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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran menjadi alat yang digunakan untuk 

membantu menyampaikan informasi/materi dalam proses belajar 

mengajar. Dalam kata lain media menjadi perantara dalam 

menyampikan pelajaran dari guru untuk peserta didik. Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu berupa fisik maupun teknis dalam 

proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk memperudah 

dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga 

memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

(Adam dkk, 2015). 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat menjadi kunci sukses suatu 

pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran.  Penggunaan media 

pembelajaran akan lebih memudahkan peserta didik untuk menerima 

pembelajaran dan dapat menjadi motivasi yang menarik untuk mengajak 

peserta didik untuk mengikuti proses belajar dengan baik. Secara umum, 

media pembelajaran digunakan untuk memperlancar interaksi guru 

dengan siswa sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif dan 

efisien. Menurut Azhar (Rasyid, 2018)   manfaat dari penggunaan media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga memperlancar 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar 

2) Meningkatkan perhatian anak untuk timbul rasa motivasi belajar, 

interaksi yang lebih antar siswa dengan lingkungan dan 

memungkinkan siswa belajar sendiri sesuai kebutuhan dan minatnya 

3) Memberikan pengalaman yang sama kepada siswa mengenai 

peristiwa di lingkungan mereka. 

8 
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Secara lebih khusus, menurut Suryani dkk (2018: 14) manfaat media 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Manfaat bagi guru 

a) Membantu menarik perhatian dan motivasi peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran 

b) Memiliki pedoman, arah, dan urutan dalam proses mengajar 

yang sistematis 

c) Membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi 

pelajaran 

d) Membantu menyajikan materi untuk lebih konkret 

e) Memiliki variasi metode dan media yang digunakan untuk 

mengurangi rasa bosan 

f) Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan tanpa 

tekanan 

g) Membantu efisiensi waktu  

h) Menumbuhkan rasa percaya diri pada saat mengajar 

2) Manfaat bagi siswa 

a) Merangsang rasa ingin tahu 

b) Memberi motivasi untuk belajar secara mandiri 

c) Memudahkan siswa memahami materi 

d) Mengurangi rasa bosan atau mengurangi pembelajaran yang 

monoton 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

penggunaan media pembelajaran adalah memberikan kemudahan guru 

dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran sehingga tercapainya 

tujuan pembelajaran dengan proses belajar yang efektif dan efisien 

dengan menjadikan proses belajar mengajar lebih menarik, memberikan 

motivasi belajar dan penjelasan yang lebih bermakna untuk siswa 

belajar secara mandiri dengan mengeksplor media pembelajaran yang 

ada. 
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2. Jenis dan Prinsip Media Pembelajaran 

Berkembangnya zaman menuntut pembelajaran juga harus 

dirancang secara matang, begitu juga media pembelajaran yang juga harus 

dirancang sebaik dan semenarik mungkin. Arsyad (Suryani dkk, 2018) 

berpendapat mengenai jenis-jenis media yaitu: a) Media Berbasis Manusia, 

b) Media Berbasis Cetakan, c) Media Berbasis Visual, d) Media Berbasis 

Audio – Visual, e) Media Berbasis Komputer. Ada beberapa jenis media 

pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai (Rasyid, 2015) yaitu: Pertama, 

media grafis atau disebut juga media dua dimensi berupa gambar, foto, 

grafik, diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Kedua, media tiga 

dimensi yang berbentuk padat, model kerja, model susun, dan lalin-lain. 

Ketiga, media yang model proyeksi seperti slide, film, dan lain-lain. 

Keempat, penggunaan media berupa lingkungan. 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan menjadi salah satu 

cara mewujudkan tujuan pembelajaran secara baik. Dalam memilih media 

apa yang akan digunakan memelukan perhatian yang lebih. Sanjaya 

(Suryani dkk, 2018) menjelaskan secara terperinci tentnag prinsip dalam 

penggunaan media pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

a. Media yang digunakan harus sesuai dan searah dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Media yang digunakan sesuai dengan materi pembelajaran 

c. Media yang digunakan harus sesuai minat, kebutuhan, dan kondisi 

pada siswa 

d. Media yang digunakan harus memperhaikan efektivitas dan 

efesiensi 

e. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru baik 

dalam mendapatkan maupun mengoperasikan 

 

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

pemilihan dan penggunaan media pembelajaran tidak hanya sekedar untuk 

membantu menyampaikan materi/informasi dari guru ke siswa, namun 

harus memperhatikan apakah media pembelajaran yang digunakan dapat 
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memaksimalkan pembelajaran mulai dari segi efektifitas waktu, efesiensi 

dalam mendapatkan media tersebut, maupun keterjangkauan media 

tersebut. Dari situ juga dapat dilihat bahwa tidak ada ketentuan baku, namun 

alangkah baiknya jika media pembelajaran memang dapat digunakan untuk 

merangsang siswa dan mengikutsertakan peserta didik untuk lebih aktif, 

kreatif, mandiri dan senang dalam mengikuti pembelajaran 

 

3. Media KOPANCA (Komedi Putar Lalu Lintas dan Pancasila) 

a. Pengertian Media KOPANCA 

Media KOPANCA merupakan singkatan dari Komedi Putar 

Lalu Lintas dan Pancasila. Komedi putar merupakan permainan anak-

anak hingga dewasa yang cara mengopreasikannya dengan memutar 

layaknya kincir angin dengan berputar 360o. Peneliti memilih komedi 

putar karena peneliti ingin mengajak siswa untuk aktif dalam 

memainkan permainan komedi putar dan berdiskusi. Paul Ginnis 

menyatakan bahwa komedi putar adalah perangkat yang mengajak 

orang ikut dalam diskusi yang produktif. Sebagaimana dengan nama 

dari media KOPANCA, maka media ini disesuaikan dengan materi 

dalam pembelajaran yaitu PPKn dan Bahasa Indonesia berupa materi 

rambu-rambu lalu lintas dan garuda pancasila. Media KOPANCA ini 

adalah media yang dibuat dan dirancang sedemikian rupa oleh peneiti 

dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada siswa untuk 

memahami dan mengerti mengenai materi. Selain itu, media 

KOPANCA digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. 

Materi rambu-rambu lalu lintas dan garuda pancasila  yang 

disajikan secara konkret melalui media ini dengan adanya gambar-

gambar dari rambu-rambu lalu lintas kemudian diberi penjelasan-

penjelasan mengenai makna dari simbol rambu-rambu lalu lintas 

tersebut. Selain itu untuk materi garuda Pancasila sendiri akan media 

akan membantu menjelaskan makna-makna yang terdapat pada garuda 
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pancasila Dengan adanya media KOPANCA ini diharapkan mampu 

membantu siswa untuk lebih mudah memahami mengenai rambu-rambu 

lalu lintas dan garuda pancasila. 

Media KOPANCA terbuat dari bahan dasar kayu. Media 

KOPANCA berbentuk lingkaran 3 dimensi karena media ini memiliki 

bentuk yang dapat dipandang dari segala arah serta masuk dalam 

klasifikasi media berdasarkan ciptaannya yaitu media yang di rancang 

secara khusus. Media KOPANCA memiliki 2 bagian lingkaran depan 

dan belakang. Kedua bagian masing-masing berdiameter 58cm. 

Lingkaran depan menyajikan materi mengenai rambu-rambu lalu lintas 

sedangkan bagian belakang menyajikan materi garuda Pancasila. 

Lingkaran belakang bisa berputar searah jarum jam. Penggunaan media 

KOPANCA dapat digunakan secara klasikal, kelompok, maupun 

individu. 

b. Kelebihan Dan Kekurangan Media KOPANCA 

Kelebihan media KOPANCA yaitu: 

1) Memiliki penyampaian materi secara konkrit dengan adanya 

penyajian gambar lebih dari 15 gambar 

2) Memiliki penjelasan pada gambar tersebut, selain itu media dapat di 

putar yang membuat siswa dapat belajar dengan menyenangkan 

3) Dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama karena bahan yang 

digunakan kuat 

4) Memiliki tampilan yang menarik sesuai dengan karakteristik serta 

kebutuhan siswa kelas III bahwa siswa membutuhkan adanya 

inovasi media dalam pembelajaran agar dapat memahami materi 

dengan mudah dan menyenangkan. 

Kekurangan media KOPANCA yaitu: 

1) Memiliki gambar/simbol rambu-rambu lalu lintas dan pancasila 

yang terbatas pada media putar 

2) Hanya dapat digunakan untuk materi rambu-rambu lalu lintas dan 

garuda pancasila serta hanya untuk kelas III sekolah dasar. 

3) Dengan ukuran yang besar media KOPANCA dikategorikan berat 
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4. Pembelajaran Tematik 

Tematik menjadi pokok isi dalam suatu bahasan materi yang 

dijadikan judul atau tema yang disajikan dalam suatu pembelajaran. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan 

pengalaman bermakan kepada siswa (Muklis: 2012). Sejalan dengan itu, 

menurut Karli pembelajaran tematik sebagai bagian pendekatan belajar 

mengajar yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema 

sehingga memebri pengalaman bermakna bagi siswa. Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang terpadu dimana pembelajaran menggunakan 

tema-tema yang mengaitkan mata pelajaran satu dengan yang lainnya 

sehingga memberikan pengalaman langsung kepada peseta didik untuk 

lebih bermakna dalam kehidupannya. 

Pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan bentuk 

pembelajaran yang menciptakan pembelajaran terpadu yang melibatkan 

siswa dalam proses belajar, membuat siswa aktif dan menciptakan situasi 

belajar yang memecahkan suatu permasalahan sesuai kebutuhan siswa. 

Dalam belajar tematik siswa dapat belajar dan bermain dengan kreativitas. 

Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik sebagai berikut: 

a) Berpusat pada siswa 

b) Memberikan pengalaman langsung 

c) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

d) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

e) Fleksibel 

f) Hasil pembelajaran sesuatu minat dan kebutuhan siswa 

Dengan semua karakteristik di atas dapat diketahui bahwa tujuan dan fungsi 

dari pembelajaran tematik itu sendiri sebagai upaya dalam meningkatkan 

pemahaman konsep kepada siswa secara lebih bermakna, menumbuhkan 

sikap positif siswa sesuai minat dan kebutuhannya. 
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Tabel 2.1 

Indikator Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Media KOPANCA 

untuk Tema 8 Subtema 3 Pembelajaran 2 Kelas III 

 

Kompetensi Dasar dan Indikator Tahapan Kegiatan 

PPKn 

1.1 Menerima simbol sila-sila 

Pancasila dalam lambang 

negara “Garuda Pancasila” 

sebagai anugrah Tuhan Yang 

Maha Esa di rumah 

1.2 Menerima sikap sesuai dengan 

sila-sila Pancasila dalam 

lambang negara “Garuda 

Pancasila” di rumah 

1.3 Memahami arti gambar pada 

lambang negara “Garuda 

Pancasila” 

1.4 Menceritakan arti lambang 

negara 

Indikator 

1.1.1 Mensyukuri adanya lambang/ 

simbol negara “Garuda 

Pancasila” 

1.2.1 Menerima lambang/ simbol 

negara “Garuda Pancasila” 

1.3.1 Menjelaskan simbol pada 

garuda pancasila dan “Bhinneka 

Tunggal Ika” pada lambang 

negara. 

1.4.1 Menyimpulkan sikap yang 

sesuai arti teks Bhinneka 

Tunggal Ika pada “Garuda 

Pancasila”. 

1. Mempersiapkan 

media 

2. Siswa diminta 

membagi menjadi 

beberapa 

kelompok  

3. Guru menjelaskan 

mengenai Garuda 

Pancasila secara 

singkat 

4. Guru mengajak 

siswa melakukan 

tanya jawab 

tentang 

penjelasan yang 

baru saja 

disampaikan 

5. Guru 

membagikan 

LKPD kepada 

siswa 

1. Siswa diminta 

mengamati gambar dan 

penjelasan mengenai 

lambang garuda 

Pancasila 

2. Siswa melakukan 

permainan seperti 

sebelumnya 

3. Masing-masing 

kelompok menjawab 

pertanyaan yang didapat 

setelah guru memutar 

media 

4. Siswa mengerjakan 

LKPD berikutnya 

Bahasa Indonesia 

3.9 Mengidentifikasi lambang/ 

simbol (rambu lalu lintas, 

pramuka dan lambang negara) 

beserta artinya dalam teks lisan, 

tulis, dan visual. 

4.9 Menyajikan hasil identifikasi 

tentang lambang/simbol (rambu 

lalu lintas, pramuka, dan 

lambang negara) beserta artinya 

dalam bentuk visual dan tulis 

menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif. 

Indikator 

3.9.1 Mencirikan jenis lambang/ 

simbol lalu lintas. 

4.9.1 Menuliskan makna lambang/ 

simbol lalu lintas. 

 

1. Mempersiapkan 

media 

KOPANCA 

2. Siswa diminta 

membagi menjadi 

beberapa 

kelompok  

3. Guru menjelaskan 

mengenai rambu-

rambu lalu lintas 

secara singkat 

4. Guru mengajak 

siswa melakukan 

tanya jawab 

tentang 

penjelasan yang 

baru saja 

disampaikan 

5. Guru 

membagikan 

1. Siswa diminta 

mengamati gambar dan 

penjelasan singkat dari 

guru mengenai rambu-

rambu lalu lintas 

2. Siswa dan guru 

melakukan permainan 

menggunakan media 

KOPANCA 

3. Masing-masing 

kelompok menebak 

makna dari simbol 

rambu-rambu lalu lintas 

yang diperoleh setelah 

guru memutar media 

dengan bergantian 

(Apabila tidak dapat 

menjawab maka dapat 

jawab oleh kelompok lain 

dengan berebut) dan 
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LKPD kepada 

siswa 

permainan dilakukan 

kurang lebih 10 putaran 

4. Guru membagikan LKPD 

kepada siswa 

5. Siswa mengerjakan 

LKPD yang sudah 

dibagikan 

 

5. Materi Pembelajaran 

 

a. Makna Lambang Garuda Pancasila 

Lambang Negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. 

Garuda Pancasila diambil dari burung garuda yang melambangkan 

kekuatan. Warna emas dari burung garuda dilambangkan sebagai 

kemegahan dan kejayaan. Jumlah dari bulu-bulu pada garuda Pancasila 

memiliki makna tersendiri. Sayap dengan jumlah bulu 17 bermakna tanggal 

kemerdekaan negara Indonesia. Bulu ekor yang berjumlah 8 bermakna 

sebagai bulan dari kemerdekaan yaitu bulan Agustus. Sedangkan bulu pada 

pangkal ekor berjumlah 19 dan 

bulu leher berjumlah 45 

bermakna tahun kemerdekaan 

Indonesia yaitu tahun 1945. 

Selain itu, makna dari burung 

garuda yang menghadap ke arah 

kanan juga bermakna pemikiran 

orang dahulu yang menginginkan 

Indonesia sebagai negara yang 

benar dan agar Indonesia tidak 

menuju jalan yang salah. Sayap 

yang mengembang juga dimaknai 

dengan semangat dan siap terbang ke 

angkasa untuk menjunjung tinggi nama baik Indonesia. Pada Garuda 

Pancasila terdapat tulisan “Bhinneka Tunggal Ika” yang dicekram. 

Bhinneka Tungga Ika merupakan selogan negara Indonesia yang diambil 

dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular byang bermakna “Berbeda-

Sumber: Freepnglogos.com 
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beda Tetapi Satu Tujuan”. Dengan adanya banyak pulau, suku, ras, agama, 

dan perbedaan-perbedaan di Indonesia membuat kalimat Bhinneka Tunggal 

Ika memiliki makna yang mendalam guna menjunjung persatuan dan 

kesatuan. Berikut perilaku dari memaknai Bhinneka Tunggal Ika yang dapat 

dilakukan di lingkungan sekitar: 

1) Toleransi Beragama 

Dapat diketahui bahwa di Indonesia banyak agama yang tersebar. 

Agama juga tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan orang 

lain, maka dari itu perlu adanya sikap toleransi beragama yang dapat 

diwujudkan dengan: 

a) Menghormati keyakinan yang dimiliki orang lain 

b) Tidak memaksakan keyakinan agama pada orang lain 

c) Bersikap menerima pada keyakinan dan ibadah yang 

dilakukan orang lain yang berbeda agama 

d) Tidak membeda-bedakan dan menyalahkan agama satu 

dengan yang lainnya 

2) Toleransi Keberagaman Suku dan Ras 

Tidak berbeda dengan keragaman agama yang ada di Indonesia. 

Dengan banyaknya pulau di Indonesia makan banyak pula suku dan ras 

yang tersebar. Sikap dalam bertoleransi keberagaman suku dan ras 

dapat dilakukan dengan: 

a) Mengetahui ragam budaya yang ada di Indonesia 

b) Dapat mempelajari dan menguasai ragam seni di Indonesia 

sesuai minat dan kesenangan 

c) Merasa bangga dengan budaya yang dimiliki 

d) Menyaring budaya asing dapat melestarikan budaya 

Indonesia 

 

Sikap-sikap itulah yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan sehingga apa yang 

dicita-citakan para pahlawan yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila dan 

makna dari selogan Bhinneka Tunggal Ika dapat terjaga demi persatuan dan 

kesatuan Indonesia. 
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b. Rambu-Rambu Lalu Lintas 

Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu pelengkapan jalan yang 

dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat maupun perpaduan dari lambang, 

huruf dan angka. Rambu-rambu lalu lintas digunakan sebagai arahan bagi 

pengguna jalan. Adanya rambu-rambu lalu lintas ditujukan untuk menciptakan 

kelancaran, keteraturan, dan keselamatan dalam berkendara. Rambu-rambu lalu 

lintas berdasarkan jenis dan fungsinya dibagi menjadi empat yaitu peringatan, 

larangan, perintah, dan petunjuk. 

1) Peringatan 

Rambu peringatan merupakan rambu lalu lintas yang 

memberikan peringatan kemungkinan adanya bahaya atau sesuatu hal 

berbahaya di jalan depan. Penempatan dari rambu peringatan sendiri 

sekurang-kurangnya 50 meter dengan memperhatikan kondisi lalu 

lintas. Bentuk dari rambu peringatan adalah bujur sangkar dengan empat 

persegi panjang, berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam. 

 

Tabel 2.2 

Rambu-Rambu Peringatan 

 

 

Tikungan ke 

kiri 

 

Jembatan 

 

Jalan 

menurun 

curam 

 

Tikungan ke 

kanan 

 

Penyempitan 

jalan 

 

Jalan licin 

 

Tikungan 

tajam 

 

Penyempitan 

jalan sebelah 

kanan 
 

Cekungan 

 

Tikungan 

tajam ganda 
 

Tikungan 

memutar 

 

Jalan 

cembung 
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Banyak 

tikungan 

 

Jalan 

menurun 

landau 
 

Jalan 

bergelombang 

 

Tikungan 

ganda 

 

Jalan 

menanjak 

landau 
 

Bagian tepi 

rawan runtuh 

(longsor) 

 

Lampu 

merah 

 

Jalan 

menanjak 

curam 
 

Lontaran 

kerikil 

Sumber: Kinibisa.com 

 

2) Larangan 

Rambu larangan merupakan rambu lalu lintas yang menyatakan 

sesuatu yang dilarang oleh pengguna jalan. Penempatannya sendiri 

ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan. Bentuk rambu 

larangan dapat berupa segi delapan sama sisi, segitiga sama sisi, silang 

dengan ujungnya diruncingkan, lingkaran dan empat persegi panjang. 

Warna dari rambu larangan berdasar warna putih dengan lambang atau 

tulisan berwarna hitam atau merah. 

 

Tabel 2.3 

Rambu-Rambu Larangan 

 

 

Larangan masuk 

baik kendaraan 

maupun tidak 
 

Batas ketinggian 

 

Sepeda motor 

dilarang masuk 
 

Batas ruang lebar 

 

Mobil dilarang 

masuk 
 

Batas tonase 
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Kendaraan dilarang 

masuk 
 

Batas tonase sumbu 

muatan 

 

Sepeda dilarang 

masuk 
 

Dilarang berhenti 

 

Larangan untuk truk 

dengan Panjang 

tertentu  

Dilarang parkir 

 

Batas jarak 

kendaraan 
 

Batas kecepatan 

Sumber: Kinibisa.com 

 

3) Perintah 

Rambu perintah merupakan rambu lalu lintas yang memberikan 

perintah yang wajib dilakukan pengguna jalan. Penempatan dari rambu 

perintah dekat dengan titik perintah. Warna pada rambu perintah yaitu 

biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih dan merah untuk garis 

serong sebagai batas akhir perintah. 

 

Tabel 2.4 

Rambu-Rambu Perintah 

 

 

Halte bus 

 

Penyeberangan 

pejalan kaki 

 

Zona parkir 

 

Stasiun 

kereta api 
 

Bandar udara 

 

Tempat 

pembuangan 

sementara 

 

Pelabuhan 

 

Stand taksi 

 

Terowongan 

bermula 
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Terminal 

bus 
 

Kantor pos 

 

Terowongan 

berakhir 

 

Telepon 

umum 

 

Kendaraan 

umum selain 

bus dan taksi 
 

Rute 

evakuasi 

 

Rute 

evakuasi 

tsunami 
 

Zona parkir 

untuk 

penyandang 

cacat  

Rute 

evakuasi 

letusan 

 

Lokasi 

berkumpul 

darurat 
 

Kamp 

pengungsian 

 

Tempat 

pembungan 

akhir 

Sumber: Kinibisa.com 

 

4) Petunjuk 

Rambu petunjuk merupakan rambu lalu lintas yang 

memberikan petunjuk tentang jalan, arah, kota, tempat, pengaturan, 

ataupun fasilitas-fasilitas lain untuk pengguna jalan. Rambu petunjuk 

berwarna biru untuk menunjukkan tempat, batas wilayah, situasi jalan 

dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus. Rambu petunjuk 

berwarna hijau dengan tulisan warna putih untuk menyatakan arah 

tujuan seperti kota,daerah/wilayah serta nama jalan. Sedangkan rambu 

petunjuk warna coklat dengan tulisan/lambang warna putih untuk 

menunjukkan kawasan dan objek wisata. 

 

Tabel 2.5 

Rambu-Rambu Petunjuk 

 

 

Jalan tol 

 

Memasuki daerah 

penggunaan sabuk 

pengaman 
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Batas akhir jalan tol 

 

Awal jalur bus 

 

Khusus kendaraan 

bermotor 
 

Bagian jalur yang 

dapat digunakan lalu 

lintas lainnya 

 

Batas akhir 

 

Jalur khusus bus 

 

Tempat 

pemberhentian bus 
 

Jalur bus searah 

dengan arah lalu 

lintas 

 

Tempat 

pemberhentian 

kendaraan lintas 

tetap  

Jalur bus berlawanan 

arah lalu lintas 

Sumber: Kinibisa.com 

 

Tabel 2.6 

Indikator Pembelajaran 
 

1 Menuliskan makna lambang/simbol lalu lintas  

2 Mencirikan jenis lambang/simbol lalu lintas  

3 Menjelaskan “Bhinneka Tunggal Ika” pada lambang negara “Garuda 

Pancasila”  

4 Menyimpulkan contoh sikap yang sesuai arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada 

“Garuda Pancasila”  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan kajian serta penelusuran terhadap penelitian terdahulu, 

terdapat penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang sedang 

diteliti disini. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian saat ini 

dapat membantu proses penelitian. Berikut kajian penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini: 
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1. Penelitian pengembangan dari Agus Setyaningsih yang membahas 

mengenai “Pengembangan Media Pembelajaran tematik Subtema Tubuh 

Manusia Berbasis Adobe Flash CS6 Kelas V SD/MI”. 

2. Penelitian pengembangan dari Randy Gumelar Wicaksono yang membahas 

mengenai “Pengembangan Media Kartu Transparan Dalam Pembelajaran 

Matematika Materi Perkalian Pecahan Untuk Siswa SD/MI”. 

3. Penelitian pengembangan dari Dewi Saraswati dan Arfilia Wijayanti (Jurnal 

Pendidikan Dasar Nusantara) yang membahas mengenai “The Developing 

Of Tematic Teaching Media Magic Puzzle Theme Of Berbagi Pekerjaan In 

Fourth Grade Of Primary School”. 

 

Tabel 2.7 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan 
 

Nama Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

Agus 

Setyaningsih  

Pengembangan Media 

Pembelajaran tematik 

Subtema Tubuh 

Manusia Berbasis 

Adobe Flash CS6 Kelas 

V SD/MI 

Menggunakan 

penelitian 

pengembangan 

R&D untuk 

pembelajaran 

tematik 

Penelitian terdahulu 

menggunakan media 

multimedia sedangkan 

penelitian ini tidak 

menggunakan media 

multimedia 

Randy Gumelar 

Wicaksono 

Pengembangan Media 

Kartu Transparan Dalam 

Pembelajaran 

Matematika Materi 

Perkalian Pecahan 

Untuk Siswa SD/MI 

Menggunakan 

penelitian 

pengembangan 

R&D 

Penelitian terdahulu 

khusus untuk mata 

pelajaran matematika 

sedangkan penelitian ini 

untuk pembelajaran 

tematik 

Dewi Saraswati 

dan Arfilia 

Wijayanti  (Jurnal 

Pendidikan Dasar 

Nusantara) 

“The Developing Of 

Tematic Teaching 

Media Magic Puzzle 

Theme Of Berbagi 

Pekerjaan In Fourth 

Grade Of Primary 

School”. 

Menggunakan 

penelitian 

pengembangan 

R&D untuk 

pembelajaran 

tematik 

Penelitian terdahulu 

menggunakan puzzle 

sedangkan penelitian ini 

berupa komedi putar 
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C. Kerangka Pikir 

Media pembelajaran menjadi sesuatu yang penting dalam menunjang 

proses pembelajaran. Media pembelajaran dibutuhkan guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga siswa lebih mudah 

memahami dan merasa senang ketika mengikuti proses belajar mengajar. 

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti menggambarkan kerangka pikir 

bada bagan dibawah ini. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

Kondisi Ideal 

Penggunaan media pembelajaran 

akan lebih memudahkan peserta 

didik untuk menerima 

pembelajaran dan dapat menjadi 

motivasi yang menarik untuk 

mengajak peserta didik untuk 

mengikuti proses belajar dengan 

baik. 

Kondisi Fakta 

Pembelajaran kurang 

memaksimalkan penggunaan media 

tapi lebih memanfaatkan buku 

tematik dan belum adanya media 

untuk memperkenalkan rambu-

rambu lalu lintas lambang pada 

garuda pancasila  

Model Penelitian dan Pengembangan ADDIE 

1. Analyze: analisis permasalahan atau kelemahan untuk bahan 

pengembangan 

2. Design: desain produk untuk pemecahan masalah 

3. Development: pembuatan produk yang sudah dirancang 

4. Implementation: penerapan produk atau uji coba 

5. Evaluation: perbaikan atau penyempurnaan produk 
 

Analisis Kebutuhan: 

1. Kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran 

2. Materi Garuda Pancasila dan Rambu-rambu Lalu Lintas belum terdapat 

media pembelajarannya 

 

Pengembangan Media KOPANCA (Komedi Putar Lalu Lintas Dan 

Pancasila) Pada Tema 8 Subtema 3 Kelas III di SDN 3 Sarongan 

Banyuwangi 

Hasil: 

Media KOPANCA (Komedi Putar Lalu Lintas Dan Pancasila) Pada Tema 8 

Subtema 3 Kelas III 


