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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggabungkan 

beberapa aspek mata pelajaran. Menurut Majid (2014 : 85) pembelajaran 

tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja 

mengaitkat beberapa mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan antar mata 

pelajaran siswa dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna. Bermakna 

maksudnya bila siswa mampu memahami konsep-konsep yang dipelejari 

melalui pengalaman belajar langsung dan nyata yang menghubungkan antara 

aspek antar mata pelajaran. Selain itu, menurut BNSP (dalam Majid : 85) 

menyatakan bahwa  pengalaman belajar siswa menepati posisi penting dalam 

usaha meningkatkan kualitas belajar lulusan. 

Subroto (dalam Kadir 2014 : 6) menyatakan bahwa pembelajaran 

tematik pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema 

tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain, konsep tertentu dikaitkan 

dengan konsep lain, yang dilalukan secara spontan atau direncanakan, baik 

dalam satu bidang studi atau lebih, dengan beragam pengalaman belajar siswa 

maka pembelajaran lebih bermakna. Maka pembelajaran tematik pembelajaran 

yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan antara beberapa mata 
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pelajaran dengan pengalaman kehidupan nyata sehari-hari sehingga siswa dapat 

memberikan pengalaman bermakna. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang menghubungkan atau mengaitkan beberapa 

aspek mata pelejaran tertentu yang dihubungkan dengan pengalaman belajara 

siswa yang membuat pembelajaran lebih bermakna. Dapat disebut 

pembelajaran tematik karena memiliki beberapa karakteristik seperti berpusat 

pada siswa dan lain-lain. 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Karakteristik embelajaran tematik bermacam-macam seperti : 

a. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (stundent centered). 

Hal ini disesuaikan dengan pendektan modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih 

banyak berperan sebagai fasilitator untuk siswa dengan memberikan 

bantuan untuk memudahakan siswa beraktivitas. 

b. Memberi pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman belajar 

langsungkepada siswa (direct experiences). Dengan pengalaman 

langsung ini siswa dihadapkan dengan keadaan nyata. 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan mata pelajaran tidak 

begitu jelas karena diarahkan kepada pemetaan tema yang paling dekat 

berkaitan. 
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d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pembelajaran telatik menyajikan konsep-konsep dari berbagai 

mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan tersebut siswa 

dapat memahami konsep-konsep secara utuh. 

e. Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik ersifat luwes (fleksibel) di mana gur dapat 

mengaitkan bahan ajar satu dengan bahan ajar yang lain bahkan dengan 

kehidupan siswa. 

Selain itu, menurut TIM pengembang PGSD Hesti (dalam Majid : 90) yaitu 

a. Holistik, suatu gelaja atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam 

pembelajaran tematik diamati dan dikaji dari beberapa bidang studi 

sekaligus. 

b. Bermakna, pengkajian atau suatu fenomena dari berbagai macam aspek, 

memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki 

siswa. 

c. Otentik, pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara 

langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. 

d. Aktif, pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasarkan pada 

pendekatan inquiry discovery di mana siswa terlibat secara aktif. 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan pembelajaran yang menghubungkan beberapa aspek mata 

pelejaran dipetakan menjadi tema dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-

hari. Dalam pembelajaran pasti ada faktor pendukung, seperti media 
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pembelajaran yaitu untuk membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang 

dicapai. 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Media 

adalah perantaa atau pengantar pesan dari pengirim (guru) ke penerima pesan 

(siswa). Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of 

Education and Comunication Technologi) di Amerika, membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunkaan orang untuk menyalurkan 

pesan /informasi. Menurut Sadiman (2012:6) Media merupakan berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. 

Media adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya ingin diteruskan kepada 

sasaran atau penerima pesan. Materi yang diterima adalan pesan intruksional, 

sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah tercapainya proses belajar 

(Kustandi, 2011:7). 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan media merupakan suatu 

alat atau komponen untuk membantu dalam pembelajaran sebagai perantara 

pesan dari pengirim (guru) kepada penerima (siswa). Media banyak didapat dari 

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat dengan berbagai bentuk. 

Media tersebut seperti gambar, media cetak dan lain-lain. Jenis-jenis media 

tersebut meliputi media visul dan audio visual. 
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b. Jenis - jenis Media 

Media mempunyai berbagai bentuk seperti visual dan audio visual. 

Menurut Hamdani (2011:243) media pembelajaran meliputi alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan materi pengajaran yang terdiri atas buku, 

tape recorder, vido recorder, slide (gambar), vidio recorder, kaset, film, foto 

gafik, televisi, dan komputer. Hamalik (1994) berpendapat bahwa media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. 

Menurut Satrianawati (2010,10) jenis – jenis media secara umum dapat 

dibagi menjadi 4, yaitu (a) Medai visual : media yang bisa dilihat media  ini 

mengandalkan indra penglihatan . contoh : media foto, gambar, komik, gambar 

tempel, poster, majalah, buku, miniatur, alat peraga dan sebagainya (b) Media 

audio : media audio visual adalah mdai yang bisa didengar. Media ini 

mengandalkan indra telinga sebagai salurannya. Contohnya : suara, musik, lagu, 

alat musik, siaran radio dan sebagainya (c) Media audio visual : media audio 

visual adalah media yang bisa didengar dan dilihat secara bersamaan. Media ini 

menggerakan indra pendengar dan penglihatan secara bersamaan. Contohnya : 

media drama, pementasan, film, televisi, dan media yang sekarang menjamur 

yaitu VCD (d) Multimedia : multimedia adalah semua jenis media yang 

terangkum menjaadi satu. Contohnya internet, belajar dengan menggunakan 

media internet artinya mengaplikasikan semua jenis media yang ada termasuk 

pembelajaran jarak jauh. 
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Berdasarkan keempat jenis media pebelajaran tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dari semua bentuk media dapat dipakai sebagai alat atau 

jembatan untuk membantu proses pembelajaran siswa di sekolah dasar dengan 

ketentuan sama dengan ciri-ciri media pembelajaran tersebut. Ciri-ciri media 

tersebut untuk mengoptimalkan waktu dan tempat penggunaannya. 

c. Ciri – ciri Media 

Media pembelajaran mempunyai berbagai ciri khas. Menurut Gerlach 

dan Ely (dalam Arsyad, 2011 : 12) menyatakan tiga ciri media yang merupakan 

petunjuk mengapa medai digunakan dan apa – apa saja yang dapat dilakukan 

oleh media yang mungkin guru tidak mampu (atau kurang efisien) 

melakukannya. 

1) Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri fiksatif menggambarkan kemampuan media merekam, 

meyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau obyek. 

Suatu peristiwa atau obyek dapat diurutkan dan disusun kembalidengan 

media seperti fotografi, vidio tape, audio tape, disket komputer, dan film. 

Suatu objek yang diambil gambarnya (direkam) dengan kamera atau vidio 

kamera dengan mudah dapat diproduksi dengan muddah dikapan saja 

diperlukan. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu tertentu di 

tranportasikan tanpa mengenal waktu. 

2) Ciri distributif (Distributive Property) 

Ciri distributif dari media memungkinkan satu objek atau kejadian 

ditranformasikan malalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut 

disajikan kepada sejumlah pengalaman yang relatif sama mengenal kejadian 
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itu. Dewasa ini, didistribusi media tidak hanya terbatas pada satu kelas atau 

beberapa kelas pada sekolah – sekolah di dalam suatu wilayah tertentu, 

tetapi juga media itu misalnya rekaman video audio disket komputer dapat 

disebar ke seluruh penjuru tempat byang diinginkan kapan saja. 

Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, ia dapat 

diproduk si seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di 

berbagai tempat atau digunakan secara berulang – ulang di suatu tempat. 

konsistensi informasi yang telah direkam akan terjamin sama atau hampir 

dengan aslinya. 

3) Ciri manipulatif (Manipulative Property) 

Tranformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media 

memiliki ciri manipulatif kejadian yang memakan waktu berhari – hari 

dapat disajiikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan 

teknik npengambilan gambar timelapse recording. Misalnya, bagaimana 

proses larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu – kupu dapat 

dipercepat dengan teknik rekaman fotografi. 

Berdasarkan ciri-ciri media dapat disimpulkan bahwa media yang 

dipakai dalam proses pembelajaran dibuat seminimalisir agar proses 

pembelajaran tidan memakan banyak waktu dan tempat jika perlu 

menggunakan media yang bentuk dan waktunya berlebihan. Dari ketiga ciri 

tersebut terdapat manfaat dari penggunaannya. 

d. Manfaat media 

Perolehan pengetahuan siswa yang hanya disampaikan melalui kata verbal 

akan membuat siswa menjadi berfikir abstrak. Hal ini memungkinkn terjadinya 
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verbalisme, artinya siswa hanya mengetahui kata tanpa memahami dan mengerti 

makna yang terkandung didalamnya. Oleh sebab itu, sebaiknya siswa memiliki 

pengalaman yang lebih konkrit, pesan yang ingin disampaikan benar-benar dapat 

mencapai sasaran dan tujuan supaya siswa dengan mudah memahami dan 

menerima isi pesan tersebut. Menurut Riyana (2012:16) manfaat media itu sendiri 

yaitu (a) membuat konkret kobsep-konsep yang abstrak, (b) menghindari objek-

objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar, (c) 

menampilkan objek-objek yang terlalu besar dan kecil, (d) memperlihatkan 

gerakan yang terlalu lambat dan cepat. 

Selain dari pernyataan diatas, menuut Sudjana dan Rivai (dalam Janinus 

2016) manfaat media pembelajaran (a) dapat menumbuhkan motivasi belajar (b) 

makna pengajaran akan menjadi lebih jelas (c) metode pengajaran lebih bervariasi 

(d) siswa lebih banyak melakukan aktivitas. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat media 

membantu guru menyiapkan alat-alat yang mendukung dalam proses 

pembelajaran sebagai jembatan mengirim materi kepada siswa. Kedua pendapat 

tentang amanfaat media tersebut meminimalisir media yang saat penggunaanya 

memkan waktu dan ruang di dalam kelas serta makna yang terkandung dapat 

disamaikan dengan baik. 

3. Media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) 

a. Definisi TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) 

Media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) merupakan 

media yang terbuat dari bahan kayu yang di desain untuk membantu siswa SD 

belajar meta pelajaran matematika khususnya materi perkalian dan pembagian 
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hanya sampai angka 1-100 dalam materi yang diajarkan. Media ini berbentuk 

anak tangga yang jumlahnya 10 yang berarti hanya dapat digunakan untuk 

perkalian dan pembagian angka 1 – 10. 

Media ini juga tergolong media tematik karena mengandung lebih dari 

satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran seni budaya. Mata pelejara seni budaya 

materi menirukan gerak hewan. Hewan tersebut adalah ayam dan kupu-kupu 

pada Tema 2 Sub tema 2 Manfaat Hewan dan Tumbuhan. 

b. Kompetensi yang akan Dicapai 

Kompetensi yang akan dicapai untuk mengembangkan media Tangga 

perkalian dan pembagian yaitu tema 2 Menyayangi Hewan dan Tumbuhan Sub 

tema 2 Manfaat Hewan dan Tumbuhan kelas III Seolah Dasar. Kompetensi 

dasar matematika 3.1 Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. 4.1 

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi 

bilangan cacah. Kompetensi seni budaya 3.3 Mengetahui dinamika gerak tari 

4.3 Meragakan dinamika gerak tari. Kompetensi bahasa indonesia 3.8 

Menguraikan pesan dalam dongeng 4.8 Memeragakan pesan dalam dongeng 

c. Kelebihan dan Kekurangan Media 

Adapun kelabihan yang dimiliki media Tangga Perkalian dan 

pembagian : 

a. Dapat digunakan untuk tema 2 sub tema 2 

b. Siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran 

c. Media dapat digunakan untuk membantu siswa belajar dalam 

memecahkan masalah 

d. Terdapat 2 mata pelajaran 
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Selain ada kelebihan terdapat juga kelemahan yaitu : 

a. Memakan waktu cukup lama 

b. Tidak dapat mengembangkan lebih dari 2 mata pelajaran 

c. Hanya dapat digunakan di dalam kelas 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian pengambangan media pembelajaran pada saat ini sudah 

banyak ditemukan atau diteliti. Seperti Tangga Perkalian dan Pembagian  yang 

masih jarang ditemukan. Media ini biasanya digunakan membantu siswa untuk 

mempelajari pengetahuan-pegetahuan dasar. Akan tetapi media tersebur masih 

jarang ditemukan pengembangan media pembelajaran Tangga Perkalian dan 

Pembagian yang bermateri tematik. Ada pun penelitian yang relevan 

diantaranya Devy Yuliastri dan Gregoria Ariyantidengan judul 

“Pengambangan Komik Matematika Sebagai Media Pembelajaran Berbasis 

Pendidikan Karajter Pada Materi Perkalian Bilangan Bulat Sekolah Dasar” 

pada tahun 2015 di Madiun. Hasil penelitian ini menunjukan jumlah skor yang 

diperoleh sudah mencapai rata-rata bahkan lebih yaitu 77,14%. Berdasarkan 

pedoman konvensi data kuantitatif maka medai Komik termasuk media dalam 

kategori sangat baik. 

Kuslinda (2013) dengan penelitian “Peningkatan Keterampilan 

Berhitung Menggunakan Media Realita dalam Pembelajaran Matematika” 

.Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang maksimal seperti (1) Siklus 

pertama, hasil belajar siswa ada 8 orang siswa tidak mencapai nilai ketuntasan 

atau 57,14% dan yang lain mencapai nilai ketuntasan sebanyak 6 orang siswa 
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42,86% dengan nilai rata-rata 64 (2) Siklus kedua, hasil belajar siswa seperti 

disajikan ada 3 orang siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan atau 21,43% 

dan yang mencapai nilai ketuntasan sebanyak 11 orang siswa atau 78,57% 

dengan nilai rata-rata 79. 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan 

No. Peneliti Persamaan Perbedaan 

1 Devy Yuliastri dan Gregoria 

Ariyantidengan judul 

“Pengambangan Komik 

Matematika Sebagai Media 

Pembelajaran Berbasis 

Pendidikan Karakter Pada Materi 

Perkalian Bilangan Bulat Sekolah 

Dasar” pada tahun 2015 di 

Madiun. 

Media tersebut 

membantu siswa 

dalam memahami 

operasi hitung 

perkalian. 

Media yang 

diciptakan oleh 

penulis terdapat 

pesan pendidikan 

karakter. 

2 Kuslinda (2013) dengan 

penelitian “Peningkatan 

Keterampilan Berhitung 

Menggunaka Media Realita dalam 

Pembelajaran Matematika” 

 Meningkatkan 

operasi hitung 

bilangan 

Dilakukan pada 

siswa kelas II 

Sumber : Olahan Peneliti
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Guru 

Guru membutuhkan media 

yang inovatif dan mencakup 

lebih dari satu mata pelajaran 

Siswa 

Siswa membutuhkan media 

yang konkrit 

Saspras 

Belum 

tersedianya 

media yang 

konkrit 

Pembelajaran 

Model yang digunakan 

kurang bervariasi 

Tindak Lanjut 

Mengembangkan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) 

Model Penelitian Pengembangan 
Analyze-Design-Development-Implementation-Evaluation 

Hasil 

Media Tangga perkalian dan Pembagian valid, praktis dan efektif 

digunakan untuk pembelajaran Tema 2 Sub Tema 2 Manfaat Hewan 

dan Tumbuhan 

Kondisi Ideal 

1. Siswa berpartisipasi secara aktif 

dalam pembelajaran. 

2. Guru mengenbangkan media 

pembelajaran selain buku tematik. 

3. Siswa dapat memahami materi 

perkalian, gerak hewan dan pesan 

pada tema menyayangi hewan dan 

tumbuhan. 

Kondisi Faktual 

1. Siswa belumberpartisipasi secara 

aktif dalam pembelajaran. 

2. Guru tidak mengembangkan media 

pembelajaran selain buku tematik. 

3. Siswa kurang dapat memahami 

materi perkaian pada tema 

menyayangi hewan dan tumbuhan. 

Analisis Kebutuhan 

Permasalahan 

Guru belum menggunakan media pembelajaran tematik dan kurang 

berinovasi  


