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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik  

a. Pengertian pembelajaran tematik 

Perkembangan dalam dunia pendidikan semakin tahun semakin 

maju, dimana dalam pembelajaran di sekolah dasar sebelumnya 

menggunakan ktsp dan beberapa tahun ini sudah menggunakan 

pembelajaran tematik. Menurut (Effendi, 2009 : 129 ) Pembelajaran 

tematik merupakan pembelajaran yang menggunakan tema dalam 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Tema adalah gagasan 

pokok atau pokok pikiran yang menjadi inti pembicaraan pada materi 

pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik terpadu yaitu pembelajaran 

yang menggabungkan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan 

tema, dimana siswa tidak mempelajari mata pelajaran dengan terpisah, 

melainkan semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sudah 

menjadi satu kegiatan pembelajaran yang diikat dengan tema.  

Hal ini sejalan dengan pendapat (Kadir 2005 : 1) Pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang berangkat dari satu tema/topic yang 

kemudian dielaborasi dari berbagai aspek atau ditinjau dari perspektif 

mata pelajaran yang diajarkan disekolah. Pembelajaran terpadu/tematik 

dirancang dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar yang optimal 

dan maksimal dengan cara mengangkat pengalaman peserta didik yang  
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mempunyai jaringan dari berbagai aspek kehidupannya dan 

pengetahuaannya. 

Dari berbagai definisi tentang pembelajaran tematik, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

dimulai dengan satu tema/topic tertentu yang kemudian dielaborasi dan 

ditinjau dari berbagai perspektif bidang studi yang diajarkan di sekolah. 

Ada beberapa cara untuk menciptakan sebuah desain pembelajaran 

tematik yang diharapkan dengan adanya pembelajaran tematik mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik serta membuat peserta didik 

seorang yang aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Karakteristik 

Pembelajaran tematik di sekolah dasar memiliki beberapa 

karakteristik kusus yang membedakan dengan pendekatan pembelajaran 

yang lainya. Beberapa ahli telah merumuskan beberapa karakteristik 

pendekatan tersebut. Menurut (Majid, 2014 : 89-90) diantaranya yaitu: 

1) berpusat pada siswa, hal ini disesuaikan dengan pendekatan belajar 

yang modern dan lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar, sedang guru berperan lebih sebagai fasilitator; 2) memberikan 

pengalaman langsung, yang artinya pembelajaran tematik yang dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam hal-hal yang 

konkret atau nyata melalui tema yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari; 3) pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas karena 

pembelajaran difokuskan kepada tema-tema yang lebih dekat; 4) 
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menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, pembelajaran tematik 

yang menyajikan suatu konsep dan menjadikan siswa mampu 

memahami konsep tersebut untuk membantu memecahkan masalah di 

dalam kehidupan sehari-hari; 5) bersifat fleksibel, artinya guru dapat 

mengaitkan beberapa materi dalam kehidupan sehari-hari dengan 

lingkungan dimana guru dan siswa berada; 6) menggunakan prinsip 

belajar seperti belajar sambil bermain sehingga membuat pembelajaran 

lebih menarik dan menyenangkan.  

Hal ini sejalan dengan pendapat (Andi Prastowo, 2014 : 124) 

tentang sumber belajar dalam pembelajaran tematik memiliki 

karakteristik sebagai berikut : (a)Sumber belajar yang mampu 

menstimulasi siswa agar aktif, (b) Sumber belajar yang mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan (joyful 

learning), (c) Sumber belajar yang mampu menyuguhkan pengetahuan 

yang holistic (tematik), (d) Sumber belajar yang memberikan 

pengalaman langsung (direct experiences) kepada siswa. 

Beberapa pendapat dari beberapa ahli tetang karakteristik 

pembelajaran dan sumber belajar tematik menggambarkan bahwa dalam 

pengembangan media harus sesuai dengan karakteristik yang sesuai 

dengan pembelajaran tematik. Dengan demikian pembelajaran tercipta 

dengan efektif, inovatif, dan menyenangkan serta supaya menjadikan 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 
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c. KI, KD Sub tema Manusia dan Lingkungan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Kompetensi Inti 

No KOMPETENSI INTI 

1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, peduli, 

santun, dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan 

negara. 

3 Memahamipengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat dasar dengan cara ( mengamati, menanya, dan mencoba 

bedasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatanya, dan benda – benda yang di jumpainya di tempat bermain, sekolah 

dan di rumah. 

4 Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, 

komunikatif, kolaboratif, kritis, dan mandiri. Dalam bahasa yang jelas, logis, 

sitematis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakak yang 

mencerminkan anak sehat, dn tindakan yang mencerminkan paerilaku anak 

sesuai dengan tahap perkembanganya 

 

Tabel 2.2 Kompetensi Dasar 

No MUATAN 

PELAJARAN 

KOMPETENSI DASAR 

1 BHS. 

Indonesia 

3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks 

tulis dan lisan secara lisan , tulis, dan visual 

2 IPA 3.1 Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan 

manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia 

4.1 Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan 

3 SBDP 3.1 Memahami gambar cerita 

4.1 Membuat gambar cerita 

 

2. Media Pembelajaran  

a. Pengertian media pembelajaran 

Secara umum media pembelajaran merupakan suatu komponen yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran, tujuannya agar pembelajaran 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Menurut (Haryono, 2014 : 47)  

Media dapat diartikan sebagai sebuah perangkat lunak yang berisi sebuah 

pesan dan perengkat keras yang mampu mengantarkan sebuah pesan 

dengan kata lain media dalam pembelajaran sebagai alat dan bahan yang 

dapat digunakan sebagai bantuan dalam penyampaian sebuah materi 
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pembelajaran. Hal ini sejalan dengan (Dina Indriana 2011: 15) Media 

pembelajaran merupakan salah satu alat komunikasi dalam proses 

pembelajaran, maka dalam pembelajaran harus ada komuikasi antara 

siswa dengan siswa dan juga guru dengan siswa. Proses pembelajaran 

yang dilakukan menggunakan media, dapat mendorong siswa dalam 

belajar dan menimbulkan semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran serta akan mendapatkan hasil yang optimal. 

Menurut I Wayan (2007:3) proses pembelajaran mengandung 

lima komponen komunikasi yaitu: guru (komunikator), bahan 

pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi, dan proses 

pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan berlangsung 

secara optimal karena media pembelajaran adalah komponen integral dari 

sebuah sistem pembelajaran. 

Berdasarkan menurut pendapat beberapa ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan sebuah perangkat 

lunak maupun perangkat keras berupa sarana fisik yang berisi sebuah 

pesan/ materi/ isi dalam pembelajaran seperti buku, video film, dan 

sebagainya yang bertujuan agar tercipta pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan dan dapat tercapai sebuah tujuan pembelajaran. Proses 

pembelajaran akan lebih menarik saat guru menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan siswa.. Media 

pembelajaran mempunyai peran sebagai alat untuk mengantarkan 

informasi agar siswa lebih mudah dan memahami materi pembelajaran 
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b. Manfaat media pembelajaran 

Media pembelajaran terdapat beberapa manfaat menurut Nana 

Sudjana, dkk. (2010:2) mengemukakan bahwa manfaat media 

pembelajaran dalam belajar maupun mengajar oleh siswa dan guru dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar.  

2)  Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih  

dipahami siswa, dan memungkinkan siswa menguasai pembelajaran 

lebih baik.  

3)  Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga 

siswa tidak bosan.  

4)  Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga aktifitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendesmontrasikan, dll.  

5)  Melalui media pembelajaran hal-hal yang bersifat abstrak dapat di 

kongkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan.  

c. Jenis media pembelajaran 

Jenis media pembelajaran sangat bervariasi. Ada media yang 

sudah bisa langsung  dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, ada pula 

media yang  dirancang untuk keperluan pembelajaran. Ada media yang 

sederhana yang murah sampai yang canggih dan mahal. Berbagai jenis 

media tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam : 
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1) Menurut bentuk informasi yang digunakan dalam media 

pembelajaran, media pembelajaran dikategorikan sebagai berikut:  

a) media visual diam b) media visual gerak , c) media audio, d) 

media audio visual diam , e) media audio visual gerak. 

2) Menurut bentuk dan cara penyajiannya, media pembelajaran    

dikategorikan sebagai berikut: a) Media grafis, bahan cetak, dan 

gambar diam, b) Media proyeksi diam, c) Media audio, d) Media 

gambar/ film, e) Media televise,  f) Multimedia. 

Menurut Wina Sanjaya (2009: 213-218), media pembelajaran dapat 

dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu:  

1)   Media grafis (visual diam), media ini termasuk kategori media visual 

nonproyeksi yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi 

ke penerima pesan. Media grafis adalah media yang mengandung 

pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-

gambar, dan simbol-simbol yang mengandung arti. 

2) Media proyeksi adalah media yang dapat digunakan dengan bantuan 

proyektor. Berbeda dengan media grafis, media ini harus 

menggunakan alat elektronik untuk menampilkan informasi atau 

pesan.  

3) Media audio, media atau bahan yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif.  

4)  Media komputer, merupakan kelompok media yang secara virtual 

dapat menyediakan respons yang segera terhadap hasil belajar yang 
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dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan 

menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan.  

Pada penelitian ini, produk yang dikembangkan termasuk 

dalam kelompok media komputer, dimana media komputer yang 

secara virtual dapat menyediakan respons yang segera terhadap hasil 

belajar yang dilakukan oleh siswa. Media komputer juga memiliki 

kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan 

kebutuhan. Sajian media berbasis komputer merupakan media yang 

mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana untuk menampilkan 

dan merekayasa teks, gambar, grafik, dan suara dalam sebuah 

tampilan terintegrasi. Media berbasis komputer dapat dirancang dan 

digunakan sebagai media yang efektif untuk mempelajari dan 

mengajarkan materi pembelajaran yang relevan misalnya rancangan 

grafis dan animasi. 

3. Pengertian media pembelajaran berbasis Adobe Flash 

Adobe Flash adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang banyak 

diminati banyak orang, karena aplikasi ini mampu mengerjakan segala hal 

yang berkaitan dengan multimedia ( Pranowo G, 2011:1). Dalam hal kinerja 

Adobe Flash dapat dikombinasikan dengan progam – progam lain dan 

bersifat fleksibel. Untuk pengaplikasianya untuk pembuatan animasi gerak 

maupun diam, kartun, dan lain sebagainya.  

Selain itu aplikasi Adobe Flash mempunyai banyak kelebihan 

diantaranya menurut (Sutopo, A.H 2003 :60) : 
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a. Pengguna dengan mudah dan bebas dapat berkreasi dalam pembuatan 

animasi sesuai dengan kreasi yang diinginkan. 

b. Adobe Flash bisa mengimpor hampir semua file, dari file foto, video, 

music, dan lain sebagainya. 

c. Adobe Flash dapat disimpan dengan format (*.exe) sehingga dapat 

dioperasikan di laptop/ komputer, dan untuk versi Adobe Flash yang 

terbaru bisa disimpan dengan format (*.apk) sehingga dapat 

dioperasikan di android. 

d. Pengoperasian aplikasi berbasis Adobe Flash sangat mudah. 

  Sedangkan kekurangan dari aplikasi Adobe Flash yaitu (1) dalam 

hal pembuatan aplikasi menggunakan bahasa komputer (Action script) 

sehingga tidak semua orang bisa membuat media tersebut, (2) dalam 

pembuatan media juga memakan waktu cukup lama, (3) untuk 

pengaplikasianya membutuhkan perangkat keras berupa komputer/ laptop 

dengan format (*.exe) dan untuk android dengan format (*.apk). 

 Media pembelajaran berbasis Adobe Flash adalah media 

pembelajaran yang menggunakan softwere (perangkat lunak) Adobe Flash 

yang versi dulunya bernama Macromedia Flash. Adobe Flash merupakan 

salah satu aplikasi yang handal dalam pembuatan segala macam animasi 

diam maupun animasi gerak yang dapat memvisualisasikan sebuah materi 

atau konsep dan didalamnya bisa diubah – ubah sesuai kreatifitas, sehingga 

aplikasi ini banyak diminati oleh banyak orang. 

 Media pembelajaran berbasis Adobe Flash ini dirancang dengan 

menampilan konten dan design berupa lingkungan yang sesuai dengan 
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konsep materi yang akan diteliti, dimana konsep menu awal yaitu (1) 

identitas diri, kemudian (2) home berisi pemetaan tiap pembelajaran, 

evaluasi, dan menu bantuan. Media ini bertujuan untuk memudahkan siswa 

dalam memahami suatu materi yang terdapat dibuku siswa. Media 

Pembelajaran ini berupa teks, gambar, animasi gerak dan animasi diam, dan 

audio visual berupa video.  

4. Model Pengembangan 

Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam 

bentuk fisik yang berkaitan dengan desain belajar sistematis, pengembangan 

dan evaluasi memproses dengan maksud menetapkan dasar empiris untuk 

mengkreasikan produk pembelajaran dan non-pembelajaran yang baru atau 

model peningkatan pengembangan yang sudah ada (Richey dan Klein dalam 

Tracey, 2007: 2).  

Acuan dalam mengembangkan produk adalah menggunakan model 

pengembangan. Beberapa model pengembangan  yaitu model ADDIE 

(Analysis, Design, Development/Production, Implementation/Delivery and 

Evaluation) yang dikembangkan oleh Dick dan Carry, model R&D 

(Research and Development) yang dikembangkan oleh Borg dan Gall, dan 

model 4D (Define, Design, Develop, Disseminate). 

Model pengembangan yang digunakan pada pengembangan Media 

Pembelajaran berbasis Adobe Flash ini adalah model pengembangan Four-

D yang dikembangkan oleh Thiagarajan dkk (1974). Beberapa alasan 

pemilihan model 4D yaitu (1) tepat digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan perangkat pembelajaran bukan untuk mengembangkan 
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sistem pembelajaran, (2) uraiannya lebih lengkap dan sistematis, (3) 

dalam pengembangannya melibatkan penilaian ahli, sehingga sebelum 

dilakukan uji coba dilapangan perangkat pembelajaran telah dilakukan 

revisi berdasarkan penilaian, saran dan masukan para ahli. Tahapan-

tahapan yang dilakukan dalam model pengembangan Four-D meliputi 

tahap pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan 

(develop), dan tahap penyebaran (disseminate) (Thiagarajan et al, 1974: 5). 

Tahap pendefinisian dilakukan untuk menetapkan dan 

mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Tahap ini sering pula disebut 

dengan tahap analisis kebutuhan. Analisis dapat dilakukan melalui studi 

literatur atau penelitian pendahuluan. Tahap pendefinisian terdiri dari lima 

kegiatan/fase yaitu fase analisis ujung depan (front-end analysis), fase 

analisis siswa (learner analysis), fase analisis tugas(task analysis), fase 

analisis materi (concept analysis), dan fase perumusan tujuan 

pembelajaran (specifying instructional objectives) 

Tahap perancangan (design) mempunyai tujuan untuk mendesain 

prototype bahan ajar. Thiagarajan membagi tahap perancangan dalam 

empat kegiatan/fase yaitu fase mengkonstruksi tes beracuan kriteria 

(construction criterion-referenced test), fase pemilihan media (media 

selection), fase pemilihan format (format selection), dan fase design awal 

(initial design). 

Tahap pengembangan (develop) memiliki tujuan untuk memodifikasi 

bahan ajar yang sebelumnya telah dirancang. Pada tahap ini dilakukan 

berbagai upaya revisi berdasarkan analisis evaluasi formatif. Tahap ini 
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terdiri dari dua kegiatan/fase yaitu fase penilaian ahli (expert appraisal) 

dan fase uji pengembangan (development testing). 

Tahap terakhir pada pengembangan model Four-D adalah tahap 

penyebaran (disseminate). Tahap ini dilakukan dengan cara sosialisasi 

bahan ajar lewat pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru dan 

siswa. Adanya pendistribusian diharapkan agar memperoleh respon, 

komentar, saran maupun rekomendasi terhadap media yang telah 

dikembangkan. Jika respon baik media dapat disebar luaskan lebih lanjut.  

 

B. Kajian Penelitian yang relevan 

Penelitian pertama yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran 

Keterampilan Berbicara dengan Program Adobe Flash untuk Siswa Kelas V 

SD oleh Frista Meylinda (2016). Tujuan penelitian ini adalah 

mengembangkan media pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

program Adobe Flash dan  mendeskripsikan pengembangan dan kualitas 

media pembelajaran dengan program adobe flash. Persamaan dengan peneliti 

yang dilakukan sekarang , sama mengembangkan media adobe flash. 

Perbedaan terdapat pada pembelajaran katerampilan berbicara dan subyek 

untuk siswa kelas V SD. 

Penelitian kedua yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran 

Tematik Berbasis Adobe Flash Sub Tema Peredaran Darahku Sehat untuk 

Kelas 5 SD yang dilakukan oleh Abdul Mu’iz (2018) . Penelitian ini 

bertujuan untuk memudahkan dan memotivasi siswa dalam belajar dalam 

subtema peredaran darahku sehat kelas 5 SD. Persamaan dalam penelitian ini 
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yaitu pengembangan pembelajaran menggunakan teknologi berupa softwere 

adobe flash, dan melakukan penelitian pada kelas 5 Sekolah Dasar. Namun 

perbedaannya terletak pada materi pembahasan. 

Penelitian ketiga yaitu dilakukan oleh Unaisah (2018) yang berjudul 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash Materi Prinsip 

Desain di SMK. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kelayakan media 

berbasis Adobe Flash  pada materi prinsip desain di SMK. Persamaan dengan 

peneliti yaitu sama mengembangakan media berbaasis Adobe Flash , dan 

perbedaanya terdapat pada materi pembahasan dan subyek penelitian. 

Sebagai persamaan dan pembeda dari produk yang dihasilkan dari 

beberapa kajian yang relevan, berikut indikator pembahasan media berbasis 

adobe flash pada tema 1 subtema 2 pembelajaran 2 yang akan dibuat : 

Tabel 2.3 Indikator Pembahasan Media 

No KD Indikator Langkah Kegiatan Deskripsi 

1 Menentukan 

pokok pikiran 

dalam teks lisan 

dan tulis 

Mengidentifikasi 

pokok pikiran 

pada sebuah teks 

a. Bersama 

kelompoknya siswa 

diminta membaca 

cerita berjudul 

penyandang cacat 

yang sukses 

 

Siswa 

memahami 

sebuah cerita 

berjudul 

Penyandang 

cacat yang 

sukses 

2 Menyajikan hasil 

identifikasi 

pokok pikiran 

dalam teks tulis 

dan lisan 

Menuliskan 

hasil identifikasi 

pokok pikiran 

a. Guru 

menjelaskan tentang 

pokok pikiran. 

b. Bersama 

kelompoknya siswa 

menuliskan pokok 

pikiran dari hasil 

identifikasi cerita 

Siswa 

menuliskan 

pokok pikiran 

dari hasil 

identifikasi 

cerita 

3 Menjelaskan alat 

gerak dan 

fungsinya pada 

manusia dan 

hewan 

Menghafal alat 

gerak dan 

fungsinya pada 

manusi 

a. Bersama 

kelompoknya Siswa 

memahami gambar 

visual berupa organ 

gerak manusia  

Siswa 

memahami 

gambar visual 

berupa organ 

gerak manusia 

4 Membuat model 

sederhana alat 

gerak manusia 

dan hewan 

Membuat alat 

gerak manusia 

dari kawat dan 

bubur kertas 

a. Siswa 

menyiapkan alat dan 

bahan. 

b. Bersama 

kelompoknya Siswa 

membuat alat gerak 

manusia sederhana 

Siswa 

membuat alat 

gerak manusia 

sederhana  
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dari kawat dan bubur 

kertas 

5 Memahami 

gambar cerita 

Menceritakan 

ulang cerita 

yang terdapat 

pada gambar 

a. Secara 

interaktif guru 

menjelaskan salah satu 

jenis gambar ilustrasi , 

yaitu gambar cover 

b.Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

dan berpendapat. 

Siswa 

memahami 

ilustrasi 

gambar cover 

6 Membuat gambar 

cerita 

Menyajikan 

gambar cerita 

a. Setelah 

benar-benar paham, 

siswa mencoba 

membuat gambar 

cover berdasarkan 

bacaan yang berjudul 

penyandang cacat 

yang sukses. 

Siswa 

membuat 

gambar cover 

berdasarkan 

bacaan 

sebelumnya 

 

Berikut adalah tabel kajian penelitian yang relevan dari beberapa penelitian 

sebelumnya : 

Tabel 2.4 Kajian Penelitian yang Relevan 

No Nama, Tahun, dan Judul Persamaan Perbedaan 

1 Frista Meylenda (2016) 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Keterampilan 

Berbicara dengan Program 

Adobe Flash untuk Siswa 

Kelas V SD 

a. Sama menggunakan media  

      berbasis Adobe Flash 

 

a. Materi pembahasan 

b. Konten, dan isi 

c. Subyek  

    penelitian 

d. menggunakan  

    versi Adobe  

    Flash Pro CC 

2 Abdul Mu’iz (2018) 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Tematik 

Berbasis Adobe Flash Sub 

Tema Peredaran Darahku 

Sehat untuk Kelas 5 SD 

a. Sama menggunakan  media  

     berbasis Adobe Flash 

hanya  

     versi yang berbeda 

b.  Sama menggunakan  

     tematik 

c.  Subyek sama kelas 5 

a. Materi Pembahasan 

b. Konten dan isi 

 

3 Unaisah (2018) 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis 

Adobe Flash Materi Prinsip 

Desain di SMK 

a. Sama menggunakan  media  

     berbasis Adobe Flash 

hanya  

     versi yang berbeda 

 

a. Subyek penelitin 

b. Konten dan isi 

c. Materi pembahasan 
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C. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir 

Analisis Kebutuhan 

Media Pembelajaran berbasis Adobe Flash  sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 

siswa, menarik motivasi dan semangat siswa dalam proses pembelajaran dalam kelas. 

1. Model Pengembangan       :  4D (Define, Design, Development, Disseminate) 

2. Teknik Pengumpulan data  : Observasi, Wawancara, Instrumen, Angket, dan  

                                  Dokumentasi 

3. Analisis data        :  Kualitatif dan Kuantitatif 

 

 

Kondisi Ideal 

Media Pembelajaran berbasis Adobe 

Flash memudahkan siswa dalam 

memahami sebuah materi sehingga 

tercapai suatu tujuan belajar. 

Kondisi Lapangan 

Pembelajaran tematik di kelas 5 SDN 

2 Malangsuko selama ini hanya 

menggunakan media cetak berupa 

buku siswa, LKS , dan buku paket, 

serta fasilitas seperti LCD proyektor 

yang belum digunakan secara 

maksimal dalam pebelajaran. 

Hasil 

Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash pada Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 2 Siswa 

SDN 2 Malangsuko 


