BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1.1 Pengertian pengembangan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang
terbukti kebenaranya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan
teknologi baru. Dari uraian diatas pengembangan adalah suatu proses yang
diapakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk.
Pengembangan

dapat

berupa

proses,

produk

dan

rancangan.

Pengembangan ini bertujuan untuk menyempurnakan atau menambahkan
sesuatu hal. Pengembangan ini dapat membantukan suatu hal yang
menghasilkan sebuah produk yang bisa diterapkan. Pengembangan tidak
hanya mengembangkan sebuah produk yang sudah ada tetapi dalam
pengembangan juga menghasilkan atau menciptakan sebuah produk dari
ide pikiran. Produk yang di hasilkan dengan berkualitas akan menciptakan
nilai yang lebih tinggi sehingga mencapai kriteria pembuatan produk yang
sudah dihasilkan. Berdasarkan hal ini pengembangan merupakan proses
pembuatan suatu produk, produk yang dihasilkan tidak harus dari sebuah
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produk yang sudah ada tetapi juga bisa dari ide pemikiran. Pembuatan produk
tidak harus asal tetapi juga dengan pengetahuan yang akan kita terapkan dan
pengetahuan yang sudah kita peroleh agar produk yang dihasilkan dapat dipahami
atau digunakan oleh orang lain dengan mudah.
1.2 Definisi Media
1.2.1

Pengertian Media
Media sering digunakan oleh pendidik dalam proses belajar untuk

mencapai suatu pembelajaran. Media merupakan alat bantu yang
digunakan oleh guru dengan desain yang disesuaikan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran (Musfiqon, 2012 :28). Media
dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran, dengan
adanya media pembelajaran mempermudah peserta didik dalam
ketertarikan terhadap media pembelajaran dan mempermudah suatu
materi pembelajaran. Pendidik dapat mendesain suatu media yang
akan digunakan semenarik mungkin dan harus sesuai dengan materi
yang akan diajarkan agar media yang digunakan efektif. Media
pembelajaran adalah suatu alat bantu yang dapat membantu guru untuk
mengajar. Pada suatu media pembelajaran dalam pembuatannya guru
juga harus memperhatikan kualitas bahan yang digunakan sehingga
media bisa digunakan tidak hanya satu kali.
Media pembelajaran yang berkualitas juga dapat memberikan
pengetahuan yang berkualitas dengan cara memberikan pembelajaran
dengan suasana yang menyenangkan sehingga pembelajaran berjalan
dengan baik dan dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini media
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pembelajaran tidak hanya menyampaikan informasi atau pesan materi
yang disampaikan pada proses belajar tetapi media juga sebagai alat
untuk menerapkan hasil belajar pada peserta didik. Pendidik dalam
memudahkan suatu pembelajaran untuk mencapai hasil belajar peserta
didik harus membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan
menjadikan pembelajaran yang kreatif seperti dengan menciptakan
media pembelajaran.
Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pengertian media dapat
disimpulkanmedia merupakan suatu alat bantu yang digunakan guru
dalam

pembelajaran

dan

memudahkan

peserta

didik

dalam

memperoleh informasi yang disampaikan. Peserta didik dapat
memudahkan dalam mendapatkan suatu pengetahuan dan pengalaman
dalam pembelajaran. Pembelajaran akan lebih mudah diserap oleh
peserta didik sehingga menjadikan pembelajaran yang efektif dengan
itu tujuan pembelajaran tercapai dan dapat menciptakan pembelajaran
yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas dapat mencapai
peserta didik dalam mencapai bakat dan minatnya dari suatu hasil
belajar yang diperoleh.
1.2.2

Manfaat Media
Media pembelajaran tidak hanya untuk menyamapaikan materi

tetapi dapat memotivasi peserta didik hal ini merupakan manfaat dari
media pembelajaran. Hal ini dalam menggunakan media pembelajaran
harus dilihat benar-benar dari sisi penggunaanya agar dalam
menyampaikan materi pembelajaran berjalan efektif dan efisien.
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Manfaat media pembelajaran menurut Suryani & Agung (2012 : 156),
adalah sebagai berikut : 1). Memperjelas penyajian pesan agar tidak
terlalu verbalitas, 2). Mengatasi keterbasan ruang, waktu daya indra,
3). Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan
bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa, 4). Dapat menimbulkan
persepsi yang sama terhadap suatu masalah.
Pada Setiap pembelajara dalam materi memiliki karakter tingkatan
tersendiri seperti materi pembelajaran yang sukar dan mudah yang
bervariasi.

Pada

pembelajaran

dapat

menggunakan

media

pembelajaran untuk mempermudah menyampaikan materi yang sukar
atau yang mudah, solusi ini untuk mempermudah proses belajar
berjalan dalam mencapai tujuan. Media pembelajaran ini dapat
mempermudahkan guru dalam menyapaikan informasi atau pesan
yang akan disamapaikan kepada peserta didik dalam suatu proses
pembelajaran. Guru mengungkapkan dengan tidak adanya media
mempersulit suatu pembelajaran karena peserta didik sulit dalam
mencerna dan memahami suatu materi pembelajaran. Berdasarkan
hambatan ini akan baik apabila guru dalam mengajar menggunakan
suatu media pembelajaran ini mempunyai kelebihan yang dapat
dimanfaatkan untuk membantu keberhasilan proses belajar dalam
pembelajaran.
Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa media memiliki
manfaat untuk membantu mencapaian tujuan pembelajaran, sehingga
dapat memilih peristiwa dari isi materi yang diberikan, sehingga
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dalam pembeuatan media harus menarik dan mudah untuk dipahami
oleh peserta didik.
1.2.3

Jenis-jenis Media
Haryono (15:51) menyatakan media pembelajaran yang dapat
dimanfaatkan memiliki dua jenis yaitu :
a. Alat Praga
Alat Praga adalah seperangkat benda konkret yang dirancang,
dibuat, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk
membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep
atau prinsip-prinsip.

Pada media alat praga ini memiliki

beberapa jenis sebagai berikut: 1. Benda sebenarnya, contoh
seperti tumbuhan, alam, binatang, dan berbagai benda
manusia., 2. Presentasi, contoh buku, lks, majalah dan lain
sebagainnya., 3. Presentasi grafis contohnya peta, diagram,
lukisan, gambar, dan grafik., 4. Gambar Diam, contohnya foto,
kaligrafi, dan gambar., 5. Model yatu benda tiruan tentang
suatu objek alam, dan benda budaya dan manusia., 6. Alat
tiruan yaitu benda dibuat menyerupai aslinya. Contohnya
globe, boneka, peta yang timbul dan lain sebagainya.
b. Media TIK
Media TIK adalah sebagai alat atau sarana yang digunakan
untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kegiatan
pembelajaran. Media TIK ini memiliki beberapa jenis, yaitu
sebagai berikut :
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1. Media Auditif yaitu media yang mengendalikan kemampuan
suara saja, seperti radio, piringan audio dan sebagainya.
2. Media

visual

merupakan

hanya

mengandalkan

suatu

penglihatan seperti foto, gambar, lukisan dan lain sebagainya.
3. Media Audio Visual merupakan memiliki dua unsur yaitu
suara dan gambar, seperti film, cetak suara dan sebagainnya.
Berdasarkan ketiga media TIK tersebut maka jenis media
TIK dapat berpa presentasi atau powerpoint, internet, bahan
ajar online, multimedia, audio, video animasi, edukasi, dan
radio.
Berdasarkan pemaparan beberapa jenis media pembelajaran
dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam mengembangkan media
menggunakan

media

pembelajaran

alat

Praga

jenis

tiruan.

Pengembangan media jenis ini memudahkan peneliti dalam mengambil
pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang
akan diterapkan.
1.3 Miniatur
Miniatur adalah suatu model hasil penyederhanaan suatu realitas
tetapi tidak menunjukkan aktivitas atau tidak menunjukkan suatu proses.
Miniatur ini mampu menjelaskan kepada para siswa detail dari sebuah
objek yang menjadi topik bahasan secara tiga dimensi (Munadi, 2013:17).
Miniature merupakan salah satu model yang diperkecil atau diperbesar.
Miniatur termasuk salah satu jenis model yang disederhanakan yang
ditinjau dari cara pembuatannya. Sedangkankan, model adalah benda tiga
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dimensi dari beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu
kecil, terlalu mahal, terlalu jarang atau terlalu rumit untuk dibawa ke
dalam kelas dan dipelajari peserta didik dalam wujud aslinya (Yulia,
2013:86)
Miniatur merupakan objek yang dapat digunakan untuk merancang
atau pembuatan sebuah produk yang akan diterapakan atau ditunjukkan.
Miniatur juga merupakan sebuah alat praga yang dapat digunakan sebagai
alat bantu pembelajaran. Miniatur pembelajaran adalah gambaran yang
dikemas menjadi ukuran yang kecil dari sebuah bentuk aslinya. Media
miniatur ini lebih mengembangkan suatu imajinasi dalam menumbuhkan
cara berfikir, menumbuhkan ide, dengan suatu media yang dilihat. Media
miniatur harus diciptakan dengan bahan yang baik dan menarik agar
ketertarikan dalam media menciptakan nilai yang baik.
Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas dapat disimpulkan media
miniatur merupakan sebuah media berbentuk tiga dimensi dan dua
dimensi, media miniatur ini dibuat dari objek yang sudah ada kemudian
dibuat dari menjadi objek yang terkecil sehingga dapat memudahkan
dalam memperlihatkan. Media miniatur ini juga dikembangkan untuk
mempelajarkan sebuah media pembelajaran pada sekolah.
1.4Kearifan Lokal
Kearifan Lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan dan
pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearufan, berniat
baik, dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedomani, dan dilaksanakan oleh
anggota masyarakat. (Sibarani,2014:180) keraifan lokal itu diperoleh dari
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tradisi budaya atau tradisi lisan karena kearifan lokal merupakan
kandungan tradisi lisan atau tradisi budaya yang secara turun temurun
diwariskan dan dimanfaatkan untuk menata kehidupannya atau untuk
mengatur tatanan kehidupan komunitas. Menurut Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah
nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk
antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
Pengertian keraifan lokal ini sangat perlu dipahami agar dapat digali dari
tradisi lisan sebagai warisan leluhur dan agar dapat dipahami untuk
menatakehidupan soaial pada generasi muda sekarang. Kearifan lokal
untuk tidak diketahui secara teori tetapi kearifan lokal dapat dikemas
dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran dengan menerapkan kearifan
lokal dapat membantu menanamkan nilai kebudayaan yang akan
dikembangkan peserta didik didaerah tersebut. Nilai budaya akan tetap ada
jika menegenalkan dengan menanamkan nilai budaya setempat sejak kecil.
Setiap daerah memiliki ciri budaya masing-masing yang sudah ada sejak
nenek moyang, dengan ini dapat kita ajarkan pada peserta didik agar
mengenal budaya.
Berdasarkan kearifan lokal yang diterapkan pada pembelajaran ini
juga akan dikembangkan pada program kurikulum berbasis tematik.
Sebelum Pemerintah mengeluarkan program Pendidikan pada Kurikulum
Tematik yaitu menggunakan Kurikulum KTSP dalam kurikulum ini
memiliki muatan satu mata pelajaran, saat ini pemerintah menggunakan
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program tematik. Kearifan lokal pada program kurikulum KTSP hanya
dapat memuat satu mata pelajaran saja yang dapat diterapkan pada mata
pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, sedangkan pada tematik tidak hanya
memuat satu mata pelajaran tetapi dua atau tiga mata pelajaran pada suatu
pembelajaran yang harus berkaitan mengenai materi pelajaran pada suatu
pembelajaran.
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan pembelajaran
tematik berbasis kearifan lokal ini dapat dikembangkan oleh suatu media
pembelajaran

untuk

mempermuhah

menyampaikan

suatu

materi

pembelajaran. Media yang dibuat harus menarik dan sesuai dengan materi
yang akan disampaikan, dengan media yang disukai peserta didik maka
pembelajaran akan lebih bermakna menjunjung suatu nilai budaya. Media
pembelajaran ini tidak hanya sebagai alat bantu pembelajaran tetapi media
pembelajaran ini juga dapat menanamkan karakter nilai dan melestarikan
budaya lokal.
1.5 Pengembangan Media Miniatur Khas Trenggalek
Pengembangan Media Miniatur Berbasis KearifanLokal Khas
Trenggalek adalah suatu materi yang mengenai pekerjaan dan hasil karya
yang ada di trenggalek yang dihubungkan dengan cuaca, karena di daerah
trenggalek merupakan penghasil kerajinan karya bata, genteng dan dalam
pembuatan karya pada bahannya mempengaruhi cuaca, tanah liat yang
dibuat pada pembauatan karya jika cuacanya hujan bahan yang digunakan
akan lebih baik daripada saat cuaca panas. Hasil wawancara dengan bapak
Husin bapak ini mengenai banyak mengenai budaya yang ada di Panggul
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Trenggalek bahwa panggul merupakan penghasil karya batu bata dan
gebting yang bagus dibandingkan dengan kota lain karena diderah panggul
merupakan tanahnya yang bagus merah dan tebal untuk pembuatan batu
bata dan genteng. Makanan khas panggul yang berbeda dengan kota lain
yaitu brondong ketan dan tempe kripik, brondong ketan ini sangat berbeda
dengan di kota lain karena brondong ketan disini brondong yang dibuat
popcorn kemudian digulung-gulug dengan gula merah menggunakan alat
tradisional.
Miniatur ini dapat dikembangkan di dalam media karena pada
kegiatan pembelajaran dalam menerapkan suatu materi tidak harus peserta
didiknya dibawa ke suatu tempat pembuatan tetapi media bisa dikemas
dalam sebuah produk. Peserta didik masih beberapa yang belum mengerti
mengenai tentang hasil karya yang ada di daerah setepat dan
pekerjanaan.Media ini di terapkan untuk mengenalkan budaya yang ada
didaerah trenggalek agar peserta didik mengetahui mengenai pekerjaan
sehari-hari.
Materi yang diterapkan dalam media ini diambil dari Tema 5
subtema 3 yang diadopsi dari materi kearifan lokal trenggalek. Pada materi
ini menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat trenggalek dengan
indentik sebagai pekerja petani dan nelayan. Petani tidak hanya mengurusi
tanamannya di sawah tetapi petani juga dapat mengerjakan sampinganya
dengan pembuatan karya yaitu jika dimusim hujan dapat menghasilkan
sebuah karya pembuatan bata dan genting, sedangkan nelayan yaitu
sebagai nelayan yang setiap hari berlayar tidak pernah terkenal lelah siang
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dan malam selalu berlayar. Jika dimusim hujan nelayan berhenti sebagi
orang hanya mengandalkan kerja sampingannya dengan menjadi petani.

Table 2.1 Pengembangan Media Miniatur Berbasis Kearifan
Lokal Khas Trengaalek
Indikator
Bahasa Indonesia
Kompetensi Dasar
3.3 Menggali informasi
tentang perubahan cuaca
dan
pengaruhnya
terhadap
kehidupan
manusia yang disajikan
dalam bentuk lisan, tulis,
visual
dan
atau
eksplorasi

Tahapan
Guru menjelaskan mengenai
materi tentang cuaca di
Indonesia
melalui
metode
ceramah

Kegiatan Pembelajaran
Peserta didik mendengarkan
penjelasan dari guru mengenai
materi cuaca

Indikator
3.3.1 Menjelaskan informasi
tentang perubahan cuaca
dan
pengaruhnya
terhadap
kehidupan
manusia dalam bentuk
lisan

Guru
memberikan
media
berbasis kearifan lokal khas
Trenggalek untuk di praktikan

Peserta didik melakukan perintah
yang diberikan guru untuk
mengaplikasikan sebuah media
pembelajaran
Peserta
didik
mengetahui
perubahan cuaca yang dikaitkan
dengan suatu pekerjaan yang ada.

PPKn
Kompetensi Dasar
3.4
Memahami
makna
bersatu
dalam
keberagaman
di
lingkungan sekitar

Indikator
3.4.1
Menjeaskan
cara
menunjukkan
sikap
bersatu
dalam
keberagaman
di
lingkungan sekitar

Guru
memberikan
sebuah
petunjuk cara menggunakan
media mengenai perubahan
cuaca yang dikaitkan dengan
pekerjaan
masyarakat
trenggalek

Guru memberikan pertanyaan
mengenai media yang dilakukan
oleh peserta didik memiliki
perubahan apa yang dilakukan
oleh
pekerja
di
daerah
trenggalek

Peserta
didik
menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh
guru mengenai materi.

Guru memjelaskan mengenai
materi
kebersatuan
di
lingkungan
masyarakat
trenggalek

Peserta didik mendengarkan
penjelasan guru.

Guru memilih peserta didik
yang menjadi ketua dalam
menjelaskan materi pada setiap
pos

Peserta didik yang dipilih siap
menyampaikan materi pada
setiap kelompok

Guru
membagi
kelompok
setelah itu berkumpul sesuai
kelompok, setiap kelompok
memiliki jenis pekerjaan seperti
petani dan nelayan

Peserta didik berkumpul dengan
kelompoknya
masing-masing
sesuai dengan yang sudah
ditentukan
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Indikator

Tahapan
Guru
memberikan
LKPD
kemudia LKPD di kerjakan
sesuai dengan pertanyaan yang
ada

Kegiatan Pembelajaran
Peserta didik mengerjakan LKPD
dengan diskusi kelompok.

Matematika
Kompetensi Dasar
3.5 Menjelaskan
dan melakukan
penjumlahan
dan
pengurangan
pecahan
berpenyebut
sama

Guru menjelaskan mengenai
materi
penjumlahan
dan
penyebut yang sama

Peserta
mengenai
guru dan
mengenai
dipahami

Indikator
3.5.1 Memberikan contoh
penjumlahan
dan
pengurangan
pecahan
berpenyebut sama.

Guru
memberikan
soal
mengenai penjumlahan dan
pengurangan mengenai soal
cerita yang di kaitkan dengan
yang
ada
dilingkungan
trenggalek

Peserta didik mengerjakan soal
cerita yang diberi oleh guru

Guru membahas materi yang
sudah dikerjakan peserta didik
dengan soal cerita

Peserta didik mengoreksi hasil
pekerjaan

didik mendengarkan
materi yang dijelaskan
peserta didik bertanya
materi yang belum

1.6 Tematik
1.6.1 Pengertian Pembelajaran Tematik
Pembelajaran

Tematik

integrative

merupakan

pendekatan

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai
mata pelajaran ke dalam berbagai tema(Kemendikbud, 2013:137).
Tematik integrative dapat mengaitkan materi pembelajaran satu dengan
yang lainnya sehingga mempermudah dalam mempelajari materi yang
akan diajarkan. Hal ini dengan adanya pembelajaran tematik dapat
membantu menjadikan sebuah materi yang saling berkaitan dan
mempermudah guru juga peserta didik dalam mencapai sebuah
pembelajaran. Pada pembelajaran tematik ini guru dapat memodifikasi
sebuah materi pembelajaran sesuai dengan tema yang sudah ditentukan.

30

Sering kali di temui guru dalam mengajar tematik ini mengaitkan dengan
materi yang ada di lingkungannya agar mempermudah siswa dalam
berfikir dan cepat menangkap sebuah materi yang diberikan oleh guru.
Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum
2013 (Kemendikbud, 2012 :13-14), sebagai berikut :
1.

Pada SD bersifat tematik integratif : IPA dan IPS akan
diintegrasikan dengan semua mata pelajaran ( IPA akan
menjadi materi pembahasan pembelajaran Bahasa Indonesia
dan Matematika, IPS akan menjadi pembahasan materi
pelajaran Bahasa Indonesia dan Pkn)

2.

Kompetensi pada kurikulum ini yang ingin dicapai yaitu
kompetensi yang berimbang antar sikap, ketrampilan, dan
pengetahuan. Berdasarkan pada uaraian tersebut, model
pembelajaran tematik integrative bertujuan mengembangkan
potensi setiap siswa agar menjadi manusia yang uttuh, tidak
hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas emosional
maupun spiritual.

3.

Pembelajaran tematik di SD suatu materi dapat dikembangkan
sesuai tema dan kemampuan berfikir untuk pembelajaran
menjadi aktif.
Kemendikbud (2014:16) menyatakan bahwa pengunaan tema

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran dapat memberikan
pengalaman pada peserta didik. Pada penggunaan tema ini tidak
cukup dalam mempelajari menggunakan buku yang sudah
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difasilitaskan oleh pemerintah tetapi pendidik harus memberikan
arahan pada peserta didik dalam belajar mandiri yaitu
memberikan arahan untuk mencapai sebuah pengelaman tenteng
belajar dilingkungan sekitar. Pengalaman yang diberikan pada
peserta didik dalam penggunaan tema yaitu peserta didik dapat
belajar dengan materi yang sudah diberikan sesuai pada
pembelajaran tematik peserta didik dilakukan untuk belajar
sendiri

dengan

lingkungan

sekitar.

Tematik

yaitu

suatu

pembelajaran yang dikaitkan antara mata pelajaran satu dengan
mata pelajaran lainnya yang sesuai dengan tema.
1.6.2

Karakteristik Pembelajaran
Karakterristik pembelajaran tematik yaitu penerapan pada suatu
pembelajaran

yang

dapat

memgaitkan

tema

dan

materi

pembelajaran, pembelajaran tematik ini dapat membentuk suatu
karakteristik dalam pembelajaran yaitu dapat membentuk suatu
pembelajaran berpusat pada peserta didik dan memberikan sebuah
pengalaman. Ada beberapa karakteristik pembelajaran tematik
integratif yang harus diperhatikan pendidik, antara lain : (Prastowo,
2014:100109, Tim PPPK,2014:69) : 1. Berpusat pada peserta didik,
2. Pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas, 3. Mengembangkan
ketrampilan siswa, 4. Mengemukakan prinsip bermain sambil
belajar, 5. Mengembangkan komunikasi siswa, 6. Menyajikan
pembelajaran sesuai tema, 7. Menyajikan pembelajaran dengan
memadukan berbagai mata pelajaran.
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Pembelajaran tematik ini tidak hanya memberikan peserta didik
dalam kegiatan pembelajaran tetapi membentuk karakteristik
sesuai dengan tematik. Karakteristik yang diterapkan pada tematik
ini yaitu dimana proses belajar mengajar berpusat pada peserta
didik guru berperan sebagai fasilitator. Pendidik memberikan
motivasi pada peserta didik dan memberikan pengetahuan
pembelajaran denganmengembangkan ketrampilan. Peserta didik
akan mendapatkan pengalaman yang bermakna pada proses belajar
dengan program tematik.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik tidak
hanya mengajarkan muata mata pelajaran tetapi beberapa mata
pelajaran yang berkaitan antara materi satu dengan materi yang
lain. Pada pembelajaran tematik ini tidak hanya memberikan
sebuah pengetahuan mengenai pembelajaran tetapi juga memberika
sebuah

pengalaman

di

lingkungan

pada

peserta

didik.

Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik sehingga dapat
membentuk sebuah karater dan dapat menciptakan pembelajaran
menjadi lebih efektif dengan peserta didik yang berfikir secara
mandiri dan pendidik hanya sebagai fasilitator.
B. Kajian Penelitian Yang Relevan
Berdasarkan temuan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan
yaitu penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan
dilakukan pada saat ini :
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Meuthia Damayanti Kusuma Devi yang berdujul “Pengembangan Media
Pembelajaran Miniatur Peta Budaya Untuk Pembelajaran Tematik Kelas
IV SD” yang dilakukan penelitia di SDN Karangmloko 1, Sleman. Pada
penelitian ini mengangkat materi yang membahas mengenai kebudayaan
yang ada di indonesi. Penelitian ini dengan penelitian yang akan
dikembangkan memiliki persamaan pada pengembangan media miniature
yang akan dikembangkan sedangkan penelitian ini membahas mengenai
materi budaya yang ada di Indonesia salah satunya yang ada di pulau jawa,
sedangkan penelitan yang akan dikembangkan yaitu membahas materi
yang membahas mengenai kearifan lokal atau yang disebut dengan budaya
yang ada dilingkungan setempat.

2.2 Tabel Kajian Relevan
No.
1.

Judul, Identitas Penulis

Persamaan

Perbedaan

Pengembangan Media Pembelajaran
Miniatur Peta Budaya Untuk
Pembelajaran
TematikKelas
IV(2019)
Peneliti
:Meuthia
Damayanti
Kusuma Devi

Mengembangkan
media miniature pada
pembelajaran tematik
berbasis budaya.

2.

Pengembangan Media Miniatur
Alam Sekitar Pada Materi Menulis
Puisi Siswa Kelas V SDN 2 Saralaga
Tahun Ajaran 2015(2019)
Nana Ari Anggraini

Pengembangan Media
Miniatur pada tingkat
Sekolah Dasar

3.

The Development of Indonesian
Language Learning Materials Based
on Local Wisdom of the First Grade
Students in high school 3 Palopok
Akmal Hamsah, dkk(UNMakasar)

Sama-sama
mengembangkan
kearifan lokal

Pada
peneliti
ini
mengangkat
materi
kebudayaan mengenai
masyarakat
pulau
jawa dengan peta
kebudayaan
pulau
jawa.
Peneliti
dalam
mengembangkan
media ini hanya media
yang
bisa
dilihat
sebagai
pengimajinasian
sebuah puisi mengenai
media miniatur alam
Pengembangkan
hanya pada materi
Bahasa Indonesia dan
peserta didik SMA
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C. Kerangka Pikir
Judul :
Pengembangan Media Miniatur Berbasis Kearifan Lokal Khas Trenggalek
Tema 5 Cuaca Subtema 3 Pembelajaran 5 Kelas 3 Sekolah Dasar

Kondisi di Lapangan :

Kondisi Ideal :
1. Mengembangkan
media
berbasis kearifan lokal
2. Menerapkan
media
dalam
pembelajaran
agar
mudah
menyampaikan sebuah materi

1. Pembelajaran pada peserta didik belum
menerapkan materi berbasis kearifan
lokal
2. Pembelajaran masih kurang dalam
menerapkan media
3. Pembelajaran sering menggunakan
medote ceramah dan buku cetak.

Analisis Kebutuhan :
Penelitian ini membutuhkan media yang dapat membantu pendidik dan peserta didik untuk
memahami materidari Tema 5 Subtema 3 pembelajaran 5 dan juga menciptakan pembelajaran
Analisi
menyenangkan dan tidak membosankan
Tindak Lanjut :
Pengembangan Media Miniatur Berbasis Kearifan Lokal Khas Trenggalek Tema 5”Cuaca”
Subtema 3 Pembelajaran 5 kelas 3 Sekolah Dasar
Metode Penelitian :
ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementationt, Evaluate)

Teknik Pengumpulan
Data :
1.
2.
3.
4.

Observasi
Wawancara
Angket
Dokumentasi

Instrumen Penelitian :
1.
2.
3.
4.

Pedoman Observasi
Pedoman Wawancara
Angket
Dokumentasi

Teknik Analis Data :
1. Kualitatif
(Pengumpulan Data,
Reduksi Data, dan
Penyajian Data)
2. Kuantitatif(Anslisis
validasi angket, dan
Analisis
Pengembangan)

Hasil Yang Diharapkan :
Produk Akhir berupa Pengembangan Media Miniatur Berbasis Kearifan Lokal Khas Trenggalek
Tema 5 Cuaca Subtema 3 Pembelajaran 5 Kelas III SD

2.1 Kerangka Pikir

