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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan sebuah model pembelajaran yang 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran kedalam sebuah tema. Pembelajaran 

tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu jenis model pembelajaran 

terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 

2006:5). Sedangkan menurut (Rusman, 2011) pembelajaran tematik merupakan 

salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun 

kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan 

secara holistik, bermakna dan autentik. 

Menurut pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan sebuah model pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa 

mata pelajaran kedalam sebuah tema dengan berbagai materi yang disesuaikan 

dengan lingkungan terdekat peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna karena peserta didik ikut terlibat langsung dengan lingkungan melalui 

kegiatan melihat, merasa, membau dan mendengar yang melibatkan seluruh panca 



16 
 

 
 

indera. BSNP (2006:35) menyatakan bahwa pengalaman belajar peserta didik 

menempati posisi penting dalam usaha meningkatkan kualitas kelulusan. 

Pembelajaran tematik cocok untuk karakteristik peserta didik Sekolah Dasar karena 

dapat menghubungkan fakta dan ide melalui jaringan tema yang sesuai dengan 

lingkungan tempat tinggal peserta didik. Sebab pengetahuan tidak bisa ditransfer 

begitu saja dari seorang guru kepada siswa, tetapi harus diintepretasikan sendiri 

oleh masing-masing siswa (Rusman, 2011:254, Hermawan dkk, 2008:1.10-1.11). 

Menurut pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik 

tidak hanya sebatas transfer ilmu antara guru kepada peserta didik namun juga 

sebagai sebuah usaha penghubungan fakta dan ide melalui sebuah jaringan tema. 

Fakta dan ide dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan terdekat tempat 

tinggal peserta didik. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengenalkan peserta 

didik melalui hal-hal kongkrit dan kontekstual yang ada di lingkungan sekitar 

dengan cara menghubungkan mata pelajaran yang terintegrasi dalam sebuah tema. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik ada beberapa hal yang perlu 

dilaksanakan yang meliputi tahap perencanaan, yakni: pemetaan standar 

kompetensi yang mencakup penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

menetukan tema, identifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, 

menetapkan jaringan tema, penyusunan silabus, silabus adalah rencana 

pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang 

mecakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi 

waktu dan sumber belajar (Trianto, 2007:25). 
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Arti penting pembelajaran tematik dalam pendidikan khususnya pembelajaran 

di Sekolah Dasar yakni (1) Pembelajaran tematik menekankan aspek Learning by 

doing. Hal ini menuntut seorang guru agar mampu menciptakan sebuah proses 

pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik sehingga mampu meningkatkan 

efektifitas proses belajar (2) Pembelajaran tematik secara langsung melibatkan 

peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik berlatih dan 

menemukan sendiri melalui pendekatan saintifik yang terdiri dari 5 langkah yakni 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan (Daryanto, 

2014:80). 

b. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi 

siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema 

serta menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi 

yang nyata (kontekstual) dan bermakna bagi siswa (Kemendikbud, 2014: 16).  

Pembelajaran Tematik Terpadu memiliki tujuan yang khas, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1) Memudahkan pemusatan perhatian pada satu topik atau tema tertentu. 

2) Mengembangkan pengetahuan dari berbagai kompetensi mata pelajaran dalam 

tema yang sama. 

3) Tingkat pemahaman terhadap materi pelajaran lebih berkesan dan mendalam. 

4) Meningkatkan pengembangan kompetensi berbahasa yang baik dengan 

mengaitkan mata pelajaran terhadap lingkungkan terdekat peserta didik. 

5) Peserta didik lebih termotivasi untuk belajar karena dapat berinteraksi dengan 

lingkungan terdekatnya. 
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6) Peserta didik lebih banyak mendapatkan makna dan manfaat belajar karena 

materi yang disajikan jelas dalam kontek yang sama. 

7) Penghematan waktu dalam pembelajaran, karena materi pelajaran yang 

disajikan sudah terintegrasikan secara terpadu . 

8) Meningkatkan budi pekerti dan moral peserta didik sesuai dengan situasi dan 

kondisi lingkungan terdekat peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan diatas fungsi dan tujuan pembelajaran tematik yaitu 

sebuah model pembelajaran di Sekolah Dasar yang bertujuan memusatkan 

perhatian, mengembangkan kompetensi, meningkatkan semangat belajar, 

meningkatkan makna belajar, menambah motivasi belajar, melatih komunikasi, 

serta membentuk moral dan budi pekerti peserta didik. Kegiatan ini dintegrasikan 

kedalam sebuah tema tertentu secara nyata (kontekstual) dan bermakna bagi peserta 

didik yang disesuaikan dengan lingkungan terdekat peserta didik. 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang khas dari model 

pembelajaran yang lain. Menurut Depdiknas (2006:6) pembelajaran tematik 

memiliki beberapa ciri khas antara lain : (1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat 

relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia Sekolah Dasar, (2) 

Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak 

dari  minat dan kebutuhan siswa, (3) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan 

berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama, (4) Membantu 

mengembangkan keterampilan berpikir siswa, (5) Menyajikan kegiatan belajar 

yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa 
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dalam lingkungannya, dan (6) Mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti 

kerja sama, toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

 Adapun karakteristik pembelajaran tematik menurut tim pengembang PGSD 

(Hesty, 2008) sebagai berikut: 

a. Holistik 

Pembelajaran tematik menjadi pusat perhatian karena dikaji dan diamati dari 

beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang berbeda-

beda dan terkotak-kotak. 

b. Bermakna 

Pengkajian suatu kejadian dari berbagai aspek, memungkinkan terbentuknya 

jalinan berfikir yang dimiliki oleh peserta didik. Pada akhirnya akan muncul 

kebermaknaan materi yang dipelajari oleh peserta didik.  

c. Otentik 

Pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik memahami secara 

langsung konsep pembelajaran dalam sebuah materi yang akan dipelajari. 

d. Aktif 

Pembelajaran tematik terpadu dikembangkan berdasarkan pendekatan Inquiry 

Discovery. Dalam hal ini peserta didik mampu terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran dikelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai 

evaluasi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakterisitik 

pembelajaran tematik di Sekolah Dasar bukan hanya kegiatan mengaitkan mata 

pelajaran dan materi kedalam sebuah tema. Namun, pembelajaran tematik dapat 

dikembangkan oleh guru berdasarkan tema yang mengacu pada kurikulum yang 
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telah ditentukan serta menyesuaikan dengan lingkungan terdekat tempat tinggal 

peserta didik. 

d. Langkah Pembelajaran Tematik 

Pada pelaksanaan pembelajaran tematik diperlukan langkah-langkah yang 

tepat sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna bagi peserta 

didik. Menurut (Prabowo, 2013:248) langkah pembelajaran tematik sebagai 

berikut:  

1) Menetapkan Mata Pelajaran 

Langkah yang pertama dilakukan adalah penetapan mata pelajaran, hal ini 

berfungsi sebagai pijakan awal. Penetapan mata pelajaran dilakukan setelah 

membuat peta kompetensi dasar pada semua mata pelajaran yang diajarkan. 

Kegiatan memadukan beberapa mata pelajaran ini, disertai dengan alasan yang 

rasional, berhubungan dengan pencapaian kompetensi dasar dan 

kebermaknaan proses belajar peserta didik. 

2) Menetapkan Kompetensi Dasar yang Sama dalam Setiap Mata Pelajaran 

Sebelum menetapkan kompetensi dasar, hal yang harus dilakukan adalah 

penetapan aspek-aspek setiap mata pelajaran yang dipadukan. Pada tahap ini 

dilakukan identifikasi kompetensi dasar pada jenjang semester dan kelas yang 

sama dari setiap mata pelajaran memungkinkan dapat diintegrasikan ke dalam 

pembelajaran tematik melalui sebuah tema.  

3) Menetapkan Hasil Belajar dan Indikator pada Setiap Mata Pelajaran 

Pada tahap ini, hasil belajar dan indikator setiap mata pelajaran ditetapkan. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui materi pokok yang bisa dipadukan secara 

tematik. 
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4) Menetapkan Tema 

Penetapan tema dilakukan dengan tujuan mempersatukan kompetensi dasar 

pada setiap mata pelajaran yang akan dipadukan dalam sebuah tema tertentu. 

Tema merupakan gagasan yang menjadi pokok pembicaraan dalam 

pembelajaran. 

5) Memetakan Keterhubungan Kompetensi Dasar dengan Tema Pemersatu 

Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dari 

masing-masing mata pelajaran yang akan digunakan sebagai tema pemersatu. 

Dalam kegiatan ini, akan nampak hubungan tema pemersatu dengan hasil 

belajar yang harus dicapai peserta didik.  

6) Menyusun Silabus Pembelajaran Tematik 

Hasil yang didapatkan dari semua tahapan yang sudah dilakukan, dituangkan 

kedalam silabus pembelajaran tematik. 

7) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Pelaksanaan pembelajaran tematik perlu disusun rencana pelaksannan 

pembelajaran (RPP) tematik. Penyusunan RPP dibuat dengan tujuan sebagai 

realisasi pengalaman belajar peserta didik yang telah dijabarkan dalam silabus. 

Isi dari RPP mencakup penggambaran proses penyajian pembelajaran secara 

utuh yang memuat berbagai konsep pembelajaran yang diintegrasikan kedalam 

sebuah tema. Dalam hal ini peserta didik diajak belajar memahami konsep 

kehidupan secara utuh. Penulisan identitas tidak mengemukakan mata 

pelajaran, melainkan langsung ditulis tema apa yang akan dibelajarkan 

(Kemendikbud, 2014: 18). 
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e. Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik sebagai bagian dari pembelajaran terpadu memiliki 

prinsip dasar yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Pembelajaran 

tematik terpadu memiliki satu tema, dekat dengan lingkungan peserta didik, yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga tema ini menjadi 

sebuah alat pemersatu antar materi yang beranekaragam dari hasil integrasi 

beberapa mata pelajaran (Ujang, Sukandi dkk, 2001: 109). Secara umum 4 prinsip 

pembelajaran tematik dapat dipaparkan sebagai berikut:  

1) Prinsip Penggalian Tema 

Penggalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik. Dalam 

hal ini berarti antar beberapa tema saling berkaitan sehingga mampu menjadi pokok 

utama pembelajaran. Oleh karena itu, dalam proses penggalian tema ada beberapa 

hal yang harus diperhatikann yaitu: (a) Tema tidak terlalu luas, (b) Tema bermakna, 

(c) Tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis peserta didik, (d) 

Pengembangan tema harus mewadahi minat dan bakat peserta didik, (e) Tema yang 

dipilih dipertimbangkan melalui peristiwa otentik selama rentang waktu belajar 

peserta didik, (f) Penentuan tema disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, (g) 

Tema yang dipilih mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar yang relevan. 

2) Prinsip Pengelolaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran tematik dapat terlaksana secara optimal jika guru 

mampu menempatkan posisinya pada keseluruhan proses pembelajaran. Dalam hal 

ini guru hendaknya mampu menempatkan posisinya sebagai fasilitator dan 

mediator terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran.  



23 
 

 
 

3) Prinsip Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran tematik memerlukan beberapa 

langkah yaitu: (a) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk evaluasi diri 

(self evaluation), (b) Guru mengajak peserta didik untuk melakukan evaluasi 

terhadap hasil belajar yang telah dicapai sesuai dengan kriteria keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4) Prinsip Reaksi 

Dalam hal ini guru hendaknya mampu melaksanakan dan merencanakan 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Hendaknya guru melakukan reaksi terhadap aksi peserta didik dalam semua 

kegiatan pembelajaran dan mengarahkan penyatuan konsep belajar yang utuh dan 

bermakna. Pada pembelajaran tematik hendaknya guru menemukan cara yang 

inovatif dan memunculkannya dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dismpulkan bahwa prinsip pembelajaran 

tematik terdiri dari 4 aspek yaitu: penggalian tema, pengelolaan pembelajaran, 

evaluasi dan reaksi. Dari keempat prinsip tersebut  berfungsi sebagai penyatuan 

materi dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan mampu meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

 

2. Kajian Tema Kelas 4 SD 

Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan 

beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Tema adalah pokok pikiran atau 
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gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan (Depdiknas, 2007). Sedangkan 

menurut Kusnandar (2007: 311) tema merupakan alat bantu atau wadah untuk 

mengedepankan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh. Penentuan tema 

dilakukan oleh guru dengan mengambil konsep atau pokok bahasan yang ada di 

lingkungan terdekat peserta didik. Hal ini didasarkan pada kebutuhan dan minat 

peserta didik yang kemudian beranjak ke lingkungan terjauh peserta didik.  

Tema menjadi pokok utama pembelajaran, oleh karena itu antar beberapa tema 

harus saling berkaitan. Hal ini disesuaikan pada konten materi yang telah 

disesuaikan dengan Kompetensi Dasar pada kurikulum yang berlaku. Berdasarkan 

Permendikbud No. 37 Tahun 2018 Tentang Kompetensi Inti dan dan Kompetensi 

Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

Pembelajaran tematik di kelas IV Sekolah Dasar dalam 2 semester terdapat 9 tema. 

Pada Semester 1 terdiri dari 5 tema, pada Semester 2 terdapat 4 tema. Berikut daftar 

tema dan subtema kelas 4 SD Semester 1: 

Tabel 2.1 Daftar Tema dan Subtema kelas 4 SD Semester 1 

No. Judul Tema Judul Subtema 

1. Indahnya Kebersamaan 1. Keberagaman Budaya Bangsaku 

2. Kebersamaan dalam Keberagaman 

3. Bersyukur atas Keberagaman 

2. Selalu Berhemat Energi 1. Sumber Energi 

2. Manfaat Energi 

3. Energi Altermatif 

3. Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup 

1. Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku 

2. Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku 

3. Ayo Cintai Lingkungan 

4. Berbagai Pekerjaan 1. Jenis-jenis Pekerjaan 

2. Pekerjaan di Sekitarku 

3. Pekerjaan Orang Tuaku 

5. Pahlawanku 1. Perjuangan Para Pahlawan 

2. Pahlawanku Kebanggaanku 

3. Sikap Kepahlawanan 

(Sumber: Permendikbud No. 37 Tahun 2018 ) 

 

Sedangkan pembagian tema kelas IV pada Semester 2 terdiri dari 4 tema 

dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Daftar Tema dan Subtema kelas 4 SD Semester 2 

No. Judul Tema Judul Subtema 

1. Cita-Citaku 1. Aku dan Cita-citaku 

2. Hebatnya Cita-citaku 

3. Giat Berusaha Meraih Cita-cita 

2. Indahnya Keragaman di 

Negeriku 

1. Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku 

2. Indahnya Keragaman Buadaya Negeriku 

3. Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

3. Daerah Tempat Tinggalku 1. Lingkungan Tempat Tinggalku 

2. Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

3. Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku 

4. Kayanya Negeriku 1. Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

3. Pemnafaatan Sumber Daya Alam di Indonesia 

(Sumber: Permendikbud No. 37 Tahun 2018) 

 

a.    Subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku 

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 37 Tahun 

2018 mata pelajaran yang terintegrasi pada Subtema 1 “Keberagaman Budaya 

Bangsaku” terdiri dari 7 muatan pelajaran yaitu : Bahasa Indonesia, Matematika, 

Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, PJOK, SBdP dan PPKn. 

Pengembangan media Matching Flag mengadopsi pembelajaran 1 sebagai bahan 

penelitian yang terdiri dari 3 muatan pelajaran yaitu: Bahasa Indonesia, Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada mata pelajaran IPS peserta 

didik belajar mengenai identifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia peserta didik 

belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sedangkan pada mata 

pelajaran IPA peserta didik belajar tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya 

dengan indera pendengaran. 

Menurut salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 37 Tahun 

2018 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) kelas IV Sekolah Dasar 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.3 Kompetensi Inti (KI) Kelas 4 SD 

No. Kompetensi Inti (KI) 

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

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca 

dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

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

bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

Sedangkan Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Subtema 1 “Keberagaman 

Budaya Bangsaku” Pembelajarn 1 akan dijabarkan pada tabel 2.4 sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Kompetensi Dasar dan Indikator Subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku 

Pembelajaran 1 

Muatan 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosil 

3.2   Mengidentifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis, 

dan agam di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang 

3.2.1 Membaca teks keragaman 

budaya daerah pada media 

Matching  Flag sebagai 

identitas bangsa Indonesia. 

 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

4.2.1 Menunjukkan letak daerah 

keragaman budaya Indonesia 

pada media Matching  Flag. 

Bahasa 

Indonesia  

 

3.1 Mencermati gagasan pokok 

dan gagasan pendukung yang 

diperoleh dari teks lisan, tulis 

atau visual. 

3.1.1 Mengidentifikasi gagasan 

pokok dan gagasan pendukung 

disetiap   paragraf dari teks 

keragaman budaya pada media 

Matching Flag. 

4.1 Menata informasi yang didapat 

dari teks berdasarkan 

keterhubungan antar gagasan 

kedalam kerangka tulisan. 

4.1.1 Menyajikan gagasan pokok 

dan gagasan pendukung 

disetiap paragraf dari teks 

keragaman budaya pada media 

Matching  Flag secara tertulis 

pada peta pikiran. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

 

 

 

nnnnn 

3.6 Menerapkan sifat-sifat bunyi 

dan keterkaitannya dengan 

indera      pendengaran. 

3.6.1 Menjelaskan cara 

menghasilkan bunyi dari alat 

musik daerah di lingkungan 

sekitar dari teks keragaman 

budaya pada media Matching  

Flag. 

4.6 Menyajikan laporan hasil 

percobaan tentang sifat-sifat 

bunyi. 

4.6.1 Menyajikan laporan hasil 

pengamatan tentang cara 

menghasilkan bunyi dari alat 

musik daerah di lingkungan 

sekitar pada media Matching 

Flag. 
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Rangkuman uraian materi Subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, 

Pembelajaran 1 disajikan ke dalam tabel 2.5 sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Uraian Materi Subtema 1 Pembelajaran 1 

No. Mata 

Pelajaran 

Sumber Materi 

Pokok 

Narasi 

1. IPS Buku Tematik 

Kurikulum 

2013 Tema 1 

Indahnya 

Kebersamaan 

Subtema 1 

Keberagaman 

Budaya 

Bangsaku 

Keragama

n budaya 

sevagai 

identitas 

bangsa 

Indonesia 

Indonesia merupakan negara kepulauan 

yang terdiri dari berbagai macam suku 

bangsa dan budaya yang terdapat dalam 

satu wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Keberagaman tersebut 

merubaha anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

dan kita semua wajib mensyukurinya. 

Misalnya upacara ngaben merupakan upaca 

adat kematian dari Bali, gerebeg suro 

merupakan budaya memperingati hari Suro 

yang berasal dari daerah Surakarta Jawa 

Tengah. 

2. Bahasa 

Indonesia 

Buku Tematik 

Kurikulum 

2013 Tema 1 

Indahnya 

Kebersamaan 

Subtema 1 

Keberagaman 

Budaya 

Bangsaku 

Gagasan 

pokon dan 

gagasan 

pendukun

g 

Setiap teks bacaan terdiri dari beberapa 

paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan 

pokok yang didukung oleh gagasan 

pendukung. Gagasan pokok adalah ide 

utama yang dibahas dalam suatu bacaan 

yang dapat berupa kalimat inti atau pokok 

paragraf. Sedangkan gagasan pendukung 

adalah tambahan informasi atau uraian untu 

gagasan pokok. Sebagai anak indonesia kita 

hars bangga dengan keragaman yang 

ada.menghargai perbedaan merupakan 

wujud persatuan dan kesatuan. 

3. IPA Buku Tematik 

Kurikulum 

2013 Tema 1 

Indahnya 

Kebersamaan 

Subtema 1 

Keberagaman 

Budaya 

Bangsaku 

Sifat-sifat 

bunyi 

Selain kaya akan keragaman budaya 

makanan, tarian khas daerah Indonesia juga 

kaya akan jenis alat musik. Setiap daerah 

cara memainkan alat musik tersebut 

berbeda-beda. Cara memainkan alat musik 

akan mempengaruhi bunyi suara yang 

terdengar dari alat musik tersebut.  

Misalnya kecapi berasal dari Jawa Barat 

cara memainkannya dengan cara dipetik, 

tifa dari Papua cara memainkannya 

dipukul. Saluang berasal dari Sumatera 

Barat cara memainkannya dengan cara 

ditiup. 

 

 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media  

Media merupakan bentuk jamak dari perantara (medium). Media berasal dari 

bahasa Latin medium (antara), istilah ini merujuk pada apa saja yang membawa 
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informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Tujuan dari media sendiri 

adalah untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Tanpa media, pembelajaran 

sebagai proses komunikasi antara guru dan siswa tidak akan berlangsung secara 

optimal (Daryanto, 2013:4). Media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam 

mengirim pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

pembelajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali menurut (Miarso dalam 

Sumanto, 2012). Sedangkan menurut pendapat (Sutikno, 2013) media dapat pula 

didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam 

interaksi yang berlangsung antara pendidik dan siswa. 

Media pembelajaran sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan. Selain itu media juga dapat membangkitkan motivasi dan 

minat siswa (Azhar Arsyad, 2009:16). Menurut Ahmad Rohadi (2007) media 

adalah sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat 

keras maupun lunak untuk mencapai proses dan hasil yang efektif dan efisien 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan mudah.  

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa media merupakan 

suatu perantara antar pengirim dan penerima pesan dengan tujuan memudahkan 

penerima pesan untuk memahami gagasan/ide oleh pengirim pesan yang berupa 

teks, manusia, alat elektronik seperti TV, radio, telegram dll. 

b. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu aspek pentng penunjang proses 

pembelajaran bagi guru dan peserta didik. Sudarwan Danim (2010) berpendapat 

bahwa media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang 

digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau 
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peserta didik. Sedangakn menurut Arsyad ( 2011:3 ) media pendidikan adalah 

media yang membawa pesan-pesan atau informasi instruksional atau mengandung 

maksud-maksud pelajaran. Brigs (dalam Sadiman, 2009:6) menyatakan bahwa 

media pendidikan adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

media pembelajaran merupakan alat bantu, alat peraga yang dapat membawa 

informasi dalam proses pembelajaran yang berupa perangkat keras atau lunak, 

dirancang atau tidak dirancang dalam rangka mempermudah komunikasi antara 

guru dengan peserta didik yang dapat merangsang pemikiran, menyalurkan pesan, 

dan kemauan peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Dari tahun 

ke tahun perkembangan media pembelajaran semakin pesat seiring dengan 

kemajuan tekhnologi yang ada. Dahulu pada abad ke 20 media pembelajaran hanya 

berbentuk media visual dan akhirnya lahirlah media audio hingga audio visual. 

Keberadaan media pembelajaran sangatlah penting dalam proses pembelajaran 

khususnya bagi peserta didik. Karena kita ketahui bersama bahwa rentang usia anak 

Sekolah Dasar  berada pada tahapan operasi kongkrit, memandang dunia secara 

obyektif, berpikir operasional, mampu mengklasifikasin benda-benda yang ada 

disekitar, mempergunakan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu adanya media 

pembelajaran sangat menunjang proses belajar peserta didik dalam membantu 

mengenal dan memahami kondisi lingkungan sekitar secara kongkrit yang berupa 

audio/visual/audio visual.  
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c. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki banyak fungsi untuk membantu guru dan peserta 

didik dalam proses pembelajaran dikelas. Menurut, Sudrajat (dalam Putri, 2011: 20) 

mengemukakan fungsi media pembelajaran ada 7 dengan penjabaran sebagai 

berikut :  

1) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh para siswa. 

2) Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. 

3) Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa 

dengan lingkungan. 

4) Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 

5) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, kongkrit dan realistis. 

6) Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar.  

7) Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang kongkrit 

sampai dengan abstrak. 

Fungsi media yang disampaikan oleh Sudarajat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran berfungsi mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran dikelas. Sedangkan fungsi media pembelajaran juga 

dipaparkan oleh, Sutikno (2013) ada 9 dengan penjabaran sebagai berikut: 

1) Membantu mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran. 

2) Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. 

3) Mengatasi keterbatasan ruang. 

4) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. 
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5) Waktu pembelajaran bisa dikondisikan. 

6) Menghilangkan kebosanan siswa. 

7) Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. 

8) Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. 

9) Meningkatkan kadar keaktifan/ keterlibatan.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang diuraikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa fungsi media pembelajaran yaitu memperjelas penyajian, merangsang 

pengetahuan, meningkatkan keaktifan peserta didik sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif, komunikatif dan produktif. Hal ini disesuaikan dengan gaya 

belajar peserta didik yang beraneka ragam dengan tujuan menghilangkan 

kebosanan peserta didik. Oleh karena itu motivasi belajar peserta didik dalam 

mempelajari sesuatu menjadi meningkat. 

d. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam kegiatan 

penyampaikan materi pelajaran dengan mudah memiliki ciri-ciri tersendiri 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Ciri-ciri tersebut 

menurut (Arsyad, 2011:6) ada 6 sebagai berikut: 

1) Media pendidikan yang dikenal sebagai hardware yaitu benda yang dapat 

dilihat, di dengar atau diraba dengan panca indera. 

2) Media yang dikenal sebagai software yaitu kandungan pesan yang terdapat 

dalam hardware yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. 

3) Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 

4) Media pendidikan merupakan alat bantu pada proses belajar baik di dalam 

maupu di luar kelas. 
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5) Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

6) Media pendidikan dapat digunakan secara masal  dan kelompok kecil 

(misalnya: film, slide, video, OHP), atau perorangan (misalnya: modul, 

komputer, radio tape/kaset, video recorder). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pendidikan/pembelajaran memiliki ciri-ciri yaitu sebuah benda yang dapat dilihat, 

diraba, didengan berupa perangkat hardware atau software yang digunakan dalam 

rangka berkomunikasi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran di 

dalam maupun diluar kelas.  

e. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Seiring dengan berkembangnya jaman, inovasi media pembelajaran 

mengalami pembaharuan. Masing-masing media pembelajaran memiliki 

karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Seperti yang dipaparkan oleh 

(Sadiman, 2009:28-81) bahwa media dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

kelompok, yaitu (1) Media Grafis, (2) Media Audio, (3) Media Proyeksi Alam, 

berikut penjelasannya:   

1) Media grafis 

Media grafis merupakan media visual yang sangat sederhana dan mudah 

pembuatannya. Media grafis sendiri terdiri dari berbagai jenis, yaitu: a) 

Gambar/foto, b) Sketsa, c) Diagram, d) Bagan/ chart e) Grafik (graphs), f) 

Kartun, g) Poster, h) Peta dan globe, i) Papan flannel/ Flanel board, dan  j) 

Papan bulletin (buletin board). 



33 
 

 
 

2) Media audio 

Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan dengan indera 

pendengaran. Ada beberapa jenis media yang dikelompokkan dalam jenis 

media audio. Yaitu sebagai berikut : a) Radio, b) Alat perekam pita magnetic, 

c) Laboratorium Bahasa. 

3) Media proyeksi diam 

Media proyeksi diam mempunyai kesamaan dengan media grafis dalam arti 

menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Perbedaan yang paling jelas antara 

keduanya adalah pada media grafis dapat secara langsung berinteraksi dengan 

media yang bersangkutan, sedangkan media proyeksi pesan tersebut harus 

diproyeksikan dengan prpoyektor terlebih dahulu agar dapat dilihat oleh 

sasaran. Media proyeksi diam ini terbagi menjadi  beberapa jenis, yaitu : a) 

Film bingkai, b) Film rangkai, c) Media transparansi, d) Proyektor tak tembus 

pandang (opaque projector), e) Mikrofis, f) Film, g) Film gelang, h) Televisi, 

i) Video, dan j) Permainan dan simulasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis media 

pembelajaran terdiri dari: a) Media grafis, b) Media audio, c) Media proyeksi diam. 

Masing-masing jenis media pembelajaran tersebut memiliki tujuan dan ciri yang 

berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya. Dapat diketahui bahwa berdasarkan 

klasifikasi jenis media pembelajaran yang telah dipaparkan diatas, media Matching  

Flag termasuk kedalam jenis media grafis karena berbentuk papan peta timbul yang 

dapat dipegang langsung oleh peserta didik. 
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f. Pemilihan Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran dibuat berdasarkan karakteristik 

pemilihan media yang sesuai dengan analisis kebutuhan pembelajaran. Hal ini 

dilakukan agar terjadi kecocokan ketika digunakan dalam pembelajaran. Pemilihan 

media pembelajaran didasarkan pada beberapa aspek meliputi: niat atau tujuan, isi 

atau substansi yang ingin disajikan, kemauan, kemampuan, dan ketersediaan media 

pembelajaran (Setyosari, 2007). Penggunaan dan pemilihan media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam 

penggunaan media pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Kriteria pemilihan 

media pembelajaran menurut (Setyosari, 2007) ada 6 sebagai berikut:  

1) Ketepatan Tujuan Pengajaran 

Media pembelajaran yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan dalam hal ini berisi tentang 

pemahaman, analisis, aplikasi yang memungkinkan diterapkan dalam proses 

pembelajaran untuk peserta didik. 

2) Dukungan terhadap isi bahan 

Bahan pelajaran yang sifatnya prinsip, konsep, fakta dan generalisasi sangat 

membutuhkan adanya media pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal.  

3) Kemudahan memperoleh media 

Media hendaknya mudah diperoleh, tanpa harus mengeluarkan biaya yang 

mahal, selain sederhana dan pengunaannya yang praktis. 
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4) Keterampilan guru dalam menggunakannya 

Selain praktis media pembelajaran hendaknya mudah dioperasikan dalam 

proses pembelajaran. Manfaat dan nilai yang diperoleh bukan dari medianya 

tetapi dampak dari penggunaan media pembelajaran oleh guru. Hal ini 

diperoleh ketika proses interaksi timbal balik antara guru dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

5) Sesuai dengan taraf berfikir peserta didik 

Pemilihan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

hendaknya disesuaikan dengan taraf berfikir peserta didik. Hal ini bertujuan 

agar peserta didik memahami makna yang terkandung dari kegiatan 

pembelajaran. 

6) Tersedia waktu untuk menggunakan media 

Pada proses pembelajaran hendaknya penggunaan media tidak banyak menyita 

waktu. Sehingga pengunaan media dapat bermanfaat dan berlangsung secara 

optimal sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

Sebelum diciptakannya sebuah media pembelajaran untuk mempermudah 

penyampaian materi ada beberapa hal yang harus diperhatiakan oleh guru yang 

meliputi: tujuan, isi mata pelajaran, sasaran pengguna serta bersifat praktis dan 

tahan lama. Adanya media pembelajaran tidak boleh dipaksakan agar tidak 

mempersulit guru dalam melakukan proses pembelajaran. Tetapi alangkah baiknya 

jika kehadiran media pembelajaran mampu meningkatkan keoptimalan dan 

pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Oleh karena itu adanya 

media pembelajaran bukanlah suatu keharusan dalam pembelajaran melainkan 

sebagai bahan pendukung dalam proses belajar sebagai upaya peningkatan kualitas 
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pembelajaran. Dalam hal ini peneliti mengembangkan media Matching  Flag 

dengan berbagai pertimbangan yang ada disesuaikan dengan analisis kebutuhan 

peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

4. Kajian Media Matching Flag 

a. Pengertian Media Matching Flag 

Matching Flag merupakan pengembangan media pembelajaran Subtema 1 

“Keberagaman Budaya Bangsaku” untuk kelas 4 Sekolah Dasar dalam membantu 

peserta didik mengidentifikasi keragaman budaya di suatu daerah dan menunjukkan 

letak daerah keragaman budaya dengan cara menancapkan bendera sesuai dengan 

nama Provinsi daerah yang telah diidentifikasi keragaman budayanya pada sebuah 

peta gundul.  Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam 

mempelajari keberagaman budaya pada suatu daerah. Jadi peserta didik diharapkan 

tidak hanya mengetahui keberagaman budayanya tetapi juga mengetahui letak 

daerah tersebut dengan bantuan media Matching Flag. 

Penggunaan media Matching   Flag  diterapkan dengan mengintegrasikan 3 

mata pelajran yaitu IPS, IPA dan Bahasa Indonesia. Media Matching  Flag  didesain 

dengan warna dan bentuk yang menarik, terbuat dari bahan kayu yang aman dan 

tahan lama untuk anak-anak. Media Matching  Flag  berfungsi sebagai media 

pembelajaran tematik yang efektif dalam pembelajaran di kelas. 

b. Kekurangan Media Matching Flag 

Sebuah pengembangan media pembelajaran pasti tak luput dari kekurangan 

begitu juga dengan pengembangan media Matching Flag. Adapun kekurangan 

pengembangan media Matching  Flag sebagai berikut: 
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1) Media Matching  Flag hanya dapat digunakan untuk pembelajaran tematik. 

2) Media Matching  Flag hanya mengintergrasikan 3 muatan pelajaran yaitu 

Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. 

3) Media Matching  Flag hanya digunakan untuk untuk kelas IV Sekolah Dasar. 

4) Media Matching  Flag hanya menayjikan materi gagasan pokok dan gagasan 

pendukung, keragaman adat istiadat masing-masing provinsi di Indonesia serta 

alat musik tradisonal dan cara memainkannya.  

                                                                                              

c. Kelebihan Media Matching Flag 

Melihat kekurangan dari media Matching  Flag ternyata ada beberapa 

kelebihan yang bisa dirasakan ketika menggunakan media Matching  Flag antara 

lain sebagai berikut: 

1) Media Matching  Flag merupakan jenis media grafis berbentuk peta timbul 

yang bisa digunakan/dipegang peserta didik secara langsung. 

2) Media Matching  Flag memiliki 2 keuntungan sekaligus yaitu peserta didik 

mampu mempelajari keragaman budaya di suatu daerah serta menunjukkan 

letak daerah dari keragaman budaya tersebut pada peta secara langsung. 

3) Media Matching  Flag memiliki desain yang menarik dengan warna dan 

gambar yang disesuaikan dengan jenjang usia Sekolah Dasar. 

4) Media Matching  Flag awet dan tahan lama sehingga dapat digunakan 

berkali=kali. 

d. Pembuatan Media Matching Flag 

Media Matching Flag merupakan media peta yang didesain sedemikian rupa 

agar memiliki kesan menarik dan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. 
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Pada media Matching Flag ini terdapat peta, bendera kecil, papan geser, kartu 

pedoman penggunaan media, teks bacaan “Bangsaku Kaya Budaya”. Berikut 

adalah tata cara serta alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan media 

Matching Flag: 

1) Alat  

a) Gergaji 

b) Pemotong kayu elektronik 

c) Amplas kayu 

d) Palu 

e) Tang  

f) Kuas cat 

g) Gunting 

h) Engsel (2 buah) 

i) Pensil 

j) Penghapus 

k) Penggaris  

l) Bor kayu 

2) Bahan 

a) Kayu 

b) Triplek 

c) Gembok kunci ukuran kecil 

d) Handle pintu 

e) Cat kayu warna biru muda, merah, hijau dan putih 

f) Stiker kertas ukuran A3 dan kertas roland 
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g) Lem kayu 

h) Plitur  

i) Kertas ukuran A1 

j) Kertas Art Paper 

k) Plastik laminating 

3) Pembuatan peta 

a) Memotong papan triplek dengan ukuran 72x52 cm sebanyak 3 buah. 

b) Memotong kayu dengan ukuran 2x3 cm dengan panjang 50 cm sebanyak 

3 buah, dan ukuran 2x3cm dengan panjang 70 cm sebanyak 4 buah. 

c) Memasang potongan kayu yang telah dibuat menjadi 2 papan yang sama 

besar. 

d) Memasang 2 engsel pada bagian tengah sisi sehingga papan bisa dibuka 

tutup. 

e) Memberi pembatas pada papan sebelah kanan 

f) Membuat triplek yang bisa digeser dan dibuka tutup untuk papan sebelah 

kiri dengan ukuran 70x50 cm. 

g) Triplek diamplas, kemudian dicat warna biru muda, untuk kayu pinggir/lis 

nya dicat warna merah. 

4) Pembuatan peta 

a) Membuat desain pulau Indonesia pada kertas A1 lengkap dengan garis 

pembatas antar provinsi kemudian memotongnya sesuai gambar peta 

menggunakan gunting. 

b) Menjiplak gambar peta pada kayu kemudian dipotong menggunakan 

gergaji elektronik. 
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c) Mengamplas papan agar lebih halus, rmengukir bagian batas-batas 

provinsi dan memberi lubang dengan diameter 0,5 cm pada setiap letak 

ibukota provinsi. 

d) Memberi cat warna hijau kemudian menempel bentuk peta pulau dari kayu 

yang sudah jadi pada papan triplek di sisi kiri. 

5) Pembuatan Bendera 

a) Memotong kayu dengan diameter 0,5 cm, panjang 10 cm sebagai tongkat  

bendera. 

b) Memotong kayu dengan ukuran 4x2,5 cm sebagai bendera kemudian 

memberi lem bagian bendera dan tongkat kayu, kemudian diamplas agar 

halus. 

c) Mengecat bendera yang sudah diamplas dengan warna putih dan 

menempel stiker provinsi dibagian depan bendera dan ibukota provinsi 

pada sbagian belakang bendera. 

6) Pembuatan kartu pedoman penggunaan media & teks bacaan 

a) Menyusun narasi pedoman penggunaan media Matching Flag, teks bacaan 

“Bangsaku Kaya Budaya” kemudian mendesain teks yang sudah 

disesuaikan dengan tema keragaman budaya Indonesia. 

b) Print di kertas Art Paper 210 dan memberi laminating agar tahan lama, 

tidak mudah rusak, dan bisa digunakan berkali-kali. 

7) Stiker 

a) Membuat desain stiker menggunakan aplikasi Corel Draw untuk bagian 

depan papan dengan ukuran 70x50 cm dan stiker untuk nama-nama 

ibukota provinsi Indonesia dengan ukran 4x2,5 cm. 
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b) Print desain yang sudah jadi menggunakan bahan stiker roland untuk 

bagian depan, dan stiker ukuran A3 untuk stiker ibukota provinsi. 

Kemudian menggunting stiker sesuai ukuran  kemudian menempelnya 

pada bendera dan cover papan bagian depan. 

 

e. Desain Media Matching Flag 

Media pembelajaran Matching  Flag dirancang untuk menarik minat dan 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik khususnya pada pembelajaran 

Subtema 1 “Keberagaman Budaya Bangsaku”. Oleh karena itu media Matching  

Flag didesain dengan seinovatif mungkin menggunakan warna dan tampilan yang 

cerah dan menarik. Hal ini disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. 

Desain media Matching  Flag secara keseluruhan disajikan kedalam tabel 2.4 

sebagai berikut: 

Tabel 2.6 Prototype Media Pembelajaran Matching Flag 

Bagian Prototype Keterangan 

Depan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 = Pegangan 

2 = Gembok kunci 

3 = Logo UMM 

4 = Nama perancang 

5 = Stiker 

2 3 4 

5 
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Bagian Prototype Keterangan 

Papan  

 

 

 

 

 

 

1 = Engsel 

2 = Kayu Pembatas 

3 = Triplek 

 

 

 

 

 

Sisi Kanan    

 

1 = Pulau Indonesia 

2 = Lubang provinsi 

Sisi Kiri  

 

 

 

 

 

1 = Teks pedoman  

2 = Teks bacaan 

3 = Bendera 

 

 

 

 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian relevan dibutuhkan pada setiap penelitian sebagai referensi atau inovasi 

untuk mengembangkan/ memodifikasi penelitian serupa yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Pada penelitian ini pengembang mengambil 3 kajian penelitian 

relevan terdahulu yang disajikan ke dalam tabel 2.7 sebagai berikut: 
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…
…
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…
…
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…
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Tabel 2.7  Kajian Penelitian Relevan 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan Keterangan 

1. Asma 

Desi 

Ratnasari

/ 

Universit

as Negeri 

Yogyaka

rta/ 2015 

Pengembanga

n Media Peta 

Budaya 

Indonesia pada 

Mata Pelajaran 

Ilmu 

pengetahuan 

Sosial Bagi 

Siswa Kelas 

IV Sekolah 

Dasar Negeri 

Rejosari 

Gunung Kidul 

Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu 

sama-sama 

mengembangakan 

media 

pembelajaran 

berupa peta 

dengan subyek 

penelitian kelas 

IV Sekolah Dasar. 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah mata 

pelajaran yang 

dipilih IPS untuk 

siswa Kelas IV 

SD, dengan 

menggunakan 

model penelitian 

Borg and Gall 

sedangkan peneliti 

mengambil 

pembelajaran 

tematik Tema 1 

Subtema 1 

Keberagaman 

Budaya 

Bangsaku. 

Pengembangan 

media  peta 

budaya Indonesia 

berdasarkan ahli 

validasi materi, 

ahli validasi 

media dan uji coba 

langsung 

menunjukkan 

hasil validasi yang 

memenuhi 

kategori layak 

untuk peserta 

didik kelas IV 

Sekolah Dasar.  

2. Alfina 

Muliati/ 

Universit

as 

Muham

madiyah 

Malang/2

015 

Pengembanga

n Media 

Pembelajaran 

PANWARTA 

(Papan Warna 

Peta) untuk 

kelas IV SD 

Tema Tempat 

Tinggalku 

Persamaan 

penelitian ini 

adalah sama-sama 

mengembangkan 

media 

pembelajaran dan 

subyek penelitian 

kelas IV Sekolah 

Dasar dengan 

menggunakan 

model penelitian 

ADDIE . 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah pokok 

bahasan yang 

diambil yaitu 

Tema 8 Subtema 1 

Lingkungan 

Tempat Tinggalku 

Pembelajaran 2 

dan secara desain 

media dan 

keseluruhan 

materi berbeda 

dengan yang 

peneliti lakukan. 

Penelitian 

pengembangan ini 

dilakukan dengan 

mengadopsi 

model penelitian 

Borg and Gall 

yang dilakukan di 

SDN Torongrejo 

01 Batu. Hasil dari 

ahli validasi 

menunjukkan 

bahwa media 

PAWARTA 

menunjukkan 

kriteria sangat 

valid dengan 

presentase 92%. 

3. Lukman 

Dini 

Ardiansy

ah/  

Universit

as 

Muham

madiyah 

Malang/ 

2018 

Pengembanga

n Media 

PAPEDA 

(Papan Peta 

Budaya) Kelas 

IV Subtema 2 

Indahnya 

Keberagaman 

Budaya 

Negeriku di 

Sekolah Dasar 

Persamaan pada 

penelitian ini yaitu 

ubyek yang diteliti 

sama-sama Kelas 

IV Sekolah Dasar, 

menggunakan 

media grafis 

sebagai jenis 

media yang dipilih 

dengan 

menggunakan 

model penelitian 

ADDIE 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah tema dan 

subtema yang 

diambil yaitu tema 

7 subtema 2 

pembelajaran 3 

dan 4 dan secara 

materi juga 

berbeda dengan 

yang peneliti 

lakukan. 

Pengembanagn 

Media 

Pembelajaran 

PAPEDA (Papan 

Peta Budaya) 

setelah dilakukan 

uji validasi ahli 

media dan ahli 

materi memenuhi 

kriteria layak 

untuk diterapkan 

dalam 

pembelajaran. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

Pembelajaran Tematik 
Learning by Doing, keterlibatan peserta didik 

dalam belajar secara spontan, menerapkan belajar 

sambil melakukan sesuatu (Trianto, 2016). 

1. Proses belajar diselenggarakan 

secara menyenangkan, inspiratif,  

interaktif sehingga memotivasi 

peserta didik untuk belajar 

2. Media pembelajaran sebagai alat 

bantu dalam memudahkan 

penyampaian materi pelajaran 

pelajaran.  

Proses pembelajaran berjalan kurang 

efektif. Pada beberapa pembelajaran guru 

lebih banyak fokus pada bahan ajar 

terbitan dari pemerintah. 

1. Guru sadar akan pentingnya media 

pembelajaran sebagai penunjang 

proses belajar peserta didik. 

2. Media Matching Flag dapat 

digunakan dalam pembelajaran di 

dalam kelas. 

3. Peserta didik mampu berpartisipasi 

aktif menggunakan media Matching 

Flag dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas. 

1. Guru terfasilitasi dalam kegiatan 

pembelajaran tematik Subtema 1 

Keberagaman Budaya Bangsaku. 

2. Peserta didik mampu membangun 

pengetahuan melalui pengalaman 

langsungs ecara kongkrit. 

Kurikulum 2013 Kelas IV SD: Tema 1 

(Indahnya kebersamaan) Subtema 1 

(Keberagaman Budaya Bangsaku) 

Pembelajaran 1. 

Rancangan Media 

Walking Flag 

Validasi Media 

Walking Flag 

1. Penelitian oleh Lukman Dini 

Ardiansyah (2018) Pengembangan 

media PAPEDA pada Tema 7 

Subtema 2 kelas IV Sekolah Dasar 

di SDN 1 Pamotan Dampit, Malang. 

2. Penelitian oleh Alfina Muliati 

(2015) Pengembangan Media 

PAWARTA pada Tema 8 Subtema 

2 Kelas IV Sekolah Dasar DI SDN 

Torongrejo 01 Batu, Malang. 

Teori penunjang penelitian menggunakan Model ADDIE yang terdiri dari 5 tahap yaitu: 

Analysis, Design, Development or Production, Implementation or Delivery and Evaluation 

Pengembangan Media Matching Flag  (Bendera Berjalan) pada Subtema 1 Keberagaman 

Budaya Bangsaku Kelas IV Sekolah Dasar 

Penekanan 

Ide Pokok 

Fakta 

Potensi 

Dasar Empiris 

Materi 


