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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1.Pembelajaran Tematik 

2.1.1. Hakikat Pembelajaran 

           Pembelajaran merupakan arti kata dalam Bahasa Inggris yaitu instruction. 

Pembelajaran sendiri adalah sebuah aktifitas individu atau siswa dan adanya 

lingkungan yang mengarah pada aktifitas siswa, Saylor, et al (1981:257). Dalam 

(kamus besar Bahasa Indonesia, 2007: 17), Pembelajaran adalah sebuah kegaiatan 

yang dapat dirancang oleh guru untuk mempelajari suatu nilai dan kemampuan baru 

yang disusun secara sistematis melalui tahapan rancangan, pelaksanaan, dan 

evaluasi dalam kegaiatan belajar mengajar. 

         Proses Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik 

serta sumber belajar yang ada pada suatu lingkungan belajar dalam rangka mencapai 

tujuan bersama, Taslimah (2013: 10). Definisi diatas menjelaskan bahwa, proses 

pembelajaran dilakukan dengan adanya komunikasi antara guru dengan siswa 

sebagai komunikatornya, Kurniawan (2014: 31-32). 

         Tercapainya keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari tujuan 

pembelajaran yang sudah dirumuskan seorang pendidik, karena pendidik harus 

terlebih dahulu merancang proses pembelajaran dengan kreatif dan inovatif serta 

mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah berlangsung.  
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2.1.2. Pengertian Pembelajaran Tematik 

          Pembelajaran tematik adalah suatu model pembelajaran terpadu yang dimana 

tema diintegrasikan dengan satu kesatuan atau menekankan pada pola 

pengorganisasian yang dikaitkan pada beberapa mata pelajaran Kurniawan (2014: 

95).  

            Pembelajaran tematik merupakan suatu usaha mengintegrasikan pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan, serta pemikiran yang kreatif dalam menggunakan tema-tema 

untuk meningkat motivasi belajar siswa dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara bermakna Majid (2014: 80). Dalam pembelajaran tematik, guru 

harus mampu menciptakan keterpaduan melalui tema serta menuntut kreatifitas 

pendidik dalam memilah dan mengembangkan tema. 

        Pembelajaran tematik terpadu adalah pendekatan yang mengintegrasikan 

berbagai mata pelajaran pada kompetensi dalam sebuah tema Permendikbud No 57 

tahun 2014. Tema pada pembelajaran tematik sendiri adalah gagasan pokok atau 

prinsip yang menjadi fokus dalam mempersatukan materi belajar dari berbagai mata 

pelajaran Kurniawan (2014: 101-103). Dalam (BNSP, 2009: 1) pembelajaran pada 

satuan pendidikan harusnya diselenggarakan secara inspiratif, menantang, 

menyenangkan, inovatif, menarik, dan pastinya memotivasi siswa dalam belajar serta 

dapat memberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangan 

kreatifitas, fisik, dan psikologis peserta didik. Sejalan dengan Prastowo (2013: 125) 

bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang bermakna bagi 

kehidupan serta memberikan wawasan multikurikulum serta melatih kemandirian 

dalam bersikap dewasa dan mengembangkan kemampuan berfikir. 
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       Menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu 

kesatuan  yang menekankan pada pola pengorganisasian atau mengaitkan beberapa 

mata pelajaran yang dapat memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik 

serta pembelajaran tematik lebih berpusat pada siswa maka pembelajaran tematik 

tampak lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran 

sehingga peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 

        Pembelajan tematik ditentukan oleh seberapa jauh pembelajaran terpadu yang 

direncanakan dan dikemas sesuai bakat, minat, kebutuhan, dan kemampuan serta 

kondisi peserta didik. Di dalam pembelajaran tematik memuat Kompetensi Inti (KI) 

dan Kompetensi Dasar (KD) disusun dengan melakukan pemetaan kompetensi dasar. 

Pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh pada 

semua standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator Majid (2014: 96-97). 

2.1.3. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

           Karakteristik adalah sifat mendasar yang selalu ada dalam segala situasi 

kondisi serupa yang sifatnya mendasar dan sangatlah penting. Menurut Kurniawan 

(2014: 96-99) Karakteristik pembelajaran tematik meliputi: 

1. Berpusat pada siswa 

        Yang dimana kegiatan pembelajaran pusat perhatian lebih difokuskan pada 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dan lebih menempatkan siswa sebagai subyek 

belajar. 
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2. Memberi Pengalaman langsung 

        Memberikan kepada anak untuk memperoleh peluang dan informasi yang 

diterima pada materi yang akan dipelajarinya dari sesuatu yang nyata (konkret). 

3. Penyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

        Materi yang disajikan difokuskan pada satu tema, jadi nantinya tema tersebutlah 

yang akan dipalajari oleh siswa menggunakan informasi yang ada pada bidang mata 

pelajaran serta dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 

nantinya dihadapi pada kehidupan sehari-hari. 

4. Penyajian beberapa mata pelajaran  

        Dilakukan dalam satu kegiatan pembelajaran dan materi pada mata pelajaran 

yang disajikan sudah tidak kelihatan. 

5. Fleksibel 

         Fleksibel atau bersifat luwes yang dimana guru mengaitkan bahan ajar pada 

mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

6. Bermakna 

         Pembelajaran yang berguna atau berarti serta mudah difahami sesuai kebutuhan 

siswa. 

7. Tema yang dekat dengan anak 

        Yang sebagaimana tema dibuat sesuai dengan kehidupan atau kondisi 

lingkungan anak seperti hewan di sekitarku, keluarga dan sebagainya. 

8. Proses pembelajaran diabuat sambil bermain dan menyenangkan. 

9. Pencapaian kompetensi dasar bukan tema, berorientasi pada ketercapaian tujuan 

yang dinginkan atau mencapai tujuan yang jelas. 
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          Karakteristik pembelajaran yang ada diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Karakteristik pembelajaran tematik itu lebih mefokuskan siswa sebagai subyek 

belajar, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, memberikan informasi dari 

sesuatu yang nyata (konkret), kegiatan pembelajaran lebih bermakna, pemisahan 

berbagai mata pelajaran yang diarahkan pada satu kesatuan tema, fleksibel, tema 

yang dibuat berdasarkan kondisi lingkungan kehidupan siswa, dan proses kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan sambil bermain serta menyenangkan. Jadi pembelajaran 

tematik di mengadopsi karakteristik pembelajaran PAIKEM, yaitu pembelajaran 

yang kreatif, aktif, dan pastinya menyenangkan. 

          Menurut Kemendikbud (2017: xiii) untuk memperoleh gambaran secara 

menyeluruh dari semua kompetensi dasar dan indikator yang diambil dari beberapa 

mata pelajaran yang akan dijadikan tema perlu dilaksanakan pemataan kompetensi 

dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk kelas I yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kompetensi Inti 

No Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan 

cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan 

komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalalm tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

Sumber: (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017: xiii) 
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Tabel 2.2 Subtema 2 pembelajaran 4 

No. Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

1.  Bahasa Indonesia  

 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian terima kasih, 

permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, 

ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk 

kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang 

santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

dengan kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan terima kasih, 

permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, 

dengan menggunakan bahasa yang santun kepada 

orang lain secara lisan dan tulis 

No. Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

1 PJOK 3.6 Memahami gerak dasar lokomotor dan non-

lokomotor sesuai dengan irama (ketukan) 

tanpa/dengan musik dalam aktivitas gerak berirama.  

4.6 Mempraktikkan gerak dasar lokomotor dan non-

lokomotor sesuai dengan irama (ketukan) 

tanp/dengan musik dalam aktifitas gerak berirama. 

2.  SBDP 3.1 Mengenal karya ekspresi dua dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya ekspresi dua dan tiga dimensi.. 

Sumber : (Kompetensi Dasar, 2017: 104) 

2.1.4. Kelebihan dan Keterbatasan Pembelajaran Tematik Terpadu 

           Menurut Majid (2014: 92-93) pembelajaran tamatik memiliki beberapa 

kelebihan antara lain sebagai berikut:  

1. Kegiatan belajar dan pengalaman siswa relevan dengan tingkat berkembangnya. 

2. Kegiatan yang dipilih disesuaikan pada minat dan kebutuhan siswa 

3. Kegiatan belajar dapat bermakna bagi siswa 

4. Dapat menumbuhkan keterampilan berpikir siswa 

5. Kegiatan belajar sesuai dengan lingkungan sekitar siswa 
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6. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan antar guru dalam kajian yang terkait 

dengan siswa dan meningkatkan keterampilan sosial antaralain: mendengarkan 

pendapat orang lain, komunikasi, dan bekerja sama. 

         Pembelajaran tematik mempunyai keterbatasan pada segi pelaksanaanya yaitu 

dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi serta menuntut guru dalam 

melakukan evaluasi proses (Prastowo, 2013: 152). Adapun pendapat lain menurut 

Puskur (dalam Majid, 2014: 93) pembelajaran terpadu memiliki keterbatasan, 

yaitu: (1). Aspek guru; (2). Aspek peserta didik; (3). Aspek saran dan sumber 

belajar; (4). Aspek kurirukulum; (5). Aspek penilaian. 

2.2.Media Pembelajaran 

2.2.1. Pengertian Media Pembelajaran 

           Interaksi antara guru dengan siswa merupakan proses kegiatan pembelajaran 

yang salah satu di antaranya media juga dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Media merupakan alat “pengantar” atau “perantara” yang 

dalam bahasa latin bentuk jamak dari kata “medium” karena itu media dipahami 

sebagai alat pengantar atau perantara sumber pesan dengan penerima pesan dan juga 

sebagai perantara materi pembelajaran, Haryono (2014:47). 

        Media menurut Sadiman dkk (2010: 7) merupakan segala sesuatu yang 

digunakan dalam menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sehingga 

hal ini dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta dapat memberikan 

perhatian kepada siswa sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung. Menurut pendapat Sutikno (dalam Haryono, 2014 :48) ternyata media 
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dapat pula didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan 

dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan siswa. 

         Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa karena media 

pembelajaran dapat membuat siswa tertarik dalam belajar, dapat menarik perhatian 

siswa, metode mengajar lebih bervariasi, dan pengajaran dapat menjadi luas 

Nurgiyantoro (2011 :128).  

         Menurut beberapa para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sebuah alat bantu untuk menyampaikan sumber pesan kepada 

penerima pesan dan merupakan komponen pendukung dalam proses interaksi 

anatara pendidik dengan tujuan pendidikannya. Oleh karena itu media mempunyai 

peranan penting dalam kegiatan pembelajaran dan dapat memberikan ransangan 

bagi siswa dalam proses kegaiatan pembelajaran. 

2.2.2. Jenis Media Pembelajaran 

           Berdasarkan jenis-jenis media ditinjau dari rancangannya,  media  memiliki 

dua jenis yaitu media yang sederhana (langsung dapat dimanfaatkan yang ada 

dilingkungan) sampai dengan yang kompleks atau canggih Haryono (2014: 51).   

           Media dilihat dari bentuk fisik dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: (1) 

media dua dimensi (2) media tiga dimensi, (3) media pandang diam, (4) media 

pandang gerak. Menurut  Setyojari (dalam Haryono, 2014: 52) dalam jenisnya, media 

pembelajaran meliputi niat, tujuan, isi yang ingin disajikan, kemampuan, kemauan, 

dan ketersediaan media pembelajaran.   
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        Dari jenis-jenis media pembelajaran di atas dapat dipilah lagi, salah satunya 

media dua dimensi ini karakteristiknya adalah dapat dilihat dari satu sisi seperti 

berupa gambar atau foto. Media tiga dimensi karakteristiknya dapat dilihat dari 

berbagai sisi yakni candi, rumah-rumah adat atau rumah-rumah minimalis, boneka, 

topeng, patung, dan sebagainya. Media tiga dimensi dapat membuat siswa kreatif dan 

mengetahui benda secara konkret (nyata). Selanjutnya adalah media yang dipandang 

diam dan pandang gerak dapat dilihat dengan indera penglihatan dan pendengaran. 

Contoh media ini adalah media TIK.  

        Menurut Iswadji (dalam Haryono, 2014: 53-56) media berdasarkan cara 

penyajiannya ada dua yaitu media alat peraga dan media teknologi, informasi, 

komunikasi (TIK). Alat peraga merupakan seperangkat benda konkret yang 

dirancang, dibuat, dan disusun secara sengaja serta dapat diotak-atik , dipermainkan, 

digerakkan, dan pastinya dapat dipindah-pindah oleh anak Estiningsih (Haryono, 

2014: 53).  Menurut (Mackinnon, 2005) media teknologi, informasi, komunikasi 

(TIK) adalah media yang dapat membantu siswa dalam mengembankan semua jenis 

keterampilan. Media TIK dikategorikan menjadi tiga yaitu: media Auditif, Visual, 

dan Audio Visual.  

         Dari berbagai jenis media pembelajaran yang ada, disimpulkan bahwa media 

pembelajaran berbasis alat peraga dan teknologi, informasi, komunikasi sama-sama 

dapat membantu pendidik dalam mengajar dan membantu peserta didik dalam belajar 

serta sebagai pendukung dalam dalam interaksi antara guru dan siswa.  
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2.2.3. Manfaat Media Pembelajaran  

           Menurut Syafi’I (dalam Haryono, 2014: 50) bahwa media manfaat sebagai   

berikut: 

1. Membangkitkan perhatian siswa 

2. Memperjelas informasi yang disampaikan 

3. Menstimulasi ingatan tentang konsep 

4. Memotivasi siswa mengikuti materi pembelajaran 

5. Menyajikan bimbingan belajar 

6. Membangkitkan siswa dalam performansi yang relevan dengn materi 

7. Memberikan masukan kepada siswa 

8. Mentransfer penegtahuan, mendorong ingatan, keterampilan, dan sikap yang 

dipelajari. 

        Berdasarkan manfaat dari penggunaan media pembelajaran yaitu dapat 

memperjelas penyajian pesan,mengarahkan perhatian anak, membuat siswa belajar 

mandiri sesuai dengan kemampuannya, dan memberikan informasi kepada anak 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan hasil belajar.  

        Dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran mempunyai peranan yang 

penting. Yang tadinya siswa kurang semangat dan kurang memperhatikan dalam 

kegiatan, sekarang dengan adanya media siswa dapat lebih tertarik pada pembelajaran 

sehingga media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. 
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2.3.Pengembangan Media Mekobin (Memutar Kotak Binatang) pada 

Pembelajaran Tematik tema 7 kelas 1 SD 

2.3.1. Media pembelajaran Mekobin 

            Media Mekobin merupakan media alat peraga yang berbasis tiga dimensi. 

Media ini secara fisik dibuat berbentuk box terbuat dari papan kayu. Box ini dapat di 

buka dari berbagai sisi yang nantinya dalam Box ini terdapat Papan Circle (lingkaran) 

yang dapat diputar searah jarum jam dan terdapat berbagai jenis miniatur hewan 

diatas circle serta bagian lain seperti bagian bawah circle terdapat loker yang 

berisikan berbagai kalimat tanya atau perintah. Media Mekobin ini memuat mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, dan SBDP yang digunakan serta dimanfaatkan di 

kelas I di SD (Sekolah Dasar). 

         Media mekobin didesain secara menarik serta memotivasi siswa agar siswa 

tidak cepat bosan dalam belajar. Adapun hal lain dari Media Mekobin yakni, media 

ini dapat dipindahkan, mudah di bawah kemana-mana, dan tidak membahayakan bagi 

peserta didik. 

         Penempatan berbagai miniatur hewan pada circle dibuat secara menarik dan 

dilukis sebagus mungkin yang dimana peserta didik dapat tertarik dan dapat 

memainkan media tersebut dengan senang. Media pembelajaran ini dirancang sesuai 

dengan hasil observasi dan kebutuhan anak, karena kegiatan pembelajaran di kelas I 

lebih dimenekankan belajar sambil bermain. (Depdiknas 2006) dalam (Ramadhanti, 

2018: 56) mendasarkan bahwa anak belajar melalui bermain dengan benda-benda dan 

orang-orang di sekitarnya (lingkungan). 



23 
 

 
 

         Miniatur menurut Suleiman (dalam Prastowo, 2013:456) bahwa miniatur adalah 

benda yang dibuat dengan ukuran tiga dimensi sehingga menyerupai benda nyata atau 

benda asli dalam menjelaskan hal-hal yang tidak mungkin kita peroleh dari benda 

aslinya. 

         Pada loker yang berisikan kalimat perintah atau pertanyaan digunakan untuk 

sebagimana siswa akan melakukan apa yang didapat dari kartu tersebut misalkan: (1) 

sebutkan bagian-bagian tubuh dari Gajah? (2) tirukan gerakan Gajah pada lagu yang 

disiapkan oleh guru?. Dari apa yang sudah dilakukan siswa, siswa dapat mengetahui 

bagian-bagian tubuh gajah dan bagaimana cara gajah menggunakan anggota tubuhnya 

atau fungsinya. 

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Penggunaan Media Mekobin 

           Media Mekobin adalah media berbasis tiga dimensi. Tujuan pengembangan 

media Mekobin ini untuk mempermudah pembelajaran dikelas, meningkatkan 

efesiensi proses pembelajaran, dan membuat lebih menarik dalam belajar. Menurut 

Arsyad (2009: 24) manfaat pengembangan media pembelajaran adalah untuk 

memotivasi siswa dalam belajar dan membuat pembelajaran lebih menarik. 

        Adapun manfaat bagi peserta didik menurut Sumanto (dalam Haryono, 2014: 

50-51) yaitu: (1) untuk membangkitkan perhatian siswa, (2) memperjelas informasi 

yang disampaikan, (3) memotivasi siswa, (4) menstimulasi ingatan tentang konsep, 

(5) membangkitkan kinerja siswa yang relevan dengan materi (6) memberikan 

masukan kepada siswa yang benar (7) mendorong ingatan, mentrasnfer pengetahuan 

keterampilan, dan sikap yang dipelajari.  
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         Dalam penggunaanya, media MEKOBIN juga bermanfaat bagi pendidik dan 

peserta didik. Dengan adanya pengembangan media MEKOBIN ini membuat 

kegiatan pembelajaran menjadi labih baik serta memberikan pengalaman siswa. 

2.3.3. Keunggulan dan Kekurangan Media Mekobin 

            Pada setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Pengembangan media Mekobin ini digunakan sebagai alat atau alternatif guru dan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran tematik kelas I Sekolah Dasar tema 7 benda, 

hewan, dan tanaman disekitarku, serta merujuk pada subtema 2 hewan di sekitarku, 

dan pembelajaran 4. Melalui media ini diharapkan peserta didik tidak hanya 

mendengarkan penjelasan guru saja dalam penyampaian materi, Melainkan peserta 

didik dapat memahami, membedakan, dan mengenal anggota tubuh hewan secara 

kontekstual dalam media tersebut serta mengetahui konsep pembelajaran tematik 

yaitu bagaimana hewan itu menggerakan anggota tubuhnya dalam gerak dasar 

lokomotor dan non-lokomotor. 

        Meskipun media Mekobin ini tidak seperti keberadaan langsung ditempatnya, 

atau seperti kondisi lingkungan sesungguhnya misalkan siswa melakukan observasi 

atau karyawisata. Dari tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 2 

hewan disekitarku tersebut dapat jelaskan dan disampaikan pada peserta didik 

dengan cara yang menarik, kreatif, dan inovatif serta menyenangkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Kelebihan dari media MEKOBIN antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Siswa lebih mudah memahami materi 

2. Membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran karena siswa lebiih 

banyak melakukan kegiatan pembelajaran 

3. Memotivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

4. Siswa akan lebih mudah memahami materi dengan adanya media Mekobin 

karena media ini di desain secara menarik supaya siswa tidak cepat bosan  

5. Digunakan untuk menyeimbangkan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik siswa 

6. Membuat hasil belajar siswa akan lebih bermakna 

7. Menciptakan inovasi baru dalam mengembangkan media pembelajaran tematik 

8. Akan membuat guru lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa. 

2.3.4.  Langkah-langkah Penggunaan media Mekobin 

             Media pembelajaran  MEKOBIN (Memutar Kotak Binatang) dilakukan 

secara menyenangkan dan bermakna. Dengan itu, dalam kegiatan pembelajaran  

guru diharapkan mampu menggunakan media Mekobin untuk menyampaikan 

materi pembelajaran dengan tujuan pembelajran yang ingin dicapai. Metode yang 

cocok digunakan dalam penggunaan media ini adalah metode belajar sambil 

bermain  dan pembelajaran langsung dengan kebutuhan peserta didik, langkah-

langkah  
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penggunaan media Mekobin adalah sebagai berikut:  

1. Guru menyiapkan media MEKOBIN 

2 Guru memberikan pemahaman tentang materi pembelajaran, setelah itu 

memberikan penjelasan tentang tema, subtema, dan materi pembelajaran kepada 

siswa 

3 Guru menjelaskan aturan permainan dan memberikan contoh cara menggunakan 

media MEKOBIN 

4 Setelah guru memberikan pemahaman tentang materi, cara, dan aturan 

penggunaan media tersebut, guru membagi kelompok yang masing-masing 

kelompok berisikan 4-5 orang. Serta masing-masing kelompok mempunyai nama 

kelompok yang berbeda-beda. 

5 Guru membagikan lembar kerja siswa  

6 Penerapan penggunaan media MEKOBIN: 

a) Guru memberikan potongan kertas yang sudah dilipat kecil-kecil, kemudian 

guru mengocok potongan tersebut dan kemudian guru menyuruh perwakilan 

kelompok untuk mengambil potongan kertas tersebut 

b)  Putarlah circle  searah jarum jam secukup mungkin, lalu tunggu sampai 

circle berhenti sampai jarum jam mengarah pada bagian miniatur hewan apa? 

Misalkan miniatur burung Hantu 

c) Setelah itu buka loker yang ada dibawah circle, lalu ambilah satu kartu yang 

berisikan kalimat perintah/pertanyaan misalkan: 1) sebutkan anggota tubuh pada 
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burung Hantu, 2) lakukan gerakan burung Hantu sesuai lagu yang disiapkan oleh 

guru 

d) Gerakan dapat dilakukan dengan semua anggota kelompok. 

7 Setelah penggunaan media Mekobin selesai dimainakan, guru memperkuat siswa 

tentang materi yang telah disampaikan dengan diskusi bersama-sama 

8 Setelah itu memberikan evaluasi. 

2.4.Kajian Penelitian Relevan 

           Dalam pengembangan media Mekobin ada hasil temuan yang relevan dari 

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan media Mekobin adalah penelitian 

yang sudah dilakukan oleh Bobsaid (2014) tentang “Pengembangan Media 

PANDUAN (Papan Dunia Hewan) pada pembelajaran Tematik Tema Benda, Hewan, 

dan Tanaman di Sekitarku, Subtema Hewan di sekitarku di kelas I. Tujuan penelitian 

tersebut yaitu untuk bagaimana mengembangkan media Panduan serta menjelaskan 

hasil penggunaan media Panduan. Media yang dikembangkan ini terbukti layak 

digunakan dalam pembelajaran tematik karena hal ini ditunjukkan dalam penilain 

pada tahap validasi ahli yang mencapai 85% oleh ahli media, 100% oleh ahli materi, 

dan 94% oleh ahli pembelajaran tematik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa media 

Panduan sangat layak dalam media tematik. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan tema yang sama, akan tetapi berbedaan penelitian ini dan 

sebelumnya sangatlah berbeda dalam bentuk media dan materinya serta tujuan yang 

ingin dicapai. 
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       Hasil temuan kedua, penelitian yang relevan dilakukan oleh Ainaini (2016) 

PALIHABER (Papan Lingkaran Hewan Berputar) pada mata pelajaran IPA kelas V 

materi Ekosistem dan media ini berbasis visual dua dimensi. Media ini kembangkan 

bertujuan untuk membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dikembangkan adalah media ini dalam penggunaannya sama-sama diputar dalam 

bentuk Circlenya. Akan tetapi dalam desain produk lainnya sangatlah berbeda dengan 

apa yang dibuat peneliti saat ini dan terdahulu, karena media Mekobin (Memutar 

Kotak Binatang) yang dibuat peneliti saat ini berbasis media tiga dimensi dan alat 

peraga.   

Tabel 2.3 Kajian Penelitian Relevan 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Bobsaid  

(2014) 

Pengembangan Media 

PANDUAN (Papan 

Dunia Hewan) Pada 

Pembelajaran Tematik 

Tema Benda, Hewan, 

dan Tanaman di 

Sekitarku. 

1. Tema yang disajikan 

sama. 

2. Tujuan 

pengembangan ini 

sama yaitu 

bagaimana 

mengembangan 

media tematik yang 

membahas tema 7. 

 

1. Materi yang 

disajikan berbeda. 

2. Desain Media 

PANDUAN 

berbeda dengan 

Media MEKOBIN 

baik dari segi 

tampilan, bahan, 

penggunaan, 

fungsi, dan bentuk. 

2. Ainaini  

(2016) 

Pengembangan Media 

PALIHABER ( Papan 

Lingkaran Hewan 

Berputar) Pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas V 

1.  Media PALIHABER 

sama-sama 

menggunakan bentuk 

lingkaran atau Circle 

yang dapat diputar. 

2.  Sama-sama didesain 

secara menarik ntuk 

menumbahka minat 

siswa dalam belajar 

serta memotivasi.  

1. Desain tampilan 

sangat berbeda 

karena media 

PALIHABER 

menggunakan 

media gambar 

yang ditempel 

pada Circle 

sedangkan media 

Mekobin berbasis 

3D. 

2. Materi yang 

disajikan berbeda 
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No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 

3. Media 

PALIHABER 

diterapkan pada 

kelas V, sedangkan 

media Mekobin 

diterapkan pada 

Kelas I. 

4. Kurikulum yang 

berbeda yaitu 

KTSP, berfokus 

pada satu mata 

pelajaran dan 

Kurikulum 13 

yang berfokus 

pada beberapa 

mata pelajaran 

seperti : PJOK, 

Bahaasa Indonesia, 

SBDP. 

 

2.5.Kerangka Pikir  

           Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar serta dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi dan dapat meningkatkan antusias 

siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

           Kondisi nyata di SDN kwaron II Jombang banyak sarana dan prasarana yang 

belum ada, kurangnya media pembelajaran di kelas serta adapun hal lain seperti pada 

Pembelajaran Tematik Tema 7 Subtema 2 hanya memanfaatkan buku dan gambar 

sebagai sumber belajar saja serta guru belum pernah menggunakan media 

pembelajaran MEKOBIN (Memutar Kotak Binatang). Dalam penelitian ini analisis 

kebutuhan pada pengembangan media adalah sebagai berikut: 
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1. Guru belum maksimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran karena kurangnya 

media atau sarana dan prasarana yang kurang serta media yang belum ada. 

2. Terutama pada Tema 7 Subtema 2 perlu media pembelajaran yang nyata (Konkret) 

3. Guru belum pernah menggunakan media Mekobin. 

            Dalam penelitian pengembangan media pembelajaran berupa media Mekobin, 

terlebih dahulu peneliti sebelumnya mengetahui kondisi lapangan yang sesuai dengan 

kondisi ideal yang harus dicapai pada kurikulum 2013 saat ini. Pada penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan oleh peneliti nantinya menggunakan penelitian model 

ADDIE. Menurut Sugiyono (2015: 200) penelitian model ADDIE terdiri dari lima 

tahapan yaitu meliputi analisis (analysis), desain (design), pengembengan 

(development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Penelitian 

memilih model ADDIE karena model pengembangan yang dinamis, efektif, dan 

mendukung kinerja program itu sendiri (Warsita, 2011: 7). Kerangkat model 

penelitian ADDIE yaitu sebagai berikut:  
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Tabel 2.4 Kerangka pikir Penelitian Pengembangan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan Model ADDIE 

analisis (analysis) desain (design)  pengembengan (development)  

implementasi (implementation)  dan evaluasi (evaluation) 

 

Kondisi Ideal 

Dalam proses kegiatan pembelajaran 

diperlukannya media sesuai dengan 

karakteristik peserta didik. 

Analisis Kebutuhan 

1. Guru belum maksimal dalam kegiatan pembelajaran 

dikarenakan kurangnya media atau sarana-prasarana yang 

kurang serta belum ada 

2. Pada tema 7 dan subtema 2 sangat perlu media pembelajaran 

yang nyata (konkret) 

3. Guru juga belum pernah menggunakan media Mekobin. 

Kondisi Nyata 

1. Kurangnya sarana-prasarana atau media 

pembelajaran di kelas 

2. Pada pembelajaran tematik tema 7 subtema 2 

hanya memanfaatkan buku dan gambar 

sebagai sumber belajar saja 

3. Guru belum pernah dalam menggunakan 

media Mekobin. 

4. Sekolah Baru menerapkan kurikulum 13 

Produk Media MEKOBIN yang layak dan dapat membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

 

Pengembangan Media MEKOBIN 

(Memutar Kotak Binatang) Pada Tema 7 

Benda, Hewan, dan Tanman di Sekitarku 

siswa kelas I Sekolah Dasar  


