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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang berarti 

tengah dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara 

harfiah berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai alat bantu yang dapat digunakan oleh guru 

dengan desain yang disesuaikan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran agar lebih efektif dan efisien (Musfiqon, 2012: 26). 

Tanpa adanya media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses 

pembelajaran juga tidak akan berlangsung secara optimal (Daryanto, 

2012: 6). 

Media sebagai teknik yang digunakan dalam mengefektifkan 

komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan 

mengaitkan pelajaran di sekolah (Musfiqon, 2012: 27). Media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, 

perasaan dan minat serta perhatian siswa sehingga terjadi proses 

pembelajaran (Arif, dkk., 2010: 7). 

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan sebuah alat bantu 

dan bahan kegiatan pembelajaran yang berfungsi untuk 
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mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid dalam suatu proses 

pembelajaran. Media pembelajaran digunakan agar siswa dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa agar lebih efektif dan efisien 

dalam menerima materi pembelajaran. 

2. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Pada dasarnya media banyak digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Media sangat berperan penting dalam penyampaian 

materi saat proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki 

berbagai macam klasifikasi. Klasifkasi media pembelajaran dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu:  

a) Media pembelajaran dalam arti sempit hanya meliputi 

media yang dapat digunakan secara efektif dalam suatu 

proses pembelajaran yang terencana; b) Media pembelajaran 

dalam arti luas tidak hanya media pembelajaran komunikasi 

elektronik yang kompleks seperti foto, slide, objek nyata dan 

kunjungan di luar kelas tetapi sudah sampai yang lebih 

kompleks dan tidak dipandang secara persial tetapi lebih 

holistik yang mencakup semua jenis media (Trianto, 2011: 

187).    

 

Adapun kelompok para ahli yang menggolongkan media 

pembelajaran menjadi enam klasifikasi dalam Sartika, Yopi (2013: 

38), yaitu: (a) Alat-alat visual dua dimensi pada bidang yang tidak 

transparan, (b) Berbagai papan, (c) Visual tiga dimensi, (d) Audio, (e) 

Audiovisual murni, (f) Demonstrasi dan widya wisata. 

Berdasarkan pemahaman klasifikasi media pembelajaran yang 

sudah dijelaskan diatas, akan mempermudah guru dalam melakukan 

pemilihan media yang tepat pada saat merencanakan pembelajaran 
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untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan media yang disesuaikan 

dengan tujuan, materi, serta kemampuan dan karakteristik siswa, akan 

sangat menunjang keefektifan serta keefisienan proses dan hasil 

belajar. 

3. Manfaat Media Pembelajaran 

Media sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk 

memperlancar komunikasi pada waktu pembelajaran berlangsung. 

Melalui sebuah media, pembelajaran akan lebih terarah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Menurut Daryanto (2012: 5) 

manfaat media pembelajaran sebagai berikut: 

a. Memperjelas pesan. 

b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan tenaga. 

c. Menumbuhkan gairah belajar. 

d. Memungkinkan siswa belajar secara mandiri 

e. Memberi rangsangan yang sama. 

f. Proses pembelajaran berisikan lima komponen komunikasi, yaitu 

guru, siswa, bahan pembelajaran, tujuan pembelajaran dan media 

pembelajaran.  

Selain itu, manfaat lain dari media pembelajaran menurut 

Musfiqon (2012: 31) yaitu: 

a. Memberikan siswa rangsangan untuk belajar. 

b. Menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

c. Dapat menyampaikan pesan dengan tepat. 

d. Mengatasi kebutuhan dan permasalahan siswa belajar. 
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Berbagai paparan terkait manfaat media pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang sangat 

penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agar materi yang 

diajarkan dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Selain itu, media 

pembelajaran menjadikan proses belajar mengajar lebih efektif dan 

efisien.  

4. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam 

menggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Guru perlu memiliki pemahaman yang luas terkait 

media pembelajaran, salah satunya yaitu mampu memilih kriteria 

media yang tepat digunakan dalam proses belajar mengajar, organisasi 

kelompok belajar, sumber, alokasi waktu dan prosedur penilaian dalam 

suatu pembelajaran. 

Kriteria dalam penggunaan media yang dipertimbangkan oleh 

Dick dan Carey (dalam Sadiman dkk, 2010: 85) sebagai berikut: 

a. Ketersediaan sumber. Apabila tidak terdapat pada sumber yang 

ada, harus dibeli atau dibuat sendiri. 

b. Adanya fasilitas, tenaga dan dana. 

c. Kepraktisan dan ketahanan media dalam kurun waktu yang lama. 

d. Media dapat digunakan dimanapun dan kapanpun serta mudah 

dijinjing atau dipindahkan. 

Kriteria lain dalam pemilihan sebuah media pembelajaran 

menurut Rudi & Cepi (2009: 69-72) yaitu: 
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a. Kesesuaian dengan tujuan. 

b. Kesesuaian dengan materi pembelajaran. 

c. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran. 

d. Kesesuaian dengan teori. 

e. Kesesuaian dengan gaya belajar siswa. 

f. Kesesuaian dengan kondisi lingkungan 

Kriteria pemilihan media pembelajaran harus dikembangkan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kondisi dan 

keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan 

karakteristik media. Selain itu, kriteria lain dalam pemilihan media 

yaitu sesuai dengan gaya belajar siswa dan kondisi lingkungan. 

5. Media Kotak Ungkapan 

Pengambangan merupakan suatu usaha untuk memperdalam 

dan memperluas sebuah pengetahuan. Penelitian dan pengembangan 

merupakan serangkaian proses dalam mengembangkan suatu produk 

baru atau penyempurnaan produk yang telah ada sebelumnya dan 

mengkaji kevalidan produk tersebut dengan tujuan agar media dapat 

bermanfaat utuk masyarakat luas. Penelitian pengembangan 

merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan sebuah produk 

sehingga menggunakan metode penelitian pengembangan (Sugiyono, 

2011: 297). 

Pengembangan media pembelajaran saat ini sangat dibutuhkan 

dalam proses pembelajaran untuk menciptakan kualitas seseorang 

yang tidak hanya bergantung melalui transfer ilmu secara verbal. 
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Kemajuan teknologi membawa dampak pada pembelajaran salah 

satunya adalah munculnya berbagai media pembelajaran yang 

dimanfaatkan oleh guru sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

untuk meningkatkan pemahaman siswa saat berlangsungnya proses 

belajar mengajar di sekolah. Media pembelajaran sangat membantu 

dalam proses pembelajaran dengan baik. Media pembelajaran dalam 

dunia pendidikan  dapat dikatakan sebagai media yang digunakan 

untuk alat dan bahan dalam kegiatan pembelajaran (Daryanto, 2012: 

4). 

Kotak Ungkapan adalah sebuah media permainan edukatif 

yang cocok digunakan untuk anak Sekolah Dasar. Media ini 

merupakan hasil gabungan jenis media visual dan jenis media 

berbentuk 3D. Bentuk akhir dari media pembelajaran yang akan 

dibuat adalah dalam bentuk kubus. Kubus tersebut merupakan kayu 

yang telah diukur dan dipotong sesuai ukuran pola yang kemudian 

ditampilkan dalam bentuk 3D. Model 3D tersebut dapat disentuh dan 

di setiap sisi memiliki warna yang berbeda-beda, serta terdapat tulisan 

dan suara sehingga siswa tidak hanya melihat tetapi juga berperan 

aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 

Media Kotak Ungkapan merupakan alat bantu untuk 

menyampaikan materi tentang tema Pengalamanku yang dikemas 

dalam bentuk Visual 3D. Media ini mengintegrasikan antara tiga 

muatan pelajaran yakni Bahasa Indonesia, PPKn dan SBdP. Media 

yang tepat akan menciptakan suasana belajar yang tenang dan 
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menyenangkan serta dapat membuat proses pembelajaran aktif, kreatif 

dan efektif. Kondisi proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran yang tepat akan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan indikator semua materi tersampaikan  dan siswa 

dapat memahami materi dengan mudah dan tuntas (Musfiqon, 2012: 

35). 

Media Kotak Ungkapan akan meminimalisasi variasi dan jenis 

media pembelajaran serta membuat siswa ikut aktif dalam proses 

pembelajaran. Selain itu penerapan konsep yang akan digunakan 

diharapkan dapat meningkatkan daya nalar dan daya imajinasi siswa. 

Melalui media kotak ungkapan diharapkan siswa berperan dan ikut 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami 

materi yang disampaikan. 

6. Pembelajaran Tematik di SD 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik di SD 

Pembelajaran tematik mengajak siswa dalam memahami 

konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman secara 

langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah 

dipahaminya. Pembelajaran tematik menekankan tentang belajar 

mengajar yang lebih fokus pada suksesnya siswa mengorganisasi 

pengalaman mereka, bukan ketepatan siswa dalam melakukan 

replika atas apa yang sudah dilakukan oleh guru. Pembelajaran 

tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa muatan mata pembelajaran sehingga 
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dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Prastowo, 

2019: 1).  

Pembelajaran tematik dapat artikan suatu proses 

pembelajaran yang mengelolah suatu pembelajaran dan 

mengintegrasikan materi dari beberapa muatan mata pelajaran 

kedalam satu tema atau topik bahasan. Guru berusaha mengaitkan 

mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain secara 

kontekstual, guru juga harus memahami terlebih dahulu materi 

yang akan dibelajarkan kepada siswa. Proses tersebut dilakukan 

agar pembelajaran tidak membosankan dan bisa lebih bermakna 

untuk memecahkan suatu permasalahan yang didapat siswa di 

masyarakat (Sutirjo & Mamik, 2005: 3).  

Berdasarkan beberapa uraian dari ahli mengenai 

pembelajaran tematik di Sekolah Dasar dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran teamtik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa muatan mata 

pelajaran di Sekolah Dasar, sehingga proses pembelajaran menjadi 

lebih bermakna. Selain itu, dengan pembelajaran tematik siswa 

mampu memecahkan suatu permasalahan yang didapat siswa di 

masyarakat. 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik di SD 

Karakteristik pembelajaran tematik harus berpusat pada 

siswa dan dalam penyajian kegiatan belajar bersifat pragmatis 

sesuai dengan permasalahan yang ditemui ataupun dialami siswa 
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dalam lingkungannya. Menurut Majid (2014: 89-90) karakteristik 

pembelajaran tematik di Sekolah Dasar dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Berpusat pada siswa. 

2) Memberikan pengalaman langsung. 

3) Pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas. 

4) Menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam suatu 

proses pembelajaran. 

5)  Bersifat fleksibel 

6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. 

Adapun menurut Trianto (2011: 162-163) pembelajaran 

tematik memiliki karakteristik, diantaranya:  

1) Pengalaman dan kegiatan belajar sesuai tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak; 2) Kegiatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran bertolak dari minat dan 

kebutuhan siswa; 3) Kegiatan lebih bermakna dan 

berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat 

bertahan lebih lama; 4) Membantu mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa; 5) Menyajikan kegiatan 

belajar sesuai dengan permasalahan yang sering 

ditemui ataupun dialami siswa dalam lingkungannya; 

dan 6) Mengembangkan keterampilan social siswa, 

seperti: kerjasama dan toleransi. 

 

Berdasarkan beberapa karakteristik pembelajaran tematik 

diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran tematik 

berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, kegiatan 

pembelajaran lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga 

hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Selain itu, karakteristik dari 
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pembelajaran tematik juga membantu dalam mengembangkan 

keterampilan berfikir siswa. 

c. Fungsi Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran 

mempunyai beberapa fungsi. Perananan fungsi pembelajaran 

tematik sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Menurut 

Rusman (2012: 258) fungsi pembelajaran tematik meliputi: 

1) Penggabungan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta 

isi mata pelajaran. 

2) Pembelajaran tidak terpecah-pecah karena dilengkapi dengan 

pengalaman belajar yang lebih terpadu. 

3) Memberikan penerapan-penerapan dari dunia nyata.  

4) Penguasaan materi pembelajaran akan semakin meningkat. 

Adapun fungsi lain dari pembelajaran tematik menurut 

Trianto (2011: 156-157) yaitu: 

1) Pembelajaran tematik lebih menakankan keterlibatan siswa 

dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran. 

2) Pembelajaran tematik lebih menekankan penerapan konsep 

belajar sambil melakukan sesuatu. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

fungsi pembelajaran tematik yaitu lebih menekankan pada 

keterlibatan siswa dalam proses belajar aktif dan menekankan 

penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu, sehingga guru 

harus bisa mengemas atau merancang pengalaman belajar yang 
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akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Selain itu fungsi 

lain dari pembelajaran tematik yaitu sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai 

suatu keutuhan. 

d. Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada siswa baik 

secara individu maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali 

dan menemukan konsep-konsep serta prinsip secara utuh dan 

nyata. Pembelajaran tematik dapat dikatakan sebagai pembelajaran 

terpadu, maka menurut Majid (2014: 89) pembelajaran tematik 

memiliki prinsip dasar sebagaimana halnya pembelajaran terpadu 

diantaranya:  

1) Pembelajaran tematik memiliki satu tema yang 

aktual, dekat dengan dunia siswa dan ada dalam 

kehidupan sehari-hari, 2) Pembelajaran tematik perlu 

memilih materi dari beberapa muatan mata pelajaran 

yang mungkin saling terkait, 3) Pembelajaran tematik 

tidak bertentangan dengan tujuan kurikulum yang 

berlaku, 4) Materi pelajaran yang dipadukan dalam satu 

tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa, 5) 

Materi pelajaran yang tidak mungkin dipadukan tidak 

perlu dipadukan. 

 

 

Adapun prinsip dasar pembelajaran tematik menurut 

Trianto (2011: 154) yang diklasifikasikan menjadi: 

1) Prinsip penggalian tema (tema saling berkaitan) 

2) Prinsip pengelolaan pembelajaran. 

3) Prinsip evaluasi. 

4) Prinsip reksi. 
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Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

prinsip pembelajaran tematik tidak bertentangan dengan tujuan 

kurikulum yang berlaku tetapi sebaliknya pembelajaran tematik 

sangat mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran 

yang termuat dalam kurikulum. Selain itu, prinsip pada 

pembelajaran tematik yaitu materi pelajaran yang dipadukan dalam 

satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian pengembangan media 3D Dentobox (Kotak Ledakan 

Gigi 3D) telah dilakukan oleh Siti Rusdiana Puspita Dewi, Deratih Putri 

Utami AF, Indah Octantia, Nurul Ifadah (2017) dalam penelitiannya 

membahas tentang masalah gigi dan mulut yang paling umum di dunia 

yaitu Karies Gigi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa tingkat pengetahuan rata-rata sebelum diberikan konseling adalah 

77,23 + 8,11 dan setelah diberikan konseling adalah 83,77 + 1,28, dengan 

p<0,05, yang berarti ada perubahan pada tindakan responden sebelum dan 

sesudah diberikan konseling dengan media 3D Dentobox. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-

sama menggunakan media berbasis Visual 3D dalam bentuk Kubus dan 

perbedaannya terletak pada penggunaan media terdahulu kotak dapat 

dibuka seperti jaring-jaring kubus serta terdapat gambar timbul di 

dalamnya, sedangkan media yang akan dikembangkan terdapat slot kartu 

pada setiap sisi kotak, dapat disentuh, diputar keberbagai arah dan terdapat 

bunyi rekaman lagu. 
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Penelitian pengembangan media pembelajaran sederhana Kotak 

Hitung dilakukan oleh Widiada, Parmiti dan Mahadewi (2018) dalam 

penelitiannya yang membahas tentang pengembangan media pembelajaran 

pada tema lingkunganku bidang matematika di kelas II Sekolah Dasar. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil thitung = 7.375 dan ttabel = 

1.812 yang berarti (thitung>ttbael) sehingga dapat disimpulkan media 

sederhana kotak hitung efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas II di SD Negeri 2 Liligundi. Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan media 

berbasis Visual 3D dalam bentuk Kotak dan pengembangan media juga 

pada pembelajaran tematik. Perbedaannya terletak pada lokasi yang 

dijadikan penelitian, objek yang dijadikan penelitian dan populasi 

penelitian. Pada penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tawangargo 04 

kecamatan Karangploso kabupaten Malang, objek siswa SD kelas I dengan 

total 20 siswa.  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

Pengembangan Media Kotak Ungkapan untuk Pembelajaran Tematik Kelas I SD 

Siswa membutuhkan media pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran tematik agar siswa lebih 

antusias dalam proses pembelajaran. 

Model Pengembangan ADDIE 

Analisis 

 

Melakukan 

analisis 

kebutuhan di SD 

Produk Media Kotak Ungkapan untuk kegiatan pembelajaran tematik di kelas I Sekolah Dasar. 

Perencanaan 

 

Membuat desain 

produk yang akan 

dikembangkan 

menjadi media 

pembelajaran 

kotak ungkapan 

Pengembangan 

 

Mewujudkan 

desain rancangan 

media kotak 

ungkapan secara 

nyata. 

Implementasi 

 

Implementasi 

langsung media 
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nyata kepada 

siswa. 

Evaluasi  

 

Melakukan 

evaluasi pada 

keempat tahapan 

sebelumnya. 


