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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media  

Menurut Dr. Arief S. Sadiman, dkk (2010 : 7) media adalah segala 

sesuatu digunakan untuk menyalurkan sebuah pesan yang berasal dari 

pengirim dan diberikan kepada penerima yang dapat merangsang 

suatu pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sampai dengan proses belajar dapat terjadi. 

Gagne dan Briggs (dalam Sadiman, dkk, 2010 : 6) menyatakan 

bahwa media adalah sebuah jenis komponen dalam lingkungan yang 

digunakan untuk merangsang belajar siswa seperti buku, film, kaset.  

Berdasarkan dua  pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

media dapat diartikan sebuah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima dengan tujuan 

agar dalam proses pembelajaran dapat merangsang peserta didik untuk 

berpikir, memperoleh pengetahuan serta memahami materi yang akan 

disampaikan. 

b. Kegunaan Media dalam Proses Pembelajaran  

Secara umum kegunaan media dalam proses pembelajaran adalah : 

1) Penyajian agar jelas tidak hanya bersifat verbal (bentuk tertulis atau 

sebatas lisan) 

2) Memudahkan keterbatasan ruang, waktu, indera, antara lain : 
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a) Jika objek yang digunakan terlalu besar, maka dapat digantikan 

dengan realita, gambar, film 

b) Objek kecil dapat menggunakan mikro, gambar 

c) Peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu bisa diputar atau 

ditampilkan lagi dengan rekaman film, video  

3) Media yang digunakan bervariasi dan tepat dapat mengatasi peserta 

didik yang memiliki sikap pasif, yang menimbulkan media sebagai: 

a) Gairah untuk belajar  

b) Terciptanya interaksi secara langsung antara peserta didik 

dengan lingkungan  

c) Memungkinkan peserta didik untuk belajar sendiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya.  

4) Karaktersistik yang ada pada diri peserta didik adalah berbeda – 

beda, namun dalam hal penyampaian materi sesuai kurikulum 

harus diberikan sama kepada peserta didik. Hal tersebut dapat 

diatasi media dengan pembelajaran yaitu : 

a) Perangsang yang diberikan sama  

b) Mempersamakan pengalaman  

c) Persepsi yang ditimbulkan sama  

c. Tujuan Media Pembelajaran  

Tujuan media pembelajaran secara umum yaitu untuk membantu 

proses penyampaian pesan dari guru kepada peserta didik agar`dapat 

lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan secara khusus, tujuan media 

pembelajaran adalah : 
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1) Memberikan pengalaman yang berbeda kepada peserta didik dalam 

proses belajar sehingga dapat merangsang minat nya. 

2) Timbul situasi belajar yang efektif dan menyenangkan sehingga 

peserta didik tidak akan lupa, serta 

3) Memberikan motivasi kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

d. Karakteristik Media 

Karakteristik media dapat dilihat sesuai dengan kemampuan untuk 

membangkitkan rangsangan yang berupa indera penglihatan, 

pendengaran, perabaan, pengecapan dan penciuman. Adapun 

karakteristik – karakteristik media yang digunakan di Indonesia 

adalah: 

1) Media Grafis 

Media grafis adalah sama dari media – media yang lainnya yang 

memiliki fungsi untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima. Media ini disalurkan melalui bentuk penglihatan atau 

visual. Jenis dari media grafis adalah : gambar / foto, sketsa, 

diagram, bagan / chart, grafik, kartun; (7) poster; (8) peta dan 

globe; (9) papan flanel; dan (10) papan buletin. 

2) Media Audio  

Media audio lebih diprioritaskan dengan menyangkutkan pada 

indera pendengaran. Pesan yang disampaikan oleh pengirim 

diuangkan dalam lambang auditif. Adapaun jenis dari media audio 

adalah : radio, alat perekam pita magnetik dan laboratorium bahasa.  
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3) Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam adalah media yang mempunyai persamaan 

dengan media grafik yang dalam penyajiannya berupa rangsangan 

visual. Jenis daripada media proyeksi diam adalah : (1) film 

bingkai; film rangkai; (3) media transaparansi; (4) proyektor tak 

tembus pandang; (5) mikrovis; (6) film gelang; (7) televisi; (8) 

video; dan (9) permainan dan simulasi.  

2. Macromedia Flash  

a. Pengertian Macromedia Flash  

Menurut Waryanto (2010 : 1) macromedia flash merupakan 

software yang banyak dipakai oleh desainer web karena mempunyai 

kemampuan yang lebih unggul dalam menampilkan multimedia, 

gabungan antara grafis, animasi, suara, serta interaktifitas user.  

Menurut Arno Prasetio (2006 : 9) mengemukakan bahwa 

macromedia flash 8.0 adalah suatu software animasi yang dapat 

digunakan untuk mempermudah penyampaian suatu konsep yang 

bersifat abstrak yang dalam penerapannya menggunakan komputer 

dan media imager proyektor. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian macromedia flash adalah sebuah aplikasi yang dapat 

digunakan sebagai presentasi atau media dalam proses pembelajaran 

yang dapat menggabungkan antara animasi, gambar, teks, video dan 

juga game dalam satu wadah.  
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b. Fungsi Macromedia Flash  

Macromedia flash mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu 

diantaranya adalah dapat mendukung keberhasilan dari sebuah proses 

pembelajaran. Disamping itu, macromedia flash juga dapat 

dimodifikasi dengan memasukkan komponen – komponen seperti 

movie, animasi, game, dll. Dengan menggunakan berbagai macam 

komponen yang akan dimasukkan kedalam macromedia flash, 

sehingga peserta didik akan semakin aktif, proses pembelajaran akan 

menjadi hidup dan tentunya perangkat pembelajaran yang digunakan 

lebih bervariasi.  

Madcoms (2006 : 3) Keunggulan dari Macromedia Flash 

Profesional 8 dibanding dengan program lain yang sejenis, antara lain: 

1) Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek 

yang lainnya. 

2) Dapat membuat perubahan transparasi warna dalam movie 

3) Dapat membuat perubahan animasi dari bentuk satu ke bentuk yang 

lain 

4) Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah 

ditetapkan  

5) Dapat di konversi dan di publikasikan (publish) kedalam beberapa 

tipe, diantaranya, swf, html, jph, png, exe. 

6) Dapat mengelola dan membuat animasi dari objek bitmap. Flahs 

program animasi berbasis vector memiliki fleksibilitas dalam 

pembuatan objek – objek vector.  
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Berdasarkan kelebihan – kelebihan diatas, macromedia flash juga 

memiliki kekurangan diantaranya adalah : 

1) Untuk kalangan yang belum pernah mencoba macromedia flash, 

tergolong lama dalam mengaplikasikannya. 

2) Pembuatan animasi 3D, movie sangat sulit 

3) Bahasa yang digunakan dalam pemrogaman sedikit susah  

4) Dalam penggunaannya memerlukan peralatan yang mendukuung 

seperti laptop, LCD proyektor, listrik, dll. 

c. Peran Macromedia Flash dalam Pembelajaran  

Macromedia flash dalam proses pembelajaran memiliki peran yang 

sangat penting yaitu dapat digunakan sebagai sumber belajar yang 

efektif dan berbasis teknologi. Karena pada dasarnya teknologi 

mempunyai pera unggul dalam proses pembelajaran yang akan 

mempermudah individu untuk menggunakannya. Macromedia flash 

juga digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi atau materi 

yang berkaitan dengan pembelajaran yang disampaikan guru kepada 

siswa. 

Macromedia flash dalam pembelajaran dapat dikatakan sebagai 

sumber belajar yang interaktif. Karena dalam penggunaannya bisa 

dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui personal computer di sekolah, 

rumah atau di tempat lain. Pembelajaran yang digunakan pada 

macoromedia flash materi nya juga disesuaikan dengan kebutuhan 

guru dan siswa. Dalam materi nya terdapat konten yang mengandung 
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teks, audio, animasi, foto, video yang nantinya akan dijadikan satu 

yang menghasilkan sumber belajar yang efektif.   

Tabel 2.1 Indikator Langkah – Langkah Media Macromedia Flash  

Materi Siklus Air Tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 1  

No. Indikator Langkah – Langkah Keterangan 

1.  

Persiapan a. Mengkondisikan siswa di dalam 

kelas. 
Klasikal 

 b. Meminta salah satu siswa untuk 

memimpin berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai. 

Klasikal  

 c. Siswa dan guru bersama – sama 

melakukan kegiatan literasi yaitu 

menyanyikan lagu Indonesia Raya 

Klasikal  

 d. Guru menanyakan kabar serta 

dilanjutkan melakukan presensi 
Klasikal 

2.  

Inti a. Siswa mengerjakan soal pretest  Inividu  

 b. Siswa mengamati penjelasan 

dari guru mengenai teks fiksi dan 

non fiksi 

Klasikal  

 c. Kelas dibentuk menjadi beberapa 

kelompok, dengan masing – 

masing anggota kelompok 

sebanyak 2 siswa  

Kelompok  

 d. Masing – masing kelompok 

membaca teks bacaan yang ada 

pada media Macromedia Flash 

dengan judul “Proses Siklus Air” 

Kelompok 

 e.    Kelompok diberikan waktu 20 

menit untuk membaca dan 

mengerjakan tugas sesuai dengan 

perintah yang ada pada lembar 

kerja peserta didik 

Kelompok 

 f. Bersama dengan guru, siswa 

membahas tugas yang telah 

dikerjakan dengan menampilkan 

sebuah animasi siklus air 

Klasikal 

 g. Setelah siswa memahami proses 

siklus air berdasarkan bacaan,  

maka guru menampilkan sebuah 

video terkait dengan proses siklus 

air berlangsung 

Klasikal 

 h. Lalu, guru melakukan tanya jawab 

seputar materi tentang siklus air 

disertai dengan beberapa 

penjelasan. 

Klasikal 

 i. Siswa akan diarahkan bermain 

game yang terdapat pada media 

Macromedia Flash, dengan 

masing – masing satu PC satu 

siswa 

Individu 
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 j. Siswa diberikan waktu 5 menit 

untuk menyelesaikan game 

tentang proses siklus air 

Inidividu 

 k. Jika siswa telah selesai 

mengerjakan soal pada game, 

maka nilai yang diperoleh 

langsung keluar dari PC tersebut 

Individu 

 l. Setelah melakukan game, siswa 

membuat proses siklus air di 

lembar kegiatan yang telah 

disediakan 

Individu 

3.  

Penutup a. Mengajak siswa untuk 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

Klasikal 

 b. Mengajak siswa untuk 

mengutarakan manfaat 

mempelajari materi siklus air 

Klasikal 

 c. Siswa mengerjakan soal evaluasi, 

agar guru dapat mengetahui 

seberapa paham siswa dapat 

menerima materi 

Individu 

 d. Mengajak siswa untuk berdoa 

sebagai tanda pembelajaran sudah 

berakhir. 

Klasikal 

 

3. Belajar dan Pembelajaran  

a. Pengertian Belajar dan Pembelajaran  

Menurut Endang Komara (2014 : 1) belajar adalah sesuatu yang 

berada dalam komponen ilmu pendidikan yang berkaitan dengan 

sebuah tujuan dan interaksi yang bersifat eksplisit (tidak tersembunyi 

maupun implisit (tersembunyi). Komponen – komponen yang ada 

pada pengertian belajar tersebut antara lain : tujuan dalam pendidikan, 

organisasi yang ada pada kurikulum, isi daripada kurikulum tersebut 

dan modul – modul yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. 

Belajar merupakan sesuatu yang diimplementasikan dalam dunia 

pendidikan. Menurut Endang Komaran (2014 :1) belajar dalam 

pengimplementasiannya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

individu untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru, perubahan 
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perilaku dan keterampilan yang diperoleh dengan cara mengolah 

bahan ajar. Hasil dari beberapa perubahan tersebut juga melalui 

kemampuan ranah yang dialami oleh peserta didik, antara lain : 

1) Ranah Kognitif 

Suatu kemampuan yang berhubungan dengan sebuah pengetahuan, 

penalaran dan hasil olah pikir sendiri yang didapatkan dari kategori 

pengetahuan, analisis dan penerapan. 

2) Ranah Afektif 

Kemampuan yang digunakan dengan mengutamakan suatu 

perasaaan emosi yang berbeda dengan hasil pemikiran sendiri dan 

didapatkan dari kategori sebuah sikap dan pembentukan dari pola 

hidup 

3) Ranah Psikomotorik 

Suatu kemampuan yang menggunakan keterampilan sebagai 

acuannya. Hal ini dapat dilihat perubahannya dengan cara 

membandingkan sebelum belajar dengan sesudah belajar.  

Menurut Endang Komara (2014 : 29) pembelajaran adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan sumber 

belajar yang ada pada lingkungan belajar untuk memperoleh ilmu dan 

sebuah pengetahuan yang berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan oleh 

pendidik untuk mencapai sebuah target yang ditentukan (aspek 

kognitif), perubahan sikap yang dialami oleh peserta didik (aspek 

afektif) serta keterampilan yang didapat (aspek kognitif).  
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Berdasarkan pengertian belajar dan pembelajaran diatas dapat 

disimpulkan bahwa keduanya memiliki makna berbeda. Jika belajar 

dapat dilakukan dimana saja tanpa ada bantuan dari pendidik atau 

orang yang lebih tahu. Bisa diartikan bahwa belajar didapatkan pada 

saat peserta didik mendapatkan sesuatu yang baru yang dialami dan 

dapat diukur melalui perubahan sikap terhadap hasil belajar, lain 

halnya dengan pembelajaran yang dalam pelaksanannya harus ada 

peserta didik dengan pendidik (orang yang paham) . Jika pendidik 

memiliki motivasi yang tinggi dalam mengajar makan pencapaian 

target belajar pun akan berhasil.  

b. Teori Belajar dan Pembelajaran  

 Teori belajar terdiri dari teori belajar humanistik, teori belajar 

behavioristik, teori pembelajaran sosial dan teori belajar kognitif.  

1) Teori Belajar Humanistik  

Humanistik dalam belajar merupakan suatu kegiatan yang 

memusatkan peserta didik dan peran pada pendidik hanya sebagai 

fasilitator. Dalam teori belajar humanistik, dijelaskan pada 

dasarnya hakikat manusia adalah unik, memiliki potensi yang ada 

pada dirinya secara individual serta dorongan dalam dirinya untuk 

berkembang dan menentukan perilakunya.  

Menurut Gage dan Berliner (dalam Endang Komara, 2014 : 4) 

di dalam pendekatan humanistik terdapat beberapa prinsip yang 

digunakan untuk mengembangkan pendidikan yaitu : 
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a) Peserta didik akan belajar dengan baik mengenai apa yang 

mereka mau dan apa yang mereka ketahui.  

b) Mengetahui bahwa cara belajar tersebut lebih penting daripada 

membutuhkan pengetahuan.  

c) Evaluasi terhadap diri peserta didik  

d) Perasaan yang merupakan sama pentingnya dengan kenyataan. 

e) Lingkungan yang tidak mengancam akan membuat peserta 

didik belajar lebih baik. 

2) Teori Belajar Behavioristik  

Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang 

menyebabkan perubahan tingkah laku yang disebabkan adanya 

interaksi antara stimulus dan respon. Dari interaksi antara 

keduanya dapat terjadi perubahan tingkah laku dari kegiatan 

belajar yang berwujud konkrit (dapat diamati) dan tidak konkrit 

(tidak dapat diamati). Namun tidak menutup kemungkinan dari 

pendapat ahli lain, bahwa interaksi (stimulus dan respon) 

berbentuk tingkah laku yang dapat diamati.  

3) Teori Pembelajaran Sosial  

4) Teori Belajar Kognitif  

Teori terpenting yang ada dalam pembelajaran adalah 

perhatian. Jika pada pengolahan informasi tidak adanya 

perubahan, maka tidak mungkin terjadi proses belajar. Perhatian – 

perhatian tersebut akan terjadi pada siswa jika bahan pelajarannya 
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disesuaikan dengan kebutuhannya dan hal itu akan 

membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya.  

 Menurut Endang Komara (2014 : 30) dalam proses 

pembelajaran, perhatian merupakan sesuatu yang paling 

berdampak besar pengaruhnya. Selain perhatian, motivasi juga 

merupakan hal yang penting dalam kegiatan belajar. Motivasi 

disini berarti sebuah usaha untuk menggerakkan kegiatan 

seseorang dan mempunyai kaitan yang erat dengan minat yang 

ada dalam diri seseorang. Motivasi terbagi menjadi dua yaitu 

motivasi internal (berasal dari dalam diri sendiri) dan motivasi 

eksternal (berasal dari luar, yaitu guru, orang tua, keluarga, 

teman). Pengembangan kegiatan pembelajaran juga berkaitan 

dengan prinsip motivasi yaitu memberikan sebuah dorongan, 

pemberian intensif dan motivasi untuk prestasi.  

Kegiatan proses pembelajaran, peserta didik / anak adalah 

makhluk aktif. Disebut sebagai makhluk aktif karena pada 

dasarnya mereka memiliki kemampuan untuk menginspirasinya 

dirinya sendiri, dan proses belajar tidak bisa dipaksakan dan 

dilimpahkan kepada orang lain. Menurut John Dewey (dalam 

Endang Komaran, 2014 : 31) bahawa belajar adalah sesuatu yang 

menyangkut pada diri peserta didik dan harus mereka kerjakan 

sendiri, oleh karena itu inisiatif tersebut harus datang kepada 

mereka sendiri, pendidik hanyalah sebagai pengarah dan 

pembimbing. Hal tersebut berkaitan dengan teori kognitif yang 
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dalam belajar menunujukkan suatu jiwa yang aktif, konstruktif 

dan dapat merencanakan sesuatu.  

Menurut Edgar Dale (dalam Endang Komara, 2014 : 31) 

belajar dikatakan baik jika pengalaman tersebut terjadi secara 

langsung, karena pada hal tersebut peserta didik akan terlibat 

langsung dalam suatu perbuatan dan hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan. Pembelajaran dikatakan efektif apabila 

pembelajaran tersebut menyediakan kesempatan belajar dan 

melakukan semua aktivitas dengan sendiri.  

c. Prinsip Belajar dan Pembelajaran  

Menurut Rothwal, 1961 (dalam Endang Komara, 2014 : 21) 

menyatakan bahwa prinsip belajar ada 10 yaitu : 

1) Prinsip Kesiapan  

Kondisi dimana peserta didik dapat memulai untuk belajar. 

Jika peserta didik belum siap untuk menerima materi 

pembelajaran, maka mereka akan kesulitan dalam 

melaksanakannya.  Diantara persiapan kesiapan ini adalah 

pertumbuhan fisik yang matang, intelegensi dari latar belakang 

pengalaman, hasil sebuah belajar yang baru, motivasi lain yang 

memungkinkan untuk belajar. 

2) Prinsip Motivasi  

Dalam proses pembelajaran, motivasi sangat penting untuk 

dilakukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi digunakan 
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untuk mengatur arah kegiatan yang didorong bukan dihambat 

dengan memberikan sebuah aturan.  

3) Prinsip Persepsi  

Persepsi memungkinkan terjadinya timbul suatu kepercayaan 

terhadap pemahaman situasi / kondisi. Setiap individu memiliki 

cara pandang yang berbeda dengan individu lainnya, dan hal ini 

akan mempengaruhi perilaku terhadap individu tersebut. 

4) Prinsip Tujuan  

Tujuan dalam pembelajaran harus jelas dan diterima oleh 

peserta didik saat proses pembelajaran. Tujuan disini merupakan 

target / sasaran yang hendak dicapai oleh seseorang.  

5) Prinsip Perbedaan Individual  

Individu / peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda – 

beda. Proses pembelajaran yang terjadinya didalam kelas 

sebaiknya memperhatikan perbedaan yang dimiliki oleh masing – 

masing individu. Oleh karena itu, pendidik juga perlu untuk 

memperhatikan latar belakang, emosi untuk menyesuaikan materi 

pelajaran yang akan disampaikan.  

6) Prinsip Transfer dan Retensi  

Prinsip transfer dan retensi adalah prinsip yang menyatakan 

dimana belajar yang dianggap bermanfaat adalah jika dalam 

belajar tersebut seseorang dapat menerapkan hasil belajar nya 

pada situasi yang baru. Semua yang dipelajari dalam suatu 

kondisi, maka suatu saat akan digunakan dalam situasi yang lain. 
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Proes ini lah yang disebut dengan proses transfer, dan 

kemampuan untuk menggunakan lagi hasil belajar tersebut 

disebut denga retensi. 

7) Prinsip Belajar Kognitif  

Belajat kognitif adalah belajar yang melibatkan proses 

pengenalan dan penemuan. Cakupan daripada belajar kognitif 

adalah pembentukan konsep, penemuan dan keterampilan yang 

memecahkan masalah yang akan membentuk perilaku yang baru.  

8) Prinsip Belajar Efektif  

Prinsip belajar efektif adalah penentuan seseorang dimana 

menghubungkan dirinya sendiri dengan pengalaman yang baru. 

Nilai yang ada pada belajar efektif mencakup emosi, dorongan, 

minat dan sikap seseorang. Nilai – nilai tersebut yang akan 

menjadi dasar pembentukan proses belajar efektif.  

9) Proses Belajar Psikomotor  

Proses belajar psikomotor adalah kemampuan untuk 

mengendalikan aktivitas ragawinya. Aspek yang ada pada belajar 

psikomotor adalah aspek mental dan fisik. Adapun yang perlu 

diperhatikan dalam belajar psikomoto adalah : variasi 

kemampuan dasar psikomor yang ada pada tugas kelompok, 

perkembangan psikomotor anak yang tidak beraturan, sistem 

syaraf yang akan menampilkan penampilan psikomotor, 

kemampuan mengontrol gerakan yang lebih baik melalui bermain 

dan akltivitas nonformal, gerakan yang kuat terjadi saat 
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kematangan fisik dan mental, pengaruh faktor lingkungan yang 

berpengaruh terhadap penampilan psikomor, penjelasan, 

demonstrasi dan partisipasi yang baik akan menambah efisiensi 

belajar psikomtot,  latihan yang cukup untuk membantu proses 

belajar psikomotot dan tugas psikomotot yang sukar dapat 

menimbulka frustasi.  

10) Prinsip Evaluasi  

Prinsip evaluasi adalah pengaruh pada hasil proses belajar saat 

ini dan selanjutnya. Evaluasi dilaksanakan untuk menguji 

kemajuan dalam pencapaian tujuan. Penilaian yang dilakukan 

individu selama proses belajar dipengaruhi kebebasan untuk 

menilai. Prinsip evaluasi mencakup individu melalui kesadaran 

penampilan, motivasi dan kesiapan untuk belajar.  

d. Unsur – Unsur Pembelajaran  

Menurut Oemar Hamalik (M. Asrori Ardiansyah : 2013) (dalam 

Endang Komara 2014, 35) menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

suatu keseluruhan dari beberapa komponen yang berinteraksi atau 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Komponen – komponen tersebut antara lain : siswa, 

guru, tujuan, materi, metode, sarana / alat, evaluasi dan lingkungan. 

4. Pembelajaran Tematik  

a. Konsep Dasar Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggabungkan / 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema / satu 
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topik pembelajaran. Menurut (Sutirjo dan Sri Istuti Mamik, 2004 : 6) 

pembelajaran tematik adalah sebuah usaha untuk melakukan 

pengintregasian antara pengetahuan, sikap dan nilai serta pemikiran 

yang kreatif yang dikemas dalam bentuk tema. Hal yang sama juga 

dikemukan oleh (Hadi Subroto, 2009 : 9) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dimulai dari tema 

yang mengaitkan pokok bahasan, konsep tertentu antara yang satu 

dengan yang lainnya yang direncanakan satu pembelajaran atau lebih 

serta dikaitkan dengan pengalaman peserta didik.  

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terdiri dari beberapa 

mata pelajaran yang digabungkan yang dikaitkan dengan sebuah 

konsep serta pengalama sehari – hari peserta didik. Pada hal ini 

pembelajaran berpusat pada peserta didik, oleh karena itu guru hanya 

membantu kegiatan pembelajaran peserta didik namun tidak secara 

keseluruhan. Maka, dengan kegiatan seperti itu peserta didik akan 

berusaha untuk menemukan dan menggali sendiri potensi yang 

dimiliki untuk terorientasi dengan baik. 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik. Menurut 

(Majid, 2014 : 89) mengemukakan karakteristik pembelajaran tematik 

diantaranya yaitu : 
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1) Berpusat pada siswa  

Pembelajaran tematik dikatakan berpusat kepada siswa karena 

pada pembelajaran ini pada dasarnya memberikan keleluasan / 

kebebasan kepada siswa untuk mencari, menggali, menemukan 

konsep baik secara individu maupun kelompok dari pengetahuan 

atau pengalaman yang telah dimiliki.   

2) Memberikan pengalaman langsung  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang banyak 

melibatkan siswa secara langsung. Dalam pembelajaran tersebut, 

mengaitkan antara konsep dan prinsip dari beberapa mata 

pelajaran. Oleh sebab itu, siswa akan memahami hasil belajarnya 

secara langsung sesuai dengan fakta dan proses yang dialami. 

Sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator yang 

membimbing sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas  

Pembelajaran tematik memusatkan pada suatu pengkajian atau 

pengamatan dar beberapa mata pelajaran yang dijadikan satu, 

tidak dari sudut pandang yang terpisah – pisah. Oleh sebab itu, 

pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas karena pembelajaran 

di fokuskan pada pembahasan tema yang berkaitan dengan 

kehidupan peserta didik.  

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  

Pembelajara tematik menyajikan konsep – konsep dari 

berbagai mata pelajaran. Hal demikian peserta didik dapat 
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memahami konsep secara utuh dan diharapkan dapat membantu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari – hari.  

5) Bersifat Fleksibel  

Fleksibel disini berarti guru dapat dengan luwes mengaitkan 

pembelajaran satu dengan pembelaran yang lainnya, bahkan 

mengaitkan dengan kehidupan dan lingkungan dimana tempat 

peserta didik berada. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Trianto, 2011 : 

159), pembelajaran tematik memiliki kelebihan yaitu : 

1) Tingkat perkembangan anak relevan dengan pengalaman dan 

kegiatan belajar 

2) Kesesuaian antara minat dengan kegiatan yang dipilih anak  

3) Kegiatan belajar memiliki makna terhadap anak  

4) Keterampilan anak dan keterampilan sosial (kerja sama, 

komunikasi) berkembang pada proses pembelajaran  

5) Kesesuaian lingkungan belajar dengan kegiatan belajar mengajar 

Menurut Udin Sa’ud, dkk (2006 : 18) kelemahan dari pembelajaran 

tematik adalah : 

1) Dalam pembelajaran tematik, guru harus memiliki aspek 

pengetahuan dan wawasan yang luas, kreativitas dan percaya diri 

dan etos kerja yang tinggi untuk terwujudnya pembelajaran tematik 

yang unggul 
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2) Peserta didik harus memiliki kemampuan relatif belajar yang 

“baik” dalam aspek intelegensi dan kreatifitasnya. Karena pada 

pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan 

kemampuan analitik (menjiwai), kemampuan asosiatif 

(menghubungkan) serta kemampuan eksploratif dan elaboratif 

(menemukan dan menggali). Aspek tersebut harus ada dalam diri 

peserta didik, jika kondisi tersebut tidak ada maka pelaksanaan 

model tersebut sulit untuk diterapkan  

3) Sarana dan sumber belajar dari pembelajaran tematik memerlukan 

bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak  yaitu 

yang dapat menunjang serta mempermudah pengetahuan wawasan 

seperti perpustakaan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka model 

tersebut akan sulit untuk diterapkan  

4) Aspek kurikulum dari pembelajaran tematik memerlukan jenis 

kurikulum yang terbuka dalam pengembangannya.  

5) Sistem penilaian dan pengukuran dari pembelajaran tematik 

menggunakan sistem terpadu (objek, indikator dan prosedur) 

6) Suasanan penekanan dalam proses pembelajaran tematik, 

cenderung mengakibatkan penghilangan pengutamaan salah satu / 

lebih beberapa mata pelajaran.  

5. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar  

Penelitian pengembangan yang dilakukan oleh peneliti juga harus 

mengetahui karakteristik siswa sekolah dasar. Pada dasarnya jenjang 

Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar yang berlangsung selama 6 
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tahun. Masa pada usisa SD berkisar antara 6 – 12 tahun, dimana usia 

rentang seperti itu disebut masa anak akhir. Karena setelah lulus dari 

sekolah dasar, peserta didik akan beralih jenjang dimana memasuki usia 

remaja yaitu jenjang sekolah menengah pertama. Oleh karena itu, masa 

pendidikan di sekolah dasar adalah masa penyesuaian diri. 

Menurut (Prof. Dr. Sudarwan Danim, 2013 : 4) karakteristik peserta 

didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi 

mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan 

sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan 

harapan dan meraih cita – cita. Oleh karena itu, pendidik tidak hanya 

dituntut untuk memahami perkembangan peserta didik, namun juga perlu 

mengetahui apa yang akan dibutuhkan oleh peserta didik. 

Berikut akan dijelaskan mengenai perkembangan berdasarkan tingkat 

usia : 

a. Perkembangan Peserta Usia Sekolah Dasar  

1) Perkembangan Fisik 

Perkembangan fisik pada usia sekolah dasar adalah usia 7 – 12 

tahun dimana merupakan usia remaja awal. Mereka akan 

menyelesaikan studi di sekolah dasar hingga berakhir pada usia 

12 tahun. Usia 7 – 12 tahun merupakan usia dimana mengalami 

pertumbuhan baik secara fisik maupun kognitif yang berkembang 

sangat baik. Namun, mereka yang tidak menerima gizi yang 

memadai akan mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. 

Dalam perkembangan fisik ada beberapa point penting yang 
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mendukung diantaranya adalah perkembangan fisik, 

perkembangan otak dan sistem saraf, keterampilan motorik dan 

kesehatan.  

a) Perubahan Fisik 

 Perubahan fisik yang dialami pada anak usia sekolah dasar 

adalah pada perempuan ditandai dengan bentuk kurva pada 

payudara yang semakin tampak sedangkan pada laki – laki 

ditandai dengan perubahan suara yang semakin membesar 

serta tumbuh jakun tumbuh rambut di area – area tertentu. Hal 

ini akan menjadi tanda bahwa kedua nya telah mengalami 

perubaahan fisik.  

b) Perkembangan Otak dan Sistem Saraf  

 Perkembangan otak dan sistem saraf terus berkembang 

selama masa kanak – kanak usia tengah yaitu usia 7 – 9 tahun. 

Pertumbuhan pada masa usia tersebut mengalami pertumbuhan 

struktur yang sangat spesifik. Oleh karena itu, sejalan dengan 

perkembangan sistem saraf pusat juga berkaitan dengan 

kemampuan perilaku yang dimiliki anak. Semakin anak besar, 

maka semakin sulit pula kemampuan kognitif yang akan 

dialami.  

c) Keterampilan Motorik  

 Disamping perkembangan otak dan sistem saraf, hal lain 

yang ada dalam perkembangan fisik adalah keterampilan 

motorik. Keterampilan motorik adalah kemampuan untuk 
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melakukan sesuatu yang melibatkan gerakan tubuh. 

Keterampilan motorik ini dibedakan menjadi dua yaitu, 

keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. 

Kedua nya hal yang berbeda, dengan penggunaan gerakan 

tubuh yang berbeda pula.  

 Pada saat ini, anak – anak suka bermain dengan 

menggunakan gerakan tubuh. Misalnya pada waktu bermain, 

sering melibatkan kegiatan berlari, melompat, meloncat. Oleh 

karena itu selama masa kanak – kanak usia sekolah dasar 

penguasaan keterampilan motorik kasar akan lebih dikuasai 

oleh mereka. Disamping itu, anak pada usia sekolah dasar 

kemampuan keterampilan motorik halus juga diterapkan dalam 

kehidupa sehari – hari. Seperti mengikat tali sepatu, melepas 

seragam sekolah juga dalam kegiatan akademik seperti 

menulis, menggambar, melukis, dll.  

d) Kesehatan  

 Masa kanak - kanak adalah masa dimana sangat rentan 

dengan kesehatan yang menurun. Penyakit pada usia kanak – 

kanak adalah sangat khas, seperti pilek, batuk, demam, sakit 

perut. Meskipun penyakitnya terlihat seperti normal, namun 

hal ini memerlukan perhatian medis. Oleh karena itu, 

kesehatan harus benar – benar dijaga, dan orang tua wajib 

untuk mengawasi anak dalam mengkonsumsi makanan.  
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 Tidak hanya penyakit yang berkaitan dengan kesehatan 

tubuh, namun juga banyak diluar sana anak yang mengalami 

cacat akibat cidera dari kecelakaan. Bukan hanya hanya 

kecelakaan, namun cidera pada saat olahraga pun juga dapat 

terjadi. Hal ini berakibat pada penggunaan alat bantu untuk 

memudahkan ketika terjadi cidera.  

2) Perkembangan Kognitif 

Kemampuan kognitif pada anak usia sekolah dasar akan lebih 

tajam daripada kemampuan kognitif anak prasekolah. Hal ini 

dikarenakan otak anak usia sekolah dasar telah diberikan stimulus 

– stimulus yang secara tidak langsung akan memperoleh respon 

dengan perlahan yang akan mengakibatkan semakin terampil 

dalam memecahkan masalah. (Menurut Piaget dalam Prof. Dr. 

Sudarwan Danim, 2013 : 64) menyatakan bahwa proses berpikir 

anak – anak berubah secara siginifikan selama tahap operasi 

konkret.  

Tahap operasi konkret adalah tahap dimana cara berpikir anak 

harus dengan sesuatu yang konkret, nyata, pasti, tepat dan benar 

adanya. Jadi, anak tidak bisa jika dihadapkan pada sesuatu yang 

abstrak, anak harus dihadapkan pada sesuatu yang nyata untuk 

perkembangan proses berpikirnya. Oleh sebab itu, anak usia 

sekolah dasar akan lebih mudah mengingat daripada memahami.  

Perkembangan kognitif berkaitan dengan ingatan dan 

berhubungan dengan anak yang cerdas. Ingatan dalam hal ini 
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membuat anak – anak lebih nyaman pada saat pembelajaran. 

Karena ingatan anak akan digunakan lebih pada saat proses 

pembelajaran berkelompok (cooperative learning). Pada saat itu, 

memori jangka panjang dan pendek akan disampaikan melalui 

diskusi kecil. 

Sedangkan untuk anak yang cerdas, (Menurut Prof. Dr. 

Sudarwan Danim, 2013 : 66) kecerdasan adalah kapasitas kognitif 

yang merujuk pada pengetahuan, adaptasi, dan kemampuan 

seseorang untuk berfikir dan bertindak secara sengaja. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, jika sesuatu yang dilakukan 

mengarah pada pengetahuan dan cara berfikir nya melalui 

ketidaksengajaan maka disebut kecerdasan.  

3) Konsep Diri 

(Menurut Erikson dalam Prof. Dr. Sudarwan Danim, 2013 : 

68), tugas perkembangan masa kanak – kanak menengah adalah 

untuk mencapai industri (industry) atau perasaan kompeten secara 

sosial. Jika anak sudah berhasil mengembangkan industri, maka 

rasa pecaya diri akan muncul yang berpengaruh terhadap 

hubungan sosial yang baik. 

4) Hubungan Keluarga  

Keluarga menjadi madrasah pertama untuk anak dalam proses 

pembentukan kepribadian. Anak memang lebih lama 

menghabiskan waktu di rumah, daripada di sekolah. Oleh karena 

itu, disamping di sekolah juga di ajarkan namun yang paling 
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penting adalah mengajarkan sesuatu pada anak di rumah. Mereka 

akan lebih nyaman jika bergabung dengan orang – orang terdekat, 

seperti kedua orang tua, kakak, nenek – kakek.  

Proses pembentukan kepribadian di dalam rumah, biasanya 

dilakukan dengan memberikan hukuman jika anak melanggar 

aturan yang telah dibuat pada keluarga tersebut. Hal ini akan 

membuat anak menjadi disipin, orang tua tidak hanya 

mengajarkan tentang akademik saja, namun harus bisa 

mengajarkan tentang moral agama, sosial. Secara tidak langsung, 

anak akan dapat berpikir terhadap apa yang telah diajarkan oleh 

orang tua nya maupun orang – orang terdekat nya yang nanti nya 

akan di terapkan dalam sekolah.  

5) Persahabatan  

Bagi anak usia sekolah dasar, persahabatan merupakan hal 

mutlak yang harus dilakukan. Pada usia sekolah dasar, mereka 

akan cenderung melakukan geng – gengan dalam sebuah 

pertemanan untuk dijadikan sebagai teman bermain, teman 

curhat, dan biasanya dilakukan dengan teman sekelas. Disamping 

sebagai teman untuk bermain, teman juga bisa dijadikan ajang 

untuk berlomba – lomba dalam hal kompetensi akademik, 

pertukaran pendapat, dll.  

Selain dengan teman sekelas, peserta didik juga akan 

bersahabat dengan teman yang mengalami perbedaan usia, tinggi 

badan, kurus – gemuk, introvert – extrovert. Mereka akan 
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bersama dengan menikmati semua yang ada di dalam lingkup 

kehidupannya. Hubungan mereka dengan persahabatannya akan 

membantu dalam berkembangnya sosialisasi yang ada di 

kehidupan bermasyarakat.  

6) Tekanan Teman Sebaya  

Terkadang teman sebaya disamping memiliki pengaruh positif 

juga memiliki pengaruh negatif. Jika, mereka tidak memfilter 

sebuah pertemanan, maka mereka akan terjerumus ke dalam hal 

yang tidak baik. Karena, saat mereka bermain bersama dengan 

melakukan hal – hal negatif, kemungkinan besar mereka akan 

diajak untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, semakin 

besar lingkar pertemanan mereka maka akan semakin besar 

tantangan yang harus dihadapi.  

7) Seksualitas  

Pada usia sekolah dasar adalah usia dimana rasa ingin tahu 

mereka lebih kuat dan mereka akan mencari tahu hal apa yang 

tidak diketahui mereka. Memasuki usia sekolah dasar adalah usia 

6 – 12 tahun, dimana usia tersebut dikategorikan dalam masa 

kanak – kanak akhir. Oleh sebab itu, maka mereka akan 

menghindari untuk tampilan telanjang di depan teman – teman 

dan orang tua nya, berbeda dengan usia sebelumnya yang 

presepinya dalam menampilkan diri secara telanjang merupakan 

hal biasa.  
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Anak – anak usia kelas 4 sampai kelas 5 di menyadari minat 

untuk bermain dengan lawan jenis semakin tinggi. Namun, dalam 

hal ini mereka melakukan dalam bentuk memamerkan alat 

kelamin bukan berarti dikategorikan dalam “homoseksual”. 

8) Stress 

Stress bisa di alami oleh siswa sekolah dasar yang 

memperoleh masalah, misalnya ketika sedang memperoleh 

pekerjaan rumah dari sekolah, pengaruh lingkungan, kekerasan 

fisik, pelecehan seksual, permasalahan orang tua (perceraian atau 

pertengkaran). Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses 

kedewasaan siswa sekolah dasar. Pada perceraian tingkat stress 

yang di alami anak lebih tinggi. Mereka akan sangat tertekan dan 

mengalami depresi, murung, pemberontak, sulit diatur jika dalam 

keluarganya orang tua nya mengalami perceraian.  

Hal lain yang menimbulkan stress adalah kekerasan fisik. 

Kekerasan biasanya dilakukan dengan menimbulkan rasa sakit, 

cidera yang dapat membayakan. Kekerasan diakibatkan karena 

gangguan emosional yang tidak terkendali yang akan 

dilampiaskan ke orang lain. Menurut UU No. 23 Tahun 2002, 

tentang Perlindungan Anak, yang berari segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak – hak nya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  
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Inti daripada penjabaran UU  No. 23 Tahun 2002 adalah 

bahwa anak memang harus benar – benar dilindungi. Meskipun 

dalam keadaan darurat, anak wajib untuk dilindungi. Jika anak 

mengalami kekerasa fisik, maka akan berpengaruh terhadap 

perkembangan emosional, dan akan berpengaruh terhadap 

akademi, lingkungan sosial dan atitude pada anak.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian yang relevan adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

peneliti lain dalam konteks penelitian yang sama yaitu penelitian 

pengembangan macromedia flash dan digunakan sebagai acuan. Penelitian 

yang relevan tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Anis Malikhah tahun 2014 dengan judul “Pengembangan Media Berbasis 

Macromedia Flash 8 untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Kelas IV di MI Mambaul Hudabanjarsari Ngajum 

Malang” 

2. Nur Salim Alfan tahun 2015 dengan judul “Penerapan Media Berbasis 

Macromedia Flash 8 Untuk Mengenalkan Huruf dan Kata Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas I di MI Alfatah Jatisari Tajinan 

Kabupaten” 

Berdasarkan tiga penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan dan 

persamaan yang akan dilakukan peneliti yaitu mengembangkan macromedia 

flash. 
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 Tabel 2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Peneliti Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

Anis 

Malikhah  

Tahun 2014  

Pengembangan 

Media Berbasis 

Macromedia 

Flash 8 untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Siswa pada Mata 

Pelajaran Bahasa 

Arab Kelas IV di 

MI Mambaul 

Hudabanjarsari 

Ngajum Malang  

- Mengembangkan 

media 

macromedia flash  

- Mata pelajaran 

Bahasa Arab 

- Subjek penelitian 

kelas IV 

- Model penelitian 

pengembangan 

yang digunakan 

yaitu   Borg & Gall 

1983 

Hasil daripada 

pengembangan 

macromedia flash 

yaitu meningkatnya 

hasil belajar saat 

sebelum 

menggunakan 

media dengan 

sesudah 

menggunakan 

media.  

Nur Salim 

Alfan  

Tahun 2015 

Penerapan Media 

Berbasis 

Macromedia 

Flash 8 Untuk 

Mengenalkan 

Huruf dan Kata 

Pada Mata 

Pelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas I 

di MI Alfatah 

Jatisari Tajinan 

Kabupaten 

Malang  

- Media berbasis 

multimedia flash  

- Rumusan 

masalah yang 

diangkat yaitu 

meneliti 

keefektifan 

penggunaan 

media berbasis 

macromedia flash  

- Judul yang di 

gunakan yaitu 

penerapan bukan 

pengembangan  

- Mata pelajaran 

Bahasa Indonesia 

- Subjek penelitian 

kelas I 

-  Model penelitian 

pengembangan 

yang digunakan 

yaitu Borg & Gall 

Hasil yang 

diperoleh daripada 

penelitia tersebut 

adalah penggunaan 

media macromedia 

flash efektif 

digunakan pada 

siswa kelas I 

dengan mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia materi 

mengenalkan huruf 

dan kata. 

 



50 
 

 
 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar 

Pengembangan media Macromedia Flash pada materi siklus air tema 8 subtema 2 

pembelajaran 1 kelas V sekolah dasar   

Kondisi Ideal Kondisi Lapangan 

1. Peserta didik dalam proses 

pembelajaran sangat antusias, 

berperan aktif serta memiliki 

pemikiran yang kritis 

2. Inovasi baru dalam pembelajaran 

selalu diberikan oleh guru  

3. Peserta didik mudah dalam 

memahami materi pada proses 

pembelajaran  

1. Peserta didik kurang antusias, 

berperan pasif serta tidak berpikir 

kritis dalam proses pembelajaran  

2. Guru tidak memberikan inovasi 

baru dalam proses pembelajaran  

3. Peserta didik kurang memahami  

materi dalam proses pembelajaran  

Development Design Implementation Evaluation Analysis 

Media Macromedia Flash pada Materi Siklus Air Tema 8 

Subtema 2 Pembelajaran 1 Kelas V Sekolah Dasar  

Mengetahui keefektifan media 

Macromedia Flash pada materi 

siklus air tema 8 subtema 2 

pembelajaran 1 kelas V Sekolah 

Dasar  

Mengembangkan media 

Macromedia Flash pada materi 

siklus air tema 8 subtema 2 

pembelajaran 1 kelas V Sekolah 

Dasar  


