
BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar 

Pada bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian, yang meliputi : a) Pengertian Pembelajaran Tematik, b) Pendekatan 

Saintifik, c) Karakteristik Pembelajaran Tematik di SD/MI 

a) Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik sebagai salah satu jenis model pembelajaran 

yang termasuk dalam pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik 

pada dasarnya merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada peserta didik (Depdiknas, 2006:5). 

Pembelajaran dengan pendekatan tematik atau dengan pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

atau pembelajaran terpadu melalui tema. Pendekatan tematik merupakan 

pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa 

aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antara mata pelajaran 

(Reffiane dan Saptaningrum, 2011:43) 

Dari pengertian yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran terpadu untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa dengan menggunakan pendekatan 



saintifik. Pembelajaran tematik menggunakan model pembelajaran terpadu 

dengan pendekatan saintifik yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Bermakna karena 

siswa akan memahami konsep yang dipelajari secara langsung dan dapat 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahami.  

Prinsip utama dalam pembelajaran tematik terpadu adalah bahwa 

peserta didik memerlukan peluang tambahan untuk menggunakan 

kemampuannya, menyediakan waktu bersama yang lain untuk secara cepat 

mengkonseptualisasi dan mensintesis. Sedangkan fokus perhatian dalam 

pembelajaran tematik terletak pada proses yang ditempuh siswa saat 

berusaha memahami isi pelajaran sejalan dengan berbagai bentuk 

keterampilan yang harus dikembangkan. Dari pembelajaran terpadu ini 

diharapkan menginspirasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan 

belajar. 

b) Pendekatan Saintifik 

Pelaksanaan pembelajaran dan implementasi kurikulum 2013 

menekankan dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu 

menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik (scientific 

approach). Pendekatan ilmiah termasuk dalam pendekatan yang 

menjadikan siswa sebagai subjek belajar. Kemendikbud (2014: 33) 

menjelaskan bahwa : 

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam 

mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 



ilmiah. Informasi bisa didapat dari mana saja, kapan saja dan tidak 

tergantung pada informasi searah dari guru. 

Berdasarkan Permendikbud No. 81a tahun 2013, kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik terdiri atas lima 

pengalaman belajar pokok yaitu : 

1) Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan : melihat, menyimak, mendengar dan membaca. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih 

mereka untuk memperlihatkan (melihat, membaca dan mendengar) hal 

yang penting dari suatu benda atau objek. 

2) Menanya  

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, 

disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik 

untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hasil 

pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang abstrak 

berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur ataupun hal lain yang lebih 

asbtrak. 

3) Mengumpulkan Informasi 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. 

 



4) Mengasosiasikan/mengolah informasi/menalar 

Bahwa informasi yang dikumpulkan pada kegiatan sebelumnya 

dijadikan dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memproses informasi 

untuk menemukan keterkaitan informasi satu dengan informasi lainnya 

dan bahkan bisa mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang 

ditemukan. 

5) Mengomunikasikan hasil 

Kegiatan mengomunikasikan adalah kegiatan menceritakan atau 

menuliskan apa saja yang ditemukan dalam kegiatan mencari 

informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 

disampaikan dikelas dan dimulai oleh guru sebagai hasil belajar 

peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. 

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

konsep pendekatan saintifik adalah menggali informasi dan memahami 

materi dengan cara ilmiah (mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan). Pendekatan saintifik mendorong siswa untuk 

berpikir kritis, analisis, tepat dalam mengidentifikasi, memahami, dapat 

memecahkan masalah serta mengaplikasikan meteri pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c) Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik menurut 

(Tritanto:2009) sebagai berikut : 

1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 



2) Kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

bertolak dari kebutuhan siswa. 

3) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa. 

4) Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 

5) Mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti bekerjasama, 

toleransi dan komunikasi. 

Menurut Depdiknas (2006) model pembelajaran di sekolah dasar, 

pembelajaran tematik mempunyai beberapa karakteristik diantaranya : 

1) Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student center), hal ini 

sesuai dengan pendekatan belajar modern yang menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih berperan sebagai 

fasilitator. 

2) Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa sehingga siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata 

(konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antara mata pelajaran 

menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada 

pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan 

siswa. 

 

 



4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

dalam suatu proses pembelajaran sehingga siswa mampu memahami 

konsep-konsep tersebut secara utuh. 

5) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes dimana guru dapat mengaitkan 

bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya dan kehidupan lingkungan siswa. 

6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

sesuai dengan minat dan membutuhkannya. 

7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Pembelajaran tematik menggunakan prinsip belajar sambil bermain, 

sehingga saat pembelajaran berlangsung siswa tidak akan merasa 

bosan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran tematik menggambarkan bahwa pendekatan pembelajaran 

tematik yaitu menyeluruh, pembelajaran sesuai dengan kenyataan, belajar 

bermakna memberikan kesempatan kepada siswa dan siswa terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran dan efektif dalam penggunaan waktu. 

1) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam Pembelajaran Tematik 

Tema 2 

Pengembangan media Si Pitung yang diterapkan pada kelas 2 SD 



 

terdapat 3 mata pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan SBdP. 

Adapun Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator yang digunakan 

dalam media ini yaitu : 

Tabel 2.1 KI, KD dan Indikator Tema 2 Subtema 1 

Kompetensi Inti Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator 

a. menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang di 
anutnya 
b. menunjukkan 
perilaku jujur , 
disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli 
dan percaya diri 
dalam berinteraksi 
dengan keluarga , 
teman, guru tetangga. 
c. Memahami 
pengetahuan faktual 
dengan cara 
mengamati 
(mendengar, melihat, 
membaca) dan 
menanya 
berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya , dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di 
rumah dan sekolah. 
d. 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 

Matematika 3.4 Menjelaskan 
perkalian dan 
pembagian yang 
melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali 
sampai dengan 100 
dalam kehidupan sehari-
hari serta mengaitkan 
perkalian dan 
pembagian 

3.4.1 Menguraikan 
pengertian dari 
sifat perkalian 
sebagai 
penjumlahan 
berulang  
3.4.2 Menghitung 
perkalian hasil kali 
dua bilangan 
dengan hasil 
bilangan cacah 
sampai 100 

Bahasa Indonesia 3.2 Menguraikan 
kosakata dan konsep 
tentang keragaman 
benda berdasarkan 
bentuk dan wujudnya 
dalam bahasa indonesia 
atau bahasa daerah 
melalui teks tulis, lisan, 
visual dan/atau 
eksplorasi lingkungan. 

3.2.1 Menyebutkan 
kosakata dari isi 
teks pendek pada 

 
3.2.2 Membaca 

dengan lafal dan 
intonasi yang tepat 

SBdP 3.2 Mengenal pola 
irama sederhana melalui 
lagu anak-anak 

3.2.1 Membedakan 
panjang pendek 
nada 
3.2.2 Menyanyikan 
lagu anak dengan 
memperhatikan 
panjang pendek 
nada 

 



2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bermain layang-layang. 

Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. 

 

 Materi SBdP 

Membedakan panjang pendek nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. 

Bunyi beraturan disebut nada. 

Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. 

Panjang pendek nada dapat dihitung. 

Satuan hitungannya yaitu ketukan 

Nada 2 ketuk   |7 .|6 .| 

Ada 1 buah titik di belakangnya. 

Jadi, nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk 

Nada 1 ketuk  | 5 6 5 3 | 2 3 2 1 | 

Tidak memiliki titik atau garis di atasnya. 

 Materi Bahasa Indonesia 

Membaca isi teks lalu menyebutkan beberapa kosakata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Layangan Putus 
Sekarang musim layang-layang 

Andi membuat layang-layang sendiri dari bambu dan kertas 

Andi membuat sebanyak 3 buah layang-layang 
 

 Andi bermain layang-layang di lapangan 

 Andi bertemu dengan Ciko di lapangan 

 Ciko juga sedang bermain layang-layang 

 Ciko mempunyai 3 layang-layang 
 

Andi dan Ciko beradu layang-layang 

Layang-layang Ciko putus 

Jadi Andi yang menang 

Teman Andi berteriak sambil berkejaran ada layang-layang putus 

Andi tersenyum dengan rasa puas



 Materi Matematika 

Perkalian merupakan topik bahasan yang penting karena perkalian sering 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perkalian adalah penjumlahan berulang 

sebanyak bilangan yang dikalikan menurut Muhsetyo (dalam Alfa 

Januar,2015:10). Perkalian dapat diartikan sebagai salah satu operasi hitung 

bilangan. Operasi hitung bilangan meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian. Karena perkalian merupakan penjumlahan berulang maka syarat 

utama yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari perkalian adalah 

penguasaan penjumlahan Heruman,2007:22). Menurut Haryono, dkk (2014:4) 

perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama pada setiap 

sukunya. Jika A dan B bilangan asli, maka A x B dapat didefinisikan 

B+B+B+...+B (sebanyak A). Oleh karena itu 4 x 2 akan sama dengan 2+2+2+2, 

sementara itu 2 x 4 sama dengan 4+4. Jadi secara konseptual A x B tidak sama 

dengan B x A akan tetapi kalau dilihat dari hasilnya sama saja, maka  

A x B = B x A. 

Contoh : 

4 x 2 = 2+2+2+2 = 8 

a. Perkalian merupakan penjumlahan berulang 

Contoh 

Ada 3 buah bak air 

masing-masing berisi 2 perahu kertas 

berapa banyak perahu kertas seluruhnya  



 

Banyak perahu kertas 

2 + 2 + 2 = 6 

ada 3 kali penjumlahan 2 

artinya 3 x 2 = 6 

jadi banyak perahu kertas dalam bak 3 x 2 = 2 + 2 + 2 = 6 

1. Mengalikan Bilangan Satu Angka dengan Satu Angka 

Contoh  

5 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 

         = 20 

6 x 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

         = 18 

3 x 8 = 8 + 8 + 8 

         = 24 

2. Perkalian Bilangan dengan Angka satu 

a. Mengenal sifat perkalian bilangan satu angka dengan satu 

Perhatikan perkalian dua bilangan berikut ini! 

4 x 1 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 

7 x 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7 

3 x 1 = 1 + 1 + 1 = 3 

6 x 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 



b. Perkalian bilangan dengan angka 0 (nol) 

Perhatikan perkalian dua bilangan berikut ini! 

3 x 0 = 0 + 0 + 0 = 0 

5 x 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 

6 x 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 

7 x 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 

 

b. Menyelesaikan soal cerita 

contoh 

Pak Sujak memiliki 5 keranjang jeruk 

Tiap keranjang berisi 4 buah jeruk 

Berapa jumlah jeruk semuanya. 

Penyelesaian 

Banyaknya keranjang = 5 

Setiap keranjang berisi = 4 buah jeruk  

Banyaknya jumlah jeruk Pak Sujak semuanya 

adalah : 

5 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4  

         = 20  

Jadi banyaknya jumlah jeruk Pak Sujak semuanya adalah 20 buah. 

 

3. Desain Media Si Pitung (Aksi Pintar Berhitung) 
Berikut desain awal media Si Pitung : 

 



 

Gambar 2.1 Desain Media Si Pitung 

Keterangan : 

 

1. Tabel perkalian berbentuk papan kubus  

2. Disamping angka 1-10 terdapat saklar On/Off 

3.       = Lampu LED 

4. Bahan : kayu, akrilik, lampu LED, kabel, saklar On/Off sebanyak 20 buah 

 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
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3           
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7           

8           

9           

10           



Perbedaan dengan Tabel Biasa : 

1. Tidak menampilkan langsung hasil perkalian 

2. Untuk mengetahui hasil perkalian siswa harus menghitung terlebih dahulu 

Cara pemakaian : 

   Perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama setiap 

sukunya. Jika A dan B bilangan asli maka A x B = B+B+B+ ... B (sebanyak A) 

Contoh : 4 x 2 = 2+2+2+2 

1. Angka 4 = baris (angka urutan menurun (barisan angka vertikal)) 

2. Angka 2 = kolom (angka urutan mendatar (barisan angka horizontal)) 

3. Tekan 4 saklar ke arah tombol on 

4. Tekan 2 saklar ke arah tombol on 

5. Selain angka 4 (baris) dan 2 (kolom) saklar mengarah ke tombol off 

6. Lampu yang menyala adalah hasil dari perkalian 4x2 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sangat penting dalam pendidikan, maka untuk 

memperkuat penelitian yang menggunakan media ini diperlukan kajian teori 

mengenai media. Kajian teori media pembelajaran yang akan dibahas meliputi : a) 

Pengertian media pembelajaran, b) Jenis-jenis media pembelajaran, c) Pentingnya 

media pembelajaran, d) Manfaat dan fungsi media pembelajaran, e) Kriteria 

pemilihan media pembelajaran, f) Media Si Pitung. 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk lain dari kata 



karenanya media dipahami dengan perantara atau pengantar sumber pesan dengan 

penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa 

merangsang siswa sehingga terjadi proses belajar (Haryono, 2014:47). Media 

pembelajaran didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non fisik yang 

sengaja digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami 

materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Sehingga materi pembelajaran 

lebih cepat diterima siswa dengan utuh dan menarik minat siswa untuk belajar 

lebih lanjut (Musfiqon, 2012:28) 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat yang digunakan dalam pembelajaran sebagai sarana 

penyampaian pesan materi kepada siwa untuk menjadikan pembelajaran lebih 

bermakna dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

  

b. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar metode mengajar dan media pembelajaran 

tidak dapat dipisahkan karena dua unsur itu sangat penting. Pemilihan salah satu 

metode mengajar tentu juga akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang 

sesuai. Meski demikian dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi 

kondisi pemahaman pembelajar tentang materi yang diajarkan (Haryono, 

2014:49). Oleh karena itu media pembelajaran harus mempunyai manfaat dan 

fungsi seperti berikut : 

 

 



a) Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran talah menjadi bagian penting dalam pembelajaran. 

Bahkan keberadaanya tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran di sekolah 

(Musfiqon, 2012:32). Pada mulanya media hanya berfungsi sebagai alat bantu 

visual dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan 

pengalaman visual kepada siswa antara lain untuk mendorong motivasi belajar, 

memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi 

sederhana, konkret serta mudah dipahami. Demikian media dapat berfungsi untuk 

mempertinggi daya serap atau referensi belajar siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

Media yang bervariasi serta inovatif dapat berfungsi untuk mengatasi sifat 

pasif siswa dan memberikan pengalaman kepada siswa (Sadiman, 2010:17) . 

Selain fungsi tersebut secara umum media memiliki beberapa fungsi diantaranya 

sebagai berikut (Haryono, 2014:49) : 

1) Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa 

2) Memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati secara 

langsung 

3) Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungannya. 

4) Menghasilkan keseragaman pengamatan 

5) Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis. 

Media pembelajaran baik visual, audio, maupun audio-visual memiliki 

fungsi yaitu untuk memotivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi dan 



memberi instruksi dalam pembelajaran perorangan, kelompok atau kelompok 

pendengar yang besar jumlahnya (Haryono, 2015:50) 

Dari beberapa uraian diatas tentang fungsi media, tujuan akhirnya adalah 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini dibangun melalui 

komunikasi yang efektif. Sedangkan komunikasi efektif hanya terjadi jika 

menggunakan  alat bantu sebagai perantara interaksi antara guru dan siswa. Oleh 

karena itu, fungsi media adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan indiakator semua materi tuntas disampaikan dan siswa memahami secara 

lebih mudah dan tuntas. 

b) Manfaat media pembelajaran 

Media selain mempunyai fungsi dalam pembelajaran seperti yang sudah 

dijelaskan diatas media pembelajaran juga mempunyai manfaat yang sangat 

penting. Manfaat media pembelajaran menurut Sanaky (2013:5) meliputi : 

1) Menciptakan proses pembelajaran yang menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

2) Membuat pembelajaran lebih bermakna sehingga dapat lebih mudah 

dipahami siswa. 

3) Metode pembelajaran bervariasi, tidak hanya menggunakan komunikasi 

verbal. 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena siswa tidak 

hanya mendengarkan penjelasan dari guru tetapi juga melakukan 

aktivitas lain. 

Manfaat media pembelajaran yang diberikan oleh Sudjana (dalam 

Arsyad, 2004) dalam proses belajar mengajar, yaitu :  



1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh pembelajar dan memungkinkannya menguasai 

dan mencapai tujuan pengajaran. 

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

verbal melalui kata-kata oleh guru, sehingga pembelajar tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada 

setiap jam pembelajaran. 

4) Pembelajaran dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengaamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan 

dan lain-lain. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

penggunaan media pembelajaran yaitu membantu guru dalam menyampaikan 

materi kepada siswa dan membantu siswa memahami materi pembelajaran. Selain 

itu juga yaitu untuk memperjelas isi materi pembelajaran agar lebih dipahami 

siswa secar konkret bila menggunakan media. Adanya media pembelajaran ini, 

siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran dan lebih semangat dalam belajar 

matematika karena menggunakan media yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

 

 



c. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar media pembelajaran berperan keberhasilan 

mengajar. Peranan media pembelajaran adalah untuk membantu penyampaian 

materi kepada siswa. Hal ini bisa terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar 

juga dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. Untuk 

memperoleh kualitas media pembelajaran yang baik maka diperlukan pemilihan 

dan perancanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. 

Menurut (Haryono, 2015:67), mengemukakan dalam pemilihan media 

pembelajaran sebaiknya memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip diantaranta 

yakni sebagai berikut : 

1) Menentukan jenis media dengan tepat. 

2) Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat. 

3) Menyajikan media dengan tepat. 

4) Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan situasi 

yang tepat. 

Hal yang harus dilakukan untuk mempertimbangkan media pembelajaran 

yang akan digunakan sehingga tidak salah dalam memilih maka Aqib (2013) 

mengemukakan sebagai berikut : (a) kompetensi pembelajaran (b) karakteristik 

sasaran didik (c) karajteristik media yang bersangkutan (d) waktu yang tersedia 

(e) biaya yang diperlukan (f) ketersediaan fasilitas/peralatan (g) konteks 

penggunaan (h) mutu teknis media. 

Pemilihan media pembelajaran merupakan syarat yang harus dimiliki oleh 

seorang guru. Guru yang kreatif akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan media yang unik, beraneka macam dan tepat untuk mencapai suatu 



tujuan pembelajaran. Kemampuan guru dalam memilih media harus selalu 

ditingkatkan, hal ini karena jika guru memilih media yang kurang tepat dan tidak 

relevan, maka dapat mengurangi daya tangkap siswa terhadap bahan ajar atau 

materi. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum 

melakukan pengembangan media sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan 

prinsip-prinsip cara pemilihan media pembelajaran agar nantinya dalam 

pengembangan media atau penciptaan media dapat disesuaikan dengan subjek dan 

dapat disajikan pada waktu yang tepat serta situasi yang tepat. 

 

d. Jenis-jenis media pembelajaran 

Berdasarkan rancangannya, media pembelajaran yang dimanfaatkan 

memiliki dua jenis yakni mulai dari yang sederhana ( langsung dapat 

dimanfaatkan yang ada dilingkungan ) sampai dengan yang kompleks atau 

canggih yang dijelaskam sebagai berikut (Haryono, 2015:51-52) : 

1) Media yang dirancang (by design), yakni media dan sumber belajar yang 

secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem 

pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal 

2) Media yang dimanfaatkan (by utilization), yaitu media dan sumber belajar 

yang tidak di desain secara khusus atau sengaja untuk keperluan 

pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 



  Berdasarkan jenis dan cara penyajiannya, media dibedakan menjadi dua 

yaitu alat peraga dan media teknologi, informatika, dan komunikasi (TIK) 

(Haryono, 2015:53). 

1) Alat Peraga 

Secara umum pengertian alat peraga adalah benda atau alat-alat yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alat peraga adalah 

seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat atau disusun secara sengaja 

yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-

konsep atau prinsip-prinsip. Alat peraga mempunyai syarat yaitu dapat di otak-

atik, dipermainkan, diperagakan dengan mudah oleh siswa (Haryono, 2015:53). 

Alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran yang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a) Benda sebenarnya seperti manusia, tumbuhan, binatang, lingkungan, 

benda buatan manusia dan berbagai benda yang berada disekitar. 

b) Presentasi yaitu benda yang disajikan dalam bentuk tulisan dan verbal 

seperti bahan ajar cetak, mading, catatan di papan tulis. 

c) Presentasi grafis yaitu media yang disajikan dalam bentuk grafis seperti 

peta, gambar, lukisan, grafik dan diagram. 

d) Gambar diam yaitu gambar yang menyerupai aslinya seperti gambar dan 

kaligrafi. 

e) Model yaitu benda tiruan mengenai suatu objek alam, budaya dan manusia 

seperti model irisan, model yang disederhanakan dan model susunan. 

f) Alat tiruan yaitu benda yang dibuat menyerupai aslinya seperti globe, peta 

timbul, diorama, susunan anatomi manusia dan boneka. 



2) Media TIK 

Teknologi dalam konteks pembelajaran di kelas adalah sebagai alat atau 

sarana yang digunakan untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan kegiatan 

pembelajaran. Oleh karenanya, siswa lebih otonom dan kritis dalam menghadapi 

masalah yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan hasil kegiatan belajar 

siswa. Media TIK dijadikan alat untuk memungkinkan terjadinya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien serta menyenangkan. Fungsi media TIK 

yaitu sebagai gudan ilmu pengetahuan, dapat berupa referensi berbagai ilmu 

pengetahuan dan dapat diakses melalui fasilitas TIK, pengelolaan pengetahuan, 

jaringan pakar, jaringan antara intuisi pendidikan, alat bantu belajar bagi siswa 

dan alat bantu interaksi guru dan siswa. Menurut Haryono (2015:58) media TIK 

dibagi menjadi 3 yaitu : 

a) Media auditif, media ini hanya mengandalkan indera pendengaran karena 

hanya menggunakan suara saja seperti radio kaset recorder dan piringan 

audio. Media ini tidak cocok untuk orang yang mempunyai kelainan 

pendengaran. 

b) Media visual, media ini hanya mengandalkan indera penglihatan karena 

hanya menggunakan tampilan gambar seperti foto, lukisan dan cetakan. 

 Media audio visual, media ini melibatkan dua indera yakni indera 

penglihatan dan pendengaran. Media audio visual memiliki dua unsur yakni 

unsur suara dan unsur gambar. Media ini dibagi menjadi dua yaitu audio 

visual diam seperti bingkai suara dan cetak suara, kemudian audio visual 

gerak seperti film suara dan kaset video 

 



e. Media Si Pitung 

Media si pitung dikembangkan dengan tujuan agar mata pelajaran 

matematika khususnya pada materi perkalian yang yang sering dianggap sulit oleh 

siswa akan mudah dimengerti. Media ini juga akan membantu siswa lebih cepat 

dalam berhitung. Media Si Pitung (aksi pintar berhitung) ini menyajikan perkalian 

angka 1 sampai perkalian angka 10 yang sesuai dengan perkembangan kognitif 

siswa sekolah kelas II sekolah dasar.  

Pada tahap ini anak usia sekolah dasar masih berada dalam tahap 

operasional konkrit. Media Si Pitung ini dikembangkan untuk membantu siswa 

dalam memahami konsep perkalian bagi siswa pemula. Media si Pitung ini 

berbentuk papan tabel perkalian. 

Alat dan bahan pembuatan media si pitung 

1) Kayu 

2) Triplek 

3) Kabel 

4) Akrilik 

5) Lampu 

6) Saklar on/off 

7) Paku dan Palu 

8) Cat 

9) Penggaris dan pensil 

Keunggulan media si pitung 

1) Bahan yang digunakan untuk media berupa kayu sehingga awet dan tahan 

lama 



2) Media di desain dengan tampilan menarik sehingga menarik perhatian siswa 

3) Media dapat digunakan siswa meski tanpa kehadiran pengembang karena 

pada media sudah terdapat buku petunjuk penggunaan media. 

4) Tidak memerlukan ruang yang cukup lebar untuk tempat penyimpanan 

5) Tidak membahayakan siswa 

Kelemahan media si pitung 

1) Biaya yang digunakan relative mahal karena bahan utama yang digunakan 

adalah kayu 

2) Proses pembuatan media membutuhkan waktu yang relative lama 

3) Media terbatas hanya pada materi operasi hitung perkalian. 

Cara menghitung menggunkan si pitung 

Hasil hitung dari 4 x 2 = 

Langkah penyelesaian menggunakan si pitung 

1) Nyalakan tombol on/off yang utama dari media 

2) Lihat angka berapa yang akan di kalikan, contoh 4 x 2 

3) 4 x 2 = 2+2+2+2 , jadi tekan 4 tombol on pada baris (vertikal) di papan 

tabel perkalian, dan tekan 2 tombol on pada kolom (horizontal) di papan tabel 

perkalian 

4) Selain angka yang bersangkutan tombol berada posisi off 

5) Lihat lampu yang menyala 

6) Hitung berapa banyak jumlah lampu yang menyala sebagai hasil dari 

perkalian 4 x 2 

 

 



B. Kajian yang Relevan 

No. Peneliti, Tahun, Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Saputro, 2016 

Koper-X (Kotak Perkalian) 
Untuk Meningkatkan 
Pemahaman Siswa Pada 
Materi Perkalian Siswa 
Kelas II di SDN Mojolangu 

 

Media 
pembelajaran 
berupa alat 
peraga 
berbentuk 
koper 

1. Menggunakan 
media sebagai alat 
untuk 
dikembangkan. 
2.  Penelitian di 
lakukan di kelas II 
SD dengan materi 
yang sama 
3. Fokus penelitian 
pada mata pelajaran 
matematika pada 
materi perkalian. 
 

1. Produk media 
yang dihasilkan 
berbeda yaitu 
berupa koper 
2. Menggunakan 
model ADDIE 

2. Ardiarini, 2018 

Abakus Berhitung 
Perkalian Pada Materi 
Perkalian Mata Pelajaran 
Matematika Untuk Kelas II 

 

Media 
pembelajaran 
berupa alat 
peraga untuk 
perkalian  

1. Menggunakan 
media sebagai alat 
untuk dikembangkan 
2. Penelitian di 
lakukan di kelas II 
SD dengan materi 
yang sama 

1. Produk media 
yang dihasilkan 
berbeda yaitu 
media Abakus 

3. Ajeng Dhias, 2018 

Kobera (Kotak Berhitung) 
Pada Materi Perkalian Mata 
Pelajaran Matematika 

 

Media 
Pembelajaran 
berupa berupa 
alat peraga 
berbentuk 
kotak 
perkalian 

1. Menggunakan 
media sebagai alat 
untuk dikembangkan 
2. Penelitian 
dilakukan di kelas II 
SD dengan materi 
yang sama 

1. Produk media 
yang dihasilkan 
berbeda yaitu 
media perkalian 
berbentuk kotak 

4. Melynda, 2018 

Tabung Perkalian Berwarna 
Pada Materi Perkalian 
Untuk Siswa Kelas II 

 

Media 
Pembelajaran 
berupa alat 
peraga 
berbentuk 
tabung dan 
berwarna 

1. Menggunakan 
media sebagai alat 
untuk dikembangkan 
2. Penelitian 
dilakukan di kelas II 
SD dengan materi 
yang sama 

1. Produk media 
yang dihasilkan 
berbeda yaitu 
media perkalian 
berbentuk tabung 
berwarna 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

Kondisi ideal : 

1. Siswa berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. 

2. Adanya media pembelajran yang 

sesuai, mendukung peningkatan 

kemampuan berhitung. 

3. Siswa memilikia keterampilan 

berhitung degan lancar dan benar 

4. Guru memberikan inovasi berupa 

media pembelajaran dan sumber 

belajar 

Kondisi lapang : 

1. Siswa kurang berpartisipasi aktif 
dalam proses pembelajaran 

2. Media yang ada belum menunjang 
peningkatan kemampuan siswa untuk 
berhitung 

3. Keterampilan berhitung siswa masih 
rendah, siswa masih menghafal dan 
mengangan-angan hasil dari hitungan 

tersebut 

4. Guru menggunakan buku tema 

sebagai sumber pelajaran 

Perlu adanya pengembangan media pembelajaran yang mampu 

menunjang proses belajar siswa agar dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berhitung 

Bagaimana pengembangan media 

Si Pitung (Aksi Pintar Berhitung) 

Pada Pembelajaran Tematik 

Muatan Matematika Siswa kelas 

II SD ? 

Bagaimana respon penggunaan 

media Si Pitung (Aksi Pintar 

Berhitung) Pada Pembelajaran 

Tematik Muatan Matematika Siswa 

kelas II SD ? 

Menghasilkan produk berupa Media Si Pitung Pada Materi 

Operasi Hitung Perkalian, yang layak digunakan dalam 

pembelajaran kelas II Sekolah Dasar 


