belajar 

sehingga terjadilah proses belajar yang di sengaja. 

Dari beberapa pengerrtian media menurut para ahli dapat di simpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah alat atau bahan yang bisa digunakan untuk 

membantu atau membantu rangsangan siswa dalam proses pembelajaran yang 

dapat menyampaian materi di namakan media belajar.  

b. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Sebuah media di buat untuk mempermudah dalam penyampaian materi 

yang abstrak yang sulit di pahami oleh siswa oleh karena itu dapat di wakili 

oleh suatu media dari guru sebagai alat komunikasi materi pembelajaran. 

Media pemebelajaran akan menjadi semakin abstrak  jika hanya di sampaikan 

melalui bahasa verbal diaman siswa hanya memahami kata tanpa memahami 

makna yang di sampaiakan, jika suatu informasi di sampaiakan secara verbal 

peserta didik akan lebih malas dalam penangkapan materi dalam proses 

pembelajaran. Akan tetapi, memberikan suatu pengalaman bukan sesuai yang 

mudah apa lagi kepada siswa yang terkadang belum pernah mengetahui 

sebelunya.   
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Oleh karena itu, media sangat penting untuk mempermudah 

penyampaian materi yang bersifat abstrak. Secara umum media memiliki 

fungsi menurut Kadir dan Hanun (2014)  sebagai berikut : (1) mengatasi 

keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa karena pengalam seseorang 

berbeda dan banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. (2) supaya 

memperoleh gambaran yang jelas jika suatu materi yang di pelajarai terlalu 

jauh, terlalu kecil, terlalu berbahaya dan masih banyak lagi. (3) 

memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungannya (4) mengahasilkan keseragaman pengamatan jadi semua 

peserta didik dapat memahami materi yang di sampaikan karena di pelajari 

secara bersamaan. (5) menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan 

realistis. (6) membangkitkan minat, kenginginan dan motivasi serta 

pengalaman menyeluruh dari konkret ke abstrak sehingga dapat 

membandingkan, mengamati dan mendeskripsikan.  

Sedangkan menurut Wahyudi (2003) bahwa media memiliki fungsi 

pada 2 hal yaitu analisis fungsi yang di dasarkan pada medianya dan di 

dasarkan pada penggunaanya. Analisis fungsi yang di dasarkan pada media 

terdapat tiga hal yaitu :  (1) media pembelajaran berfungsi sebagai sumber 

belajar (2) fungsi semantik dan (3) fungsi manipulatif. Analisis fungsi yang di 

dasarkan pada media terdapat dua fungsi yaitu: fungsi psikologis dan fungsi 

sosio kultural.  

Dari beberapa fungsi media menurut para ahli dapat di ambil 

kesimpulan bahawa media memiliki fungsi yaitu memepermudah dalam 

penyampaian materi suatu pelajaran jika hal yang di pelajarai sulit di jangkau, 



 

20 
 

terlalu kecil ataun terlalu besar dan berbahaya, media juga sumber belajar 

yang manipulatif dan mempermudah.  

c. Klasifikasi Media Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan kegiatan penyampaian materi meliputi pesan, 

orang dan peralatan. Teknologi yang muncul adalah mikro prosesor yakni 

komputer dan kegiatan interaktif. Multi media merupakan kesatuan yang 

bersama menampilkan informasi, pesan atau kombinasi grafik, pesan, suara, 

video dan animasi (Arsyad, 2007: 171). Berdasarkan perkembangan teknologi 

yang melahirkan pemakaian computer dan kegiatan interaktif tersebut, 

Henich, dkk (dalam Widiyastuti dan Nurhayati, 2010: 19) mengklasifikasi 

media sebagai berikut : (1) media yang tidak di proyeksikan antara lain realita 

benda nyata sebagai bahan ajar atau sumber belajar, model dan media grafik 

sehingga di sebut media sederhana.(2) media yang di proyeksikan yakni 

media yang di tampilkan pada proyektor, namun setelah berkembangnya 

teknologi telah memungkinkan video di tampilkan pada LCD. (3) media 

audio media yang berkaitan dengan indra pendengaran yang di maksud 

adalah melalui radio, tape recorder dan kasetnya dll. (4) media visual adalah 

alat visual yang memperlihatkan rupa atau bentuk, yang kita kenal dengan 

alat peraga. (5) media audio visual yaitu pembelajaran yang penyampaian 

pesannya secara audio visual dapat di dengar dan di lihat.  Arsyad (2007: 29-

31) menjabarkan media menjadi empat kelompok yaitu sebagai berikut : 

media hasil teknoilogi cetak, media hasil dari teknologi audio dan visual, 

media hasil teknologi yang berdasarkan computer dan media hasil teknologi 

cetak dan computer.  
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Dari klasifikasi media yang sudah di jelaskan di atas  dapat di buat 

sebuah kesimpulan bahwa dari media tersebut, dalam penelitian ini ingin 

membuat suatu media berjenis visual di mana media tersebut dapat di sentuh 

dan mempermudah dalam penyampaian pembelajaran yakni media KOEKS 

atau kotak ekosistem.  

3. Media KOEKS 

KOEKS adalah media visual yang artinya adalah kotak ekosistem 

dimana terdapat 1 boxs besar yang di dalamnya terdapat beberapa boxs kecil, 

kotak kecil tersebut berisikan sebuah satu ekositem dan setiap kotak memiliki 

struktur ekositem yang berbeda-beda sehingga peserta didik mampu 

memahami lebih luas tentang tempat yang belum atau tidak pernah mereka 

kunjungi.  

KOEKS di desain dengan bentuk kubus yang dengan tutup yang jika di 

buka akan membentuk kerangka kubus yang di dalamnya berisikan ekosistem 

suatu tempat yang berbeda-beda. Ukuran dari kubus itu sendiri adalah dengan 

luas 15 x 15 cm dan tinggi 15 cm, terdapat 8 kubus yang berisikan ekosistem 

yang berbeda-beda yang nantinya akan di bagikan di setiap kelompok. Dalam 

kotak kubus tersebut memiliki 8macam tempat ekosistem yang di buat 

menyerupai lingkuan asli untuk mempermudah siswa dalam emSupaya 

mempermudah dalam pembawaan memahami apa yang akan di sampaikan 

oleh guru, terdapat beberapa ekosistem yakni hutan, hutan gugur, kutub, 

pantai, laut, sabana, gurun dan sawah. Media tersebut terdapat 1 balok besar 

yang berukuran 75 x 40 cm dengan bagian depan di lapisi stiker untuk 

menunjukkan nama dari media KOEKS itu sendiri, yang  akan menampung 8 
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kubus tersebut supaya lebih mudah dalam menyimpan dan mudah jika di 

bawa kemana-mana, juga terdapat materi yang akan di berikan kepada siswa 

dan juga buku panduan untuk mempermudah dalam penggunaan media. 

Media ini juga di buat seaman mungkin karena yang akan menggunakan 

adalah siswa kelas 5 yang memiliki rasa ingin tahu tinggi jadi kotak kayu 

tersebut di lapisi kain flannel yang tentunya aman untuk di pegang maupun 

saat di gunakan sebagai media pembelajaran. 

a. Kelebihan dan kekurangan media KOEKS 

Dalam pembuatan suatu media tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, 

akan tetapi suatu media di buat supaya mempermudah dalam penyampaian 

materi yang susah untuk di jangkau, inilah kelebihan dan kekurang media 

KOEKS : 

1. Kelebihan media KOEKS adalah mempermudah siswa dalam memahami 

materi ekosistem, mempermudah memahami daerah yang tidak bisa di 

jangkau oleh siswa yang terhalang jarak yang jauh ataupun berbahaya, 

tahan lama dan dapat di gunakan secara terus menerus. 

2. Kekurangan media KOEKS adalah tidak bisa menjangkau siswa dalam 

jumlah besar karena setiap kotak memiliki daerah ekosistem yang berbeda-

beda. Jadi media ini hanya bisa digunakan secara bergantian atau 

berkelompok.  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian terdahulu yang melandasi 

penelitian pengembangan media KOEKS ini. Persamaan dan perbedaan 

terhadap penelitian yang relevan terdapat pada kolom di bawah. 

2.1 Tabel Kajian Penelitian yang Relevan Pada Media KOEKS 

No Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 

1.  Ayu Adriliana (2018) yang 

berjudul “ Media 

pengembangan Kotasim 

(Kotak ekositem) pada 

pembelajaran IPA materi 

pengelompokan hewan 

berdasarkan jenis 

makananya dan jaring-

jaring makanan dalam 

suatu ekosistem “ . 

Persamaan dari 

penelitian ini dengan 

penelitian yang akan di 

kembangkan yaitu 

sama- sama 

menggunakan materi 

ekosistem. 

Perbedaan pada peneliti yang dulu 

adalah pengembangan medianya 

pada penelitian terdahulu 

menggunakan media  ekosistem 

yang menjabarkan keseluruhan dari 

pengelompokan hewan sampai 

jaring-jaring makanan, sedangkan 

pada penelitian sekarang lebih 

berfokus pada daerah ekosistem 

yang peserta didik tidah semua 

mengetahui dan di buat menjadi 

beberapa kotak yang setiap kotak 

memiliki materi ekosistem yang 

berbeda-beda 

2.  Ervin Alfianto, Imam Heri 

Prasetyo DKK (2015) yang 

berjudul “ DEORAMA 

EKOSISTEM “ 

Persamaan dari 

penelitian ini dengan 

penelitian yang akan di 

kembangkan yaitu 

sama- sama 

menggunakan materi 

ekosistem. 

Perbedaan pada peneliti yang dulu 

adalah pengembangan medianya 

pada penelitian terdahulu 

menggunakan media  ekosistem 

yang menjelaskan dua ekosistem 

laut dan sawah sedangkan pada 

penelitian sekarang lebih di 

perbanyak dan menggunakan 

media yang lebih kecil dengan 

materi berbeda 

(Sumber : Olahan Peneliti, 2019) 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal 

1. Media pembelajaran adalah perantara atau 

pengantar pesan yang di sampaikan kepada 

penerima yang juga bisa di katakana sebagai 

alat yang bisa merangsang siswa sehingga 

terjadi proses pembelejaran dari suatu media.  

2. Media pembelajaran juga digunakan untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang kreatif, 

aktif, efektif, menarik dan menyenangkan.  

3. Media di bagi menjadi 3 kelompok yaitu : 

audio, visual dan audio visual  

4. Adanya media yang sesai dan mendukung 

dalam bentuk media “KOEKS” 

5. Peserta didik mudah memahami pada materi 

ekosistem.  

Kondisi Nyata 

1. Kurangnya penggunaan media 

dalam proses pembelajaran  

2. Pada Tema 5 sub tema 1 pada 

materi ekosistem, guru tidak 

menggunkan media , hanya 

menggunkan buku dan LKS 

 

Judul 

Pengembangan Media KOEKS Kotak Ekosistem Kelas 5 Sekolah Dasar 

Pembelajaran Tematik  

1. Student  Center Learning, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselanggarakan 

secara aktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi  aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan 

kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.  

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

pembelajaran.  

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 

Pembelajaran IPA SD 

1. Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan alat-alat dan media belajar yang ada pada 

lingkungannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari (Usman Sumawoto, 2006: 11-

12) 

2. Pembelajaran IPA di buat untuk memperoleh pemahaman tentang alam dan menumbuhkan 

kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah (Mulyasa, 2006: 110-111) 

 

Analisis kelayakan media berdasarkan para ahli materi, media dan pembelajaran pada media 

“KOEKS” 

Uji coba media 

“KOEKS” 

Metode 

Pengembangan Media 


