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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Peningkatan mutu pembelajaran di dunia pendidikan selalu 

mengalami pengembangan dan perbaikan secara dimanamis dan 

berkelanjutan. Perbaikan peningkatan mutu pembelajaran bertujuan agar 

peserta didik mampu bersaing untuk mencapai hasil belajar secara maksimal. 

Sesuai dengan konsidi saat ini pembelajaran di sekolah dasar mengunakan 

pendekatan tematik. Dalam pendekatan tematik tingkatan pendidikan di 

sekolah dasar dibagi menjadi 2 yaitu tingkatan kelas rendah dan tingkatan 

kelas tinggi. Kelas rendah itu sendiri terdiri dari kelas 1,2 dan 3 sedangkan 

kelas tinggi terdiri dari kelas 4,5 dan 6. 

Menurut Daryanto (2014:3)  pembelajaran tematik diartikan sebagia 

sebuah pembelajaran yang mengutamakan tema untuk menghubungkan mata 

pelajaran sehingga dengan hal tersebut akan memberikan pengamalaman 

bermakna kepada siswa. Pembalajaran tematik di landasi oleh 3 aspek yaitu 

landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Landasan 

filosofis berhubungan dengan progresivisme (pembentukan kreatifitas), 

Kontruktivisme (interaksi dengan objek), Humanisme (motivasi siswa). 

Landasan psikologis berhubungan dengan psikologis belajar siswa. Landasan 

Yuridis berhubungan dengan undang-undang tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Menurut Abdul Majid (2014;80)Pembelajaran tematik merupakan 

salah satu dari model pembelajaran terpadu (Integrated Instruction) yang 
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dimana sistem pembelajaran tersebut memungkinkan siswa baik secara 

kelompok atau individu aktif menggali, menemukan konsep serta prinsip-

prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. 

Dari beberapa pendapat para ahli dapat simpulkan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menekankan pada 

keterlibatan siswa  dalam proses pembelajaran secara aktif sehingga siswa 

memperoleh pembelajaran secara langsung dan terlatih untuk mampu 

menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Pembelajaran 

tematik menekankan penerapan konsep belajar siswa sambil melakukan serta 

mengembangkan keterampilan sosial siswa , seperti kerjasama, toleransi dan 

kominikasi terhadap orang lain. Pembelajaran tematik memiliki dampak 

positif bagi pendidik dan peserta didik antara lainpeserta didik lebih mudah 

melakukan pembelajaran, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema 

yang sama, efesien waktu karena guru dapat melakukan berbagai mata 

pelajaran diwaktu yang sama.  

2. Prinsip Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik pembelajaran perpaduan dari beberapa mata 

pelajaran yang berkaitan. Pembelajaran tematik tidak diperkenankan 

bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, akan tetapi sebaliknya 

pembelajaran tematik harus mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran 

yang ada di dalam kurikulum. Menurut Majid (2014;89) menguraikan 

beberapa prinsip prinsip pembelajaran tematik dibagi menjadi 5 uraian 

sebagai berikut : 
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a. Pembelajaran tematik memiliki satu tema aktual  yang dimana tema 

tersebut dijadikan sebagai alat pemersatu beragam materi dari beberapa 

mata pelajaran. Tema dipilih berdasarkan lingkungan belajar yang dekat 

dengan dunia belajar siswa dan ada didalam kehidupan sehari-hari. 

b. Pembelajaran tematik perlu memperhatikan pemilihan materi dari 

beberapa mata pelajaran yang mungkin saling berkaitan. Materi-materi 

yang dipilih tersebut berpengaruh terhadap pemilihan tema secara 

bermakna yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

c. Pembelajaran tematik harus mendukung ketercapaian tujuan kegiatan 

pembelajaran secara utuh yang telah termuat didalam kurikulum, tujuan 

pembelajaran tematik tidak diperbolehkan bertentangan dengan tujuan 

kurikulum. 

d. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema harus 

disesuaikan dengan  karakteristik siswa seperti kemampuan, pengetahuan 

awal, kebutuhan dan minat siswa. 

e. Materi pembelajaran yang dipadukan tidak boleh terlalu dipaksakan. 

Maksudnya jika materi tersebut tidak memungkinkan untuk dipadukan 

maka tidak usah dipaksaan. 

Dari pernyaataan diatas dapat digaris bawahi bahwa pembelajaran 

tematik, pembelajaran dalam cangkupan tema yang mewadahinya 

pembelajaran. Tema dijadikan sebagi pemersatu mata pelajaran yang tema 

tersebut di ambil dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Harapannya 

dengan tema tersebut pembelajaran akan lebih optimal. Penentuan tema yang 
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tepat akan berdampak terhadap pelaksaan pembelajaran, hasil dan evaluasi, 

sehingga memerlukan pertimbangan yang matang dalam pemilihan temanya.  

3. Karakteristik pembelajaran tematik 

Pembelajaran tematik diterapkan dengan maksud sebagai upaya untuk 

meningkatkan dan memperbaiki kwalitas pendidikan salah satu utamanya 

yaitu mengimbangi padatnya materi kurikulum. Pembelajaran tematik akan 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik secara 

utuh. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran tematik guru akan mengaitkan 

beberapa materi menjadi satu kesatuan menjadi tema, yang topik tema di 

ambil dari lingkungan sekitar siswa sehingga guru akan terdorong untuk terus 

mengembangkan proses pembelajaran yang akan memberikan kesan kepada 

siswa serta memberikan pengalaman belajar secara langsung.  

Pembelajaran tematik juga memberikan peluang pembelajaran terpadu 

yang lebih mengutamakan pada keterlibatan atau partisipasi siswa dalam 

belajar. Menurut Khoirul dan Sofan (2014:91) Pembelajaran tematik 

memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut: (1) pembelajaran memberikan   

pengalaman langsung kepada siswa (2) pembelajaran berpusat pada siswa (3) 

pemisah antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain tidak terlihat 

(4) menekankan konsep dari bermacam mata pelajaran dalam satu proses 

pembelajaran (5) bersifat fleksibel atau luwes (6) hasil pembelajaran yang 

didapat berkembang sesuai  kebutuhan serta minat siswa. 

Karakteristik pembelajaran tematik memiliki tujuan yaitu memberikan 

pengalaman secara langsung kepada peserta didik. Karatetistik pembelajaran 
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tematik sebagai sebuah model pembelajaran di sekolah dasar. Menurut Abdul 

Majid (2014;89) Karakteristik karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang bersifat (Student 

centered) berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran ini sesuai 

dengan sistem pembelajaran modern yang lebih banyak menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru berperan sebagai fasilitator 

di dalam kegiatan pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator  

memberikan kemudahan dan penjelasan materi kepada siswa yang belum 

mengerti. 

b. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik bersifat (direct experiences) artinya dapat  

memberikan pengamalan langsung kepada siswa. Melalui pengalaman 

langsung diharapkan siswa mampu dihadapkan sesuatu yang nyata 

(konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak. 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Pembelajaran tematik, fokus pembelajaran di arahkan kepada 

pembahasan tema-tema yang berkaitan dengan kehudupan siswa. Dalam 

pembelajaran ini pemisah antara mata pelajaran menjadi tidak begitu 

terlihat karena adanya tema pembelajaran. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan bermacam konsep-konsep dari 

berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan hal 

tersebut diharapkan siswa mampu memahami konsep belajar secara utuh 
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yang akan berpengaruh untuk membantu siswa untuk memecahkan 

masalah yang di alami siswa dalam kehidupan sehari-hari 

e. Bersifat fleksibel 

Pemebalajaran tematik bersifat (fleksible) atau luwes artinya guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

lainnya bahkan bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa 

serta lingkungan belajar dimana siswa sekolah. 

f. Mengunakan perinsip belajar sambil bermain secara menyenangkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik pembelajaran tematik yang paling utama yaitu memberikan 

pengalaman belajar anak secara utuh yang dimana pembelajaran terpusat pada 

siswa. Karakteristik pembeljaran tematik akan menimbulkan pengalaman 

belajar secara langsung, pemisah antar mata pelajaran tidak terlihat. 

Menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran, besifat luwes atau fleksibel, menerapkan prinsip belajar sambil 

bermain serta membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

4. Manfaat Pembelajaran Tematik 

Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran 

merupakan sebuah aspek penekanan dalam pembelajaran tematik. Dari hal 

tersebut peserta didik dapat memperoleh manfaat langsung serta terlatih padat 

menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Menurut Tim 

Pustur dalam Daryanto (2014:33) terdapat beberapa manfaat yang dapat 

diambil dari pembelajaran tematik : 
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a. Terdapat banyak materi dari beberapa mata pelajaran yang memiliki 

keterkaitan konsep sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan utuh. 

b. Memudahkan peserta didik untuk memusatkan perhatian hal ini 

dikarenakan beberapa materi dikemas menjadi satu tema yang sama. 

c. Peserta didik dapat mempelajari dan mengembangankan pengetahuan 

dari berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 

d. Pemebelajaran tematik melatih peserta didik menghubungkan beberapa 

mata pelajaran sehingga informasi dapat diproses sesuai daya pikirnya 

sehingga memungkinkan pberkembangnya jaringan konsep. 

e. Efesien waktu hal ini dikarenakan beberapa matpel dalam pembelajaran 

tematik dikemas dalam satu tema  dan disajikan dalam satu waktu yang 

direncanakan sehingga waktu yang tersisa bisa digunakan sebagai 

pemantapan,pengayaan, pembiasaan keterampilan dan remideal. 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat 

pembelajaran tematik secara keseluruhan yaitu memudahkan peserta didik 

didalam proses belajar dengan pembelajaran tematik, cara belajar peserta 

didik akan lebih diruncingkan karena pembelajaran tematik 

mengambungkan beberapa mata pelajaran menjadi kesatuan tema. Manfaat 

pembelajaran tematik bagi guru yaitu efesien waktu sehingga sehingga 

waktu yang tersisa bisa digunakan sebagai pemantapan,pengayaan, 

pembiasaan keterampilan dan remideal. 

5. Pembelajaran tematik di SD 

Pada pembelajaran tematik setiap kompetensi dasar yang pelajari akan 

dijadikan dalam satu pembelajaran yang secara utuh. Pada pembelajaran 
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tematik di sekolah dasar  yang akan diteliti yaitu pada kelas 2 tema 4 Hidup 

Bersih dan Sehat subtema  1 Hidup Bersih dan Sehat di Rumah. Terdapat 

dua sampai tiga muatan pelajaran yang terintegrasi dalam satu 

pembelajaran. Pembelajaran yang dipilih untuk dilakukan penelitian terkait 

implementasi media pembelajaran yaitu pembelajaran 1. Berikut ini adalah 

mata pelajaran yang terintegrasi pada tema 4 Hidup Bersih dan Sehat 

subtema Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Pembelajaran 1 yang terdapat 

didalam buku guru tematik terpadu kurikulum 2013 : 

Tabel 2.1 Kompetensi dasar dan Indikator pembelajaran temati kelas 2 

Kompetensi Dasar Indikator 

Bahasa Indonesia 

1.4 Mengenal kosakata dan konsep tentang 

lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat 

dilingkungan sekitar serta cara menjaga 

kesehatan lingkungan dalam Bahasa 

Indonesia atau bahasa daerah melalui teks 

tulis, lisan, dan visual. 

1.4 Menyajikan penggunaan kosakata bahasa 

Indonesia yang tepat atau bahasa daerah 

hasil pengamatan tentang lingkungan sehat 

dan lingkungan tidak sehat di lingkungan 

sekitar serta cara menjaga kesehatan 

lingkungan dalam bentuk teks tulis, 

lisan,dan visual. 

 

Bahasa Indonesia 

1.4.1 Mendiskripsikan lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak sehat. 

1.4.2 Menjelaskan ciri-ciri lingkungan sehat dan 

lingkungan tidak sehat. 

1.4.1 Memberi contoh akibat dari lingkungan 

tidak sehat. 

 

PPKn 

1.4  Menerima sikap sesuai dengan makna 

bersatu dalam keberagaman di rumah dan 

sekolah. 

1.4  Menerima makna bersatu dalam 

keberagaman di rumah dan sekolah. 

PPKn 

1.4.1 Menahami arti keberagaman di rumah dan 

sekolah. 

1.4.1 Memberi contoh sikap bersatu dalam 

keberagaman di rumah dan sekolah 

 

Matematika 

3.9  Menjelaskan ruas garis dengan 

menggunakan model konkret bangun datar 

dan bangun ruang. 

4.9 Mengidentifikasi ruas garis dengan 

menggunakan model konkret bangun datar 

dan bangun ruang. 

 

Matematika 

3.9.1   Mengelompokan model-model bangun 

datar sesuai ruas garis. 

4.9.1 Menjelaskan ruas garis bagun rungan 

mengunakan benda kongkret 
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B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian media pembelajaran 

Media pembelajan secara luas dapat ditijau dari 2 aspek, yaitu 

pengertian media secara bahasa dan pengertian media secara terminologi.  

Menurut bahasa media  yaitu berasal dari bahasa Latin. Kata media 

merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah memiliki arti 

„perantara‟ atau „pengantar‟. Kata kunci media yaitu „perantara‟. Sedangkan 

Menurut Ari (2014:47) pengertian media secara terninologi cukup beragam 

menurut beberapa para ahli berpendapat bahwa media merupakan alat yang 

mampu merangsang siswa untuk belajar Media adalah sebuah alat bantu guru 

pada saat mengajar. 

 Keberadaan media dalam pembelajaran sangat penting karena media 

merupakan salah satu dari komponen pembelajaran. Guru juga akan lebih 

mudah menyampaikan materi pembelajaran karena media pembelajaran akan 

medorong sosok guru menjadi terampil, kreatif dan cerdas. Sadirman 

(2010;6) menjelaskan bahwa media adalah pengantar atau perantara pesan 

dari pengirim ke penerima pesan.  

Media sebagai pengantar pesan kepada siswa dengan tujuan untuk 

memudahkan siswa menerima pelajaran. Menurut Arsyad (2011:3) 

berpendapat bahwa media merupakan komponen sumber belajar dan wadah 

fikik yang  didalamnya terdapat wahana materi intruksional lingkungan 

peserta didik yang mampu merangsang siswa untuk belajar. Komponen 

stategi pembelajaran adalah wadah dari pesan yang akan disalurkan pada 

sasaran yaitu penerima pesan pembelajaran. 
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Media adalah segala bentuk yang didesain untuk suatu proses 

penyaluran informasi. Menurut Sabri dalam Musfiqon (2012;27) media 

adalah benda yang di manipulasi yang dapat dilihat, didegar, dibaca, dan di 

bicarakan serta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam proses 

kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran memiliki bentuk yang 

bermacam-macam. Media tersebut dapat berwujud  seperti video, foto,alat 

mekanik, alat pengembangan pendidikan. Segala sesuatu yang berupa alat 

sebagai pendukung proses pembelajaran maka di artikan sebagai media 

pembelajaran.  

Secara garis besar pengertian media diambil dari 2 pengertian yaitu 

secara bahasa dan terminilogi. Secara terminologi pengertian media diambil 

dari pendapat beberapa para ahli yang setelah ditarik kesimpulan bahwa 

media merupakan sebuah alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Media 

juga diartikan sebagai komponen pembelajaran yang berfungsi sebagai 

perantara pesean pembelajaran yang disdesain semenarik mungkin guna 

meberikan kesan pembelajaran yang menyenagkan. 

2. Fungsi Media Pembelajaran 

Media memiliki peranan penting dalam pendidikan salah satunya yaitu 

sebagai alat kongkret dalam proses pembelajaran yang memberikan 

kemudahan pemahaman materi  peserta didik. Media pembelajaran sebagai 

alat bantu yang memiliki fungsi memperjelas sebagian atau keseluruhan 

progam pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal. Musfiqon (2012:28) 

mengatakan sesuai dengan fungsinya media berfungsi sebagai pemerjelas 

pesan akan tetapi tidak keseluruhan materi mampu diperjelas media. 
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Menurut Ari (2015:49) Secara umum media memiliki fungsi yaitu: (a) 

mengatasi keterbatasan yang dimiliki peserta didik. Hal ini dikarenakan 

pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik berbeda-beda tergantung dari 

faktor kekayaan pengalaman peserta didik yaitu seperti kesempatan 

berwisata, sarana prasarana dan ketersediaan buku, (b) memperoleh gambaran 

jelas tentang benda yang sulit diamati secara langsung, semisal benda yang 

telalu besar dan telalu kecil, (c) memungkinkan interaksi secara langsung 

antara peserta didik dengan lingkungan sekitar, (d) memberian keseragaman 

pengamatan, (e) penanaman konsep dasar yang benar, realistis dan kongkret, 

(f) membangkitkan minat baru peserta didik, (g) membangkitkan motivasi 

dan rangsangan belajar peserta didik, (h) memberikan pengalaman kongkret 

samapi ke abstrak, (i) mempermudah peserta didik dalam membandingkan, 

mengamati suatu benda. 

Media berpengaruh terhadap kwalitas dan keberhasilan pembelajaran 

dan berperan mempertinggi daya serap dan retensi belajar peserta didik. 

Media pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat akan tetapi sebagai 

sumber belajar. Posisi media setara dengan metode dan sumber belajar. 

Menurut Soeharto dalam Musfiqon (2012:34) menjelaskan fungsi media 

dapat dilihat dari segi perkembangan media itu sendiri yaitu : 

a. Pada mulana fungsi utama media ialah sebagai alat bantu mengajar.  

b. Dengan diberikan audio-visual intruction media berfungsi menjadi 

mampu memberikan pengalaman kongkrit kepada peserta didik. 

c. Masuknya tori komunkasi yang mengakibatkan media berfungsi sebagai 

alat penaluran pesan informasi belajar. 
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d. Pengunaan pendekatan sistem terhadap pembelajaran media berfungsi  

sebagai bagian intregral didalam proses pembelajaran 

e. Hasilnya media bukan hanya berfungsi sebagai alat peraga guru 

melainkan pembawa pesan atau informasi pembelajaran yang dibutuhkan 

peserta didik. 

Menurut Sutikno (2013 : 68) berpendapat ada beberapa fungsi 

penggunaan media didalam proses pembelajaran. Diantaranya adalah : 

Membantu proses pembelajaran serta mampu mempercepat pemahaman 

siswa dalam suatu materi, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat 

verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, pembelajaran lebih produktif dan 

komunikatif, menghilangkan kejenuhan siswa, menyajikan keberagaman 

gaya belajar siswa yang beraneka macam, meningkatkan kadar keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa funsi dari 

media pembelajaran cangkupannya cukup luas dan banyak. Namun secara 

rinci media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan efektifitas dan 

efesien pembelajaran, meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam belajar, 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung peserta didik dengan benda-

benda kongkretserta meningkatkan kwalitas pembelajaran. 

3. Ciri-ciri media pembelajaran 

Menurut kemampuannya media pembelajaran dapat membangkitkan 

rangsangan terhapat indera penglihatan, pendengaran, perabaan serta 

penciuman peserta didik. Peran media pembelajaran dipengaruhi oleh ruang 

dan waktu serta sarana dan prasarana yang tersedia. Media pembelajaran 
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berperan salah satunya mengatasi perbedaan pengalaman pesera didik juga 

membangkitkan minat belajar yang baru dan terjalinnya hubungan secara 

langsung dengan lingkungan sekitar. 

Secara umum ciri-ciri media pembelajaran ialah media pembelajaran 

yang dapat diraba, dilihat dan didengar melalui panca indra. Menurut 

Angkowo (2007:11) ciri media dapat dilihat bersadarkan harganya,lingkup 

sasaran dan kontrol media oleh pemakai. Media tidak sebatas sebgai alat 

bantu komunikasi dalam pembelajaran tetapi media juga hubungan dengan 

metodelogu, pendidik dan isi pembelajaran yang akan disampaikan. 

Dalam proses pembelajara pendidik tidak hanya memberikan 

pengetahuan berdasarkan apa yang terjadi pada saat ini akan tetapi pendidik 

juga menyampaikan sesuatu yang terjadi pada masa yang lapau serta materi 

yang sanagat abstrak. Terdapat ciri-ciri media pembelajaran yang digunakan 

unruk mengatasi masalah pembelajaran. (1) ciri fikkatif yang pada ciri ini 

mengambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, dan 

mengkontruksikan suatu peristiwa atau objek. (2) ciri manupulatif suatu 

kejadian atau objek yang memungkinkan media di manipulatif seperti 

kejadian yang memakan waktu berhari-hari yang disajikan kepada peserta 

didik hanya dalam waktu 1 menit. (3) ciri distributif yaitu ciri yang 

memungkinkan kejadian ditarsformasikan melalui ruang kemudian disajikan 

kepada peserta didik misalnya dalam bentuk rekaman video. Ketiga ciri 

tersebut merupakan karakteristik dalam pembelajaran 
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Identifikasi ciri-ciri media pembelajaran harus disesuaikan dengan 

konteks pembelajaran. Menurut Rohani dalam Musfiqon (2012: 29) 

menjelaskan ciri umum media pembelajaran ialah 

a. Media pembelajaran identik dengan alat peraga langsung dan tidak 

langsung. 

b. Media pembelajaran diterapkan dalam proses komunikasi intruksional. 

c. Media pembelajaran adalah alat yang efektif dalam intruksional. 

d. Media pembelajaran berkaitan erat dengan metode mengajarkhususnya 

komponen-komponen sistem intruksional. 

Menurut Musfiqon (2012:30) mengemukakan bahwa ciri media 

pembelajaran adalah semua jenis apapun yang di gunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran, sesuatu yang mampu menumbuhkan minat belajar siswa, alat 

yang meningkatkan kwalitas pembelajaran, memudahkan komunikasi antara 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelaaran. 

Dari pendapat beberapa ahli tersebut ciri media pembelajaran yaitu 

semua alat yang dapat membantu proses belajar yang mampu memberikan 

semangat terhadap peserta didik untuk belajar. Media tersebut mampu 

menyalurkan pesan belajar untuk peserta didik serta mampu mengatasi 

kebutuhan belajar dan menyelesaikan problem belajar peserta didik.  

4. Kriteria Memilih Media Pembelajaran 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. 

Pemilihan media merupakan salah satu perencanaan pembelajaran yang 

efektif. Pemilihan media pembelajaran  dilakukan pendidik dengan penuh 

pertimbangan salah satunya media yang dipilih akan menimbulkan minat, 
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ketertarikan dan perhatian siswa terhadap suatu pembelajaran. Harapannya 

pemilihan media pembelajaran yang tepat akan memenuhi kebutuhan tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan. 

Menurut Arsyad (2014:74) kriteria pemilihan media pembelajaran 

bersumber dari konsep yang media merupakan bagian dari sistem intruksional 

secara keseluruhan. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan 

media adalah (1) pemilihan media harus sesuai dengan tujuan intruksional 

yang akan dicapai dan secara umum mengacu pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik (2) media pembelajaran harus selaras dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran dan mental peserta didik (3) praktis, luwes dan tahan lama, 

media yang dipilih sebaiknya dapat digunkan dimana saja dan kapan saja 

serta mundah dipindahkan (4) pendidik terampil mengunakannya (5) 

pengelompokan sasaran , media yang digunakan harus sesuai sasaran bisa 

digunakan untuk kelompok belajar kecil maupun besar. 

Kriteria pertimbangan pemilihan media salah satunya yaitu agar 

materi memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih kongkret. Terdapat 

empat faktor dalam krieria pemilihan media yaitu yang pertama ketersediaan 

sumber setempat, kedua adanya dana,tenaga dan fasilitas, ketiga ketahanan 

media dan kepraktisan media, kemepat keefektifan biaya dalam jangka waktu 

panjang. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilihan 

media pembelajaran harus sesuia dengan tujuan intruksional pembelajaran 

yang diselaraskan dengan kebutuhan pembelajaran dan peserta didik dan 
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media pembelajaran sebaiknya tidak terlalu mahal dadapat digunakan jangka 

waktu panjang. 

 

C. Media Box Waytoon 

1. Pengertian Media Box Waytoon 

Media merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa. Media berguna sebagai penunjang dari 

sebuah pembelajaran. Media box Waytoon adalah media kotak cerita yang 

dikemas praktis untuk pengantar pembelajaran tematik tema 4 Hidup Bersih dan 

Sehat subtema Hidup Bersih dan Sehat di Rumah yang didalam tema terdapat 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kususnya materi bercerita penanaman konsep 

Hidup Bersih dan Sehat, PPKn dan Matematika untuk kelas 2 sekolah dasar. 

Media ini merupakan media pengembangan dari peneliti terdahulu dengan judul 

Pengembangan Media Dadu Bagun Ruang yang dilakukan Muklis Pratama 

tahun 2017. Alasan pengembangan media Box Waytoon ini yaitu untuk 

menunjang pembelajaran agar lebih inovasi, memenuhi kebutuhan sekolah 

terkait keerbatasan media tematik. Dalam pembelajaran sangatlah penting 

dengan adanya media, media bisa memotivasi siswa untuk semangat mengikuti 

pembelajaran dan juga dapat memperjelas suatu materi. Hal ini sependapat 

dengan pendapat Sanjaya didalam Ari(2008: 57) yang mengemukakan bahwa 

media merupakan perangkat keras yang dapat menyampaikan pesan dan kesan 

didalam pembelajaran.  

Box adalah bentuk persegi empat dari suatu benda. Box adalah sebuah 

objek bangun ruang yang  berbentuk  balok. Sedangkan waytu merupakan 
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singkatan dari wayang kartun. Wayang adalah sebuah miniatur dari gambar yang 

dijadikan sebagai tokoh cerita dan kartun adalah sebuah gambar animasi yang 

menarik dan disukai anak-anak. Wayang ialah seni pertunjukan dogeng yang 

dijadikan sarana penyebaran agama islam pada masa terdahulu.  Wayang 

biasanya terbuat dari kulit hewan. Wayang juga bisa terbuat dari kayu yang 

dipipihkan atau terbuat dari bahan dasar triplek.akan tetapi pada media ini 

wayang terbuat dari karton tebal dan karakter yang digunakan pada media ini 

ialah karakter kartun. Alasannya karena fungsi pengunaan ditujukan untuk anak 

sekolah dasar maka wayang didesain karakter kartun anak. 

Media box waytun ini akan diamplikasikan untuk kelas 2 sekolah 

dasar mata pelajaran tematik khususnya tema 4 Hidup Bersih dan Sehat subtema 

1. Peserta didik kelas 2 sekolah dasar kebanyakan berada pada usia 8 tahun. 

Menurut Piaget usia 7-12 tahun masuk pada masa kanak-kanak akhir. Pada masa 

ini perkembangan diri anak berlangsung sangat pesat. Hal ini ditandai dengan 

berkembangnya, bahasa, sosial, dan kognitif anak yang semakin pesat. Oleh 

karena itu peneliti ingin menggunakan media wayang untuk pembelajaran 

tematik karena dirasa media tersebut sangat ekfektif digunakan untuk kelas 2 

sekolah dasar karena pada kelas 2 siswa sudah mampu memahami kata dan 

mampu membaca. 

Penggunaan wayang dirancang dengan bahan yang praktis dan tidak 

memakan tempat banyak. Wayang untuk media pembelajaran ini tidak terbuat 

dari kulit hewan atau kayu yang dipipihkan, akan tetapi wayang ini terbuat dari 

karton tebal yang dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai sebuah wayang 

kartun. Box terbuat dari bahan kayu berbentuk balok yang digunakan sebagai 
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tempat penyimpanan wayang dan juga jika box tersebut di buka akan digunakan 

sebagai latar tempat berceria. Dibagian sisi luar box adalah media tempel untuk 

mata pelajaran matematika yang membahas tentang bangun ruang. 

2. Fungsi Media Box Waytoon  

Penggunaan media Box Waytoon diamplikasikan untuk digunakan  

dalam ruang kelas yang ditujukan untuk anak kelas 2 sekolah dasar. Fungsi 

utama peneliti ingin mengembangkan media ini yaitu peneliti ingin memberikan 

produk media kurikulum 2013 berbasis tematik dan untuk meningkatkan 

motivasi peserta didik dalam belajar. Media ini digunakan untuk tema 4 Hidup 

Bersih dan Sehat kelas 2 sekolah dasar fungsiya tidak lain untuk memeperjelas 

materi tema 4 serta memberikan inovasi pembelajaran yang lebih baik lagi. 

Media Box Waytun merupakan media visual yang dikembangkan oleh 

peneliti. Terdapat 4 fungsi dari media visual. Fungsi pertama yaitu fungsi atentis 

yang artinya menarik yang berkonsentrasi kepada isi pembelajaran. Kedua 

fungsi afektif  yang dapat dilihat selama proses pembelajaran yang ditandai 

dengan kesenangan siswa saat belajar. Ketiga fungsi kognitif yaitu siswa dapat 

memahami materi dan mengingat informasi. Keempat yaitu fungsi 

kompensatoris atau mengingat kembali. 

Dari berbagai pernyataan diatas fungsi dari media secara keseluruhan 

yaitu sama yaitu untuk memudahkan siswa mentrasfer pengetahuan. Secara utuh 

fungsi dikembangkannya media Box Waytoon ini yaitu memberikan 

pembelajaran yang inovasi kepada peserta didik. 
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3. Desain Media Box Waytun 

Pada penelitian ini media Box Waytun didesain untuk siswa kelas 2 

sekolah tema 4 Hidup bersih dan Sehat Subtema 1 Hidup Bersih dan Sehat di 

Rumah pembelajaran 1. Media ini didesain seperti box berukuran besar yang 

terbuat dari kayu. Box digunakan sebagai wadah wayang kartoon dan juga 

sebagai latar sebuah cerita. Box ini berukuran seperti meja berbentuk balok. 

Wayang terbuat dari kartoon tebal, tujuannya peneliti mengunakan karton tebal 

sebagai bahan dasar pembuatan wayang yaitu kerena harganya murah dan lebih 

gampang pembentukannya. Sehingga jika media digunakan untuk media 

bercerita dengan tokoh lain pendidik dengan mudah bisa mendesain ulang 

wayang tersebut. 

Media box waytun ini termasuk dalam kategori media visual yang 

dimana media pembelajaran menampilkan materi dalam bentuk sesuatu yang 

dapat dilihat oleh mata. Penggunaan mendia Media Box Waytun dianggap 

mampu membuat suasa pembelajaran yang lebih  bermanfaat dan 

menyenangkan. Disamping menyenangkan media pembelajaran mampu 

memberikan pengalaman belajar yang baru dan menyenangkan yang mampu 

memenuhi kebutuhan perorangan siswa (Arsyad, 2011:21). Adapun desain 

media Box Waytun ialah sebagai berikut : 

a. Media yang dikembangakan yaitu Box Waytun yang box tersebut 

berbentuk balok persegi panjang yang berisi tokoh tokoh dogeng wayang 

kartun dan media tempel bangun ruang bergambar. Box Waytun jika 

dibuka akan berbentuk memanjang seperti papan dengan penuh hiasan 
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seperti latar yang digunakan untuk bercerita, dibagian  sisi lain dari media 

merupakan media tempel untuk macam-macam contoh bangun ruang. 

b. Bagian sisi luar media sebelum di buka 

1) Bagian luar media berukuran 80 x 45 cm. 

2) Bagian luar media dilapisi oleh aluminium yang berfungsi untuk 

menempelkan macam-macam bangun ruang. 

3) Bagian aluminium media untuk tampilan yang lebih menarik dan 

terkesan rapi, lapisan aluminium tersebut dihiasi dengan hiasan stiker 

tempel.  

c. Papan media yang dirangkai. 

1) Papan media yang dirangkai berukuran 80 x 45 cm. 

2) Bagian atas papan tersebut dapat ditarik dan dibuka  menjadi 3 bagian 

sehingga panjag papan atas jika di buka akan bertambah menjadi 100 x 

40 cm.  

3) Bagian papan atas media berfungsi sebagai latar untuk bercerita tentang 

materi lingkungan sehat dan tidak sehat. 

d. Wayang sebagai tokoh cerita 

1) Terdapat 5 wayang kartun yang digunakan sebagai tokoh bercerita 

kartun. 

2) Wayang berukuran 9 x 12 cm dan dikombinasi dengan stik panjang 

sebagai pegangan untuk bercerita. 

3) Wayang terbuat dari karton tebal kemudian yang dilapisi dengan stiket 

bergambar kartun sesuai cerita kemudian di laminating agar tidak 

mudah rusak. 
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e. Gambar tempel bangun ruang 

1) Gambar tembel bangun ruang berukuran 10 x 10 cm. 

2) Gambar tersebut terbuat dari karton tebal yang berbentuk macam-

macam bangun datar yang dibagian belakang gambar terdapat magnet 

yang berfungsi untuk menempelkan gambar ke papan yang telah 

terlapisi aluminium. 

3) Supaya lebih menarik gambar bagun ruang diberikan stiker  serta 

warna. 

 

D. Kajian Penelitian Relevan 

Penelitian pengembangan media yang dilakukan oleh peneliti saat ini 

merupakan penelitian yang sudah ada yang telah  dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, penelitian tersebut merupakan penelitian pengembangan media yang 

dilakukan oleh Muklis Pratama dengan judul Pengembangan Media Dadu Bagun 

Ruang Dalam Pembelajaran Tematik Hidup Bersih dan Sehat Kelas 2. Penelitian 

merupakan skripsi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa media dadu bangun ruang layak dan valid digunakan  pada 

proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari hasil penilaian pada tahap validasi 

ahli yang mencapai 88,33% oleh ahli materi, 80,00% ahli media dan 85,00% ahli 

pembelajaran tematik sekolah dasar.  

Kajian penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Herza Syafira dengan judul Pengembangan media wayang tematik 

pada tema indahnya negeriku sebagai pendukung scientific approach kelas IV 

sekolah dasar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa media wayang tematik layak 
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digunakan sebagai pendukung scientific approach dalam pembelajaran tematik 

tema Indahnya Negeriku subtema Keindahan Alam Negeriku pembelajaran 5 

siswa kelas IV Sekolah Dasar. Hal ini dibuktikan dari hasil penilaian tahap 

validasi ahli materi 88,23%, ahli media 87,50% dan 85,93% ahli pembelajaran 

tematik sekolah dasar. 

Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

No Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 

1.  Muklis 

Pratama 

Subyek yang digunakan yaitu 

sama-sama peserta didik kelas 

II sekolah dasar. 

 

Tema yang digunakan yaitu 

tema 4 Hidup Bersih dan 

Sehat. 

Media yang digunakan peneliti 

terdahulu berupa media tematik yang 

memuat mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, PPkn, matematika.Akan 

tetapi media tersebut lebih cenderung 

pada mata pelajaran matematika. media 

yang digunakan peneliti saat ini berupa 

media tematik akan tetapi media 

pembelajaran lebih cenderung pada 

mata pelajaran Bahasa Indonsia. 

 

Model penelitian yang digunakan 

penelitian terdahulu yaitu R & D 

sedangkan yang akan dilakukan 

peneliti yaitu model  ADDIE 

2.  Herza Syafira Pengembangan media wayang 

tematik. 

Subyek yang digunakan penelitian 

terdahulu yaitu peserta didik kelas IV. 

 

Media wayang tematik peneliti 

terdahulu dikemas dalam bentuk 

seperti tas, sedangkan peneliti sekarang 

mengemas media wayang dalam 

bentuk box. 
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E. Kerangka Pikir 

Berdasarka latar belakang dan rumusan masalah yang sudah ada. 

Penelitian pengembangan media Box Waytun dilakukan dengan maksud untuk 

membantu pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran tematik kelas 2 

tema 4 Hidup Bersih dan Sehat subtema Hidup Bersih dan Sehat di Rumah 1 

pembelajaran 1.Pengembangan media Box Waytun selain membantu pendidik 

terkait proses pembelajaran media ini juga akan memberikan kegiatan 

pembelajaran yang lebih bervariasi dan menyenangkan. 

Adapun kerangka pikiran penelitian pengembangan yang akan dilakukan 

sebagai berikut : 
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Permendikbud No.22 Tahun 2016 

Teori 

Pembelajaran Tematik 

Penekanan 

1. Student Center Learning, proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenagkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

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

Fakta Kondisi Ideal 

1. Peserta didik berpartisipasi secara aktif, 

kreatif untuk membangun 

pengetahuannya dalam proses 

pembelajaran. 

2. Terdapat media yang sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku dan 

mendukung penyampaian materi dalam 

bentuk media pembelajaran “Box 

Waytun”. 

3. Peserta didik mudah memahami materi 

“Hidup Bersih dan Sehat” 

4. Peserta didik memperoleh hasil belajar 

yang lebih baik yaitu (≥75) diatas 

kriteria kelulusan minimal. 

1. Peserta didik belum berpartisipasi 

secara aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Belum tersedia media yang sesuai 

terkait media berbasis tematik dan 

media pendukung penyampaian materi. 

3. Peserta didik kesulitan memahami 

materi “hidup bersih dan sehat” 

4. Peserta didik memiliki hasil belajar 

rendah yaitu kurang dari kriteria 

kelulusan minimal yaitu (≤75 ), belum 

sesuai dengan KKM 

Analisis Kebutuhan 

Pembuatan Desain Media 
“Box Waytun” 

 
Penerapan Pengembangan Media 

“Box Waytun” 

 

Analisis Kemenarikan Pengembangan Media 

“Box Waytun” berdasarkan hasil penilaian ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran 

Media “Box Waytun” layak Diterapkan Dalam Pembelajaran Tematik Kelas 2 tema 4 Hidup bersih 

dan Sehat sub tema 1 Hidup Bersih dan Sehat di Rumah pembelajaran 1 


