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ABSTRAK 

 

Implementasi pembelajaran menggunakan smartphone dan tablet dapat 

memberikan dampak positif terhadap dimensi kognitif, metakognitif, afektif, dan 

sosial budaya, karena memiliki kekuatan untuk mentransformasi pengalaman 

belajar. Media pembelajaran jenis ini memungkinkan peserta didik belajar tidak 

terbatas oleh waktu dan tempat dengan berbantu media pembelajaran berupa 

aplikasi yang menarik. Salah satu media pembelajaran berbasis android adalah 

Aplikasi Cendekia Ceria yang dikembangkan oleh penulis. Aplikasi ini 

merupakan aplikasi berisi pembelajaran Tematik untuk peserta didik SD/MI kelas 

IV. Aplikasi ini memanfaatkan telepon seluler ber-platform Android. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran 

tematik berbasis android melalui aplikasi Cendekia Ceria, untuk mengetahui 

kelayakan media pembelajaran berbasis android melalui aplikasi Cendekia Ceria 

pada pembelajaran tematik, dan untuk mengetahui respon pendidik dan peserta 

didik terhadap media pembelajaran berbasis android melalui aplikasi Cendekia 

Ceria pada pembelajaran tematik. Penelitian yang dilakukan oleh penulis 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D) model ADDIE. 

Dalam model ini terdapat lima tahapan yang akan dilakuakan yaitu: 1) analyze, 

(analisis) 2) design (desain), 3) development (pengembangan), 4) implementation 

(implementasi), dan 5) evaluation (evaluasi). Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh hasil bahwa pengembangan Aplikasi Berbasis Android telah diujikan 

melalui angket validasi ahli bahasa dengan persentase sebesar 85% dengan 

kategori “Sangat Layak”, ahli media memperoleh persentase sebesar 89% dengan 

kategori “Sangat Layak”, ahli materi memperoleh persentase sebesar 89% dengan 

kategori “Sangat Layak” dan uji respon pendidik memperoleh persentase sebesar 

87% dengan kategori “ Sangat Layak”. Hasil Uji coba kelompok kecil yang 

melibatkan 12 peserta didik di MIN 7 Bandar Lampung, memperoleh persentase 

rata-rata persentase sebesar 86% dengan kategori “Sangat Layak”. Uji coba 

kelompok  besar yang melibatkan 24 peserta didik di SDN Margadadi Lampung 

Selatan, memperoleh  persentase rata-rata persentase sebesar 83% dengan kategori 

“Sangat Layak”.  

 

Kata Kunci : Pengembangan, Media Pembelajaran, Pembelajaran Tematik, 

Aplikasi, Android 
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MOTTO 

 

 

 

 

حۡ ٱ ١ُۡۡۡهۡم ۡ لرَّ لَّم  ۡقُرۡ ل ۡٱع  ان  ٢ۡۡۡء  ل ق  ۡإٱخ  ٰ ۡ ل  ۡو لَّم ه٣ُۡۡۡه  ۡل ۡٱع  ٤ۡۡب ي ان 
 
 
 
(Tuhan) yang Maha Pemurah (1), yang telah mengajarkan Al Quran (2). Dia 

menciptakan manusia (3) mengajarnya pandai berbicara (4) 

(Ar-Rahman: 1-4)
1
 

                                                             
1
 Departemen agama, Al-quran dan terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2015), h. 424 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

kehidupan. Bukan saja sangat penting, bahkan masalah pendidikan itu sama sekali 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan.
1
 Pendidikan menjadi media yang 

mempunyai pengaruh untuk menentukan arah kesuksesan negara. Pendidikan 

menjadi pilar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia.
2
 Pendidikan 

yang bermutu diperlukan dalam proses pematangan kualitas peserta didik yang 

dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, 

ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari 

buruknya akhlak dan keimanan.
3
 

  Salah satu hal yang ditekankan dalam tujuan pendidikan nasional yakni 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan undang-undang 

No 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

                                                             
1
H. Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 98. 

2
Ismail Suardi Wekke, Ridha Winda Astuti, Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah: 

Implementasi di Wilayah Minoritas Muslim, Jurnal Tadris, Vol. 2 No. 1 (Juni 2017), h. 33.  
3
Faizal Djabidi, Manajemen Pengelolaan Kelas (Cilegon: Madani, 2017), h. 1. 
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mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
4
 

  Tujuan pendidikan juga dijelaskan dalam Q. S. Al-baqarah ayat 1-5 

sebagaimana Allah berfirman:
5
 

                         

                              

                             

           

 

Artinya: (1) Alif laam miin, (2) Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (3) (yaitu) mereka yang beriman kepada 

yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang 

Kami anugerahkan kepada mereka. (4) dan mereka yang beriman kepada kitab 

(Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah 

diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. (5) 

mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah 

orang-orang yang beruntung. 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan  tujuan 

pendidikan, yaitu mewujudkan manusia yang taqwa dan banyak beramal shaleh, 

menjadikan manusia percaya akan adanya keberadaan Allah, mewujudkan 

manusia yang percaya akan hari akhir, mewujudkan kesuksesan dalam hidup. 

Tercapainya tujuan pendidikan dilihat dari bagaimana proses pembelajaran 

yang berlangsung di sekolah. Belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang 

                                                             
4
Sukring, Pendidikan dalam Pengembangan Kecerdasan Peserta didik, Jurnal  Tadris, Vol. 

01 No. 1 ( Juni 2016), h. 69. 
5
Tim Penulis Lajnah pentashihan mushaf  Al-Qur’an  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an 

Madina (Bandung: PT  Madina Raihan Makmur 2015) h.2  
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disebabkan oleh perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau 

sikapnya.
6
 Belajar merupakan kegiatan paling pokok dalam proses belajar 

mengajar manusia. Terutama dalam pencapaian tujuan intitusional suatu lembaga 

pendidikan atau sekolah. Hal ini menunjukan bahwa berhasil tidaknya suatu 

pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar 

yang dialami oleh individu.
7
 Sedangkan menurut Brunner, seperti dikutip Trianto 

belajar adalah proses aktif dimana siswa membangun pengetahuan baru 

berdasarkan pada pengalaman atau pengetahuan yang dimilikinya.
8
 

Interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut dipengaruhi oleh 

lingkungannya, yang antara lain terdiri atas murid, guru, petugas perpustakaan, 

kepala sekolah, bahan atau materi pelajaran (buku, modul, selebaran, majalah, 

rekaman video atau audio, dan yang sejenisnya), dan berbagai sumber belajar dan 

fasilitas (proyektor overhead,  perekam pita audio dan video, radio, televisi, 

komputer, perpustakaan, laboratorium, pusat sumber belajar, dan lain-lain).
9
 

Proses belajar mengubah setiap individu dari yang tidak mengetahui menjadi 

memahami. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q. S. Az-zumar ayat 9 sebagai 

berikut:
10

 

                                                             
6
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h.1. 

7
Faizal Djabidi, Manajemen Pengelolaan Kelas, h. 3.  

8
M. Yusuf T, Mutmainnah Amin, Pengaruh Mind Map dan Gaya Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa,  Jurnal Tadris, Vol. 1 No 1 (Juni 2016), h. 87.  
9
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h.1. 

10
Tim Penulis Lajnah pentashihan mushaf  Al-Qur’an  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an 

Madina (Bandung: PT  Madina Raihan Makmur 2015) h. 459 
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Artinya: “Katakanlah: adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal 

sehat yang dapat menerima pelajaran (Q. S Az-zumar: 9).” 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidaklah sama antara orang yang berilmu 

dengan yang tidak berilmu serta keutamaan orang yang berilmu di atas selainnya. 

Belajar adalah proses perubahan di dalam diri manusia.
11

 

Proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antara 

peserta didik dan guru.
12

 Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan 

(ide, gagasan, materi pelajaran) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi 

saling mempengaruhi diantara keduanya. Komunikasi mengandung makna 

menyebarkan informasi, pesan, berita, pengetahuan, dan norma/nilai-nilai dengan 

tujuan untuk menggugah partisipasi, agar yang diberitahukan tersebut menjadi 

milik bersama antara komunikator dan komunikan.
13

 Dalam pencapaian 

pembelajaran yang efektif tidak hanya dilihat dari bagaimana proses komunikasi 

yang terjadi  tetapi dilihat juga dari sarana yang digunakan oleh pendidik dalam 

menyampaikan materi. Sarana pendidikan yang dimaksud disini yaitu media 

pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu peserta 

didik melakukan kegiatan belajar, membantu pendidik melaksanakan perannya, 

                                                             
11

Faizal Djabidi, Manajemen Pengelolaan Kelas, h. 4.   
12

Farida, Mengembangkan Kemampuan Pemahaman Konsep Peserta Didik Melalui 

Pembelajaran Berbasis VCD, Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 6, No. 1, (2015), h. 

26  
13

Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2015), h. 81. 
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dan membantu efektivitas pembelajaran.
14

 Pengembangan media pembelajaran 

dapat memenuhi kebutuhan peserta didik jika dikaji dalam bidang ilmu teknologi 

pembelajaran. Teknologi pembelajaran mempunyai peran untuk memfasilitasi 

pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, 

atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang 

tepat (AECT).
15

  

Teknologi digunakan sebagai media pembelajaran inovatif yang diyakini 

mampu mengikuti perkembangan zaman. Sakat menyatakan bahwa pembelajaran 

yang menggunakan media teknologi memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pembelajaran. Perangkat android sangat dekat dengan kehidupan peserta 

didik saat ini. Selain sebagai fungsi komunikasi, perangkat android juga sangat 

berpotensi dikembangkan menjadi media pembelajaran interaktif yang bermanfaat 

bagi peserta didik.
16

 

Calimag di dalam Yektyastuti, dkk menyebutkan bahwa, penggunaan 

media pembelajaran berbasis android merupakan salah satu penerapan gaya 

belajar abad ke 21. Penggunaan media pembelajaran sejenis ini berpotensi untuk 

membantu meningkatkan performa akademik peserta didik berupa hasil belajar 

pada ranah kognitif dan motivasi belajar peserta didik. Implementasi 

pembelajaran menggunakan smartphone dan tablet dapat memberikan dampak 

positif terhadap dimensi kognitif, metakognitif, afektif, dan sosial budaya. 

                                                             
14

Yulia Siska, Pembelajaran IPS di SD/MI (Yogyakarta: GarudhaWaca, 2018), h. 318  
15

Nurwahyuningsih dkk, “Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning Berbasis 

Android Mata Pelajaran IPA Untuk Siswa SMP”,  Jurnal Refleksi Edukatika, Vol. 8 No. 1 (2017), 

h. 82. 
16

Isma Ramadhani Lubis, Jaslin Ikhsan, Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis 

Android Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Prestasi Kognitif Peserta Didik SMA “, Jurnal 

Inovasi Pendidikan IPA, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2015), h. 192. 
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Smartphone dan tablet memiliki kekuatan untuk mentransformasi pengalama 

belajar. Media pembelajaran memungkinkan peserta didik belajar tidak terbatas 

oleh waktu dan tempat dengan aplikasi yang menarik.
17

 

Salah satu media pembelajaran berbasis android adalah Aplikasi Cendekia 

ceria yang akan dikembangkan oleh penulis. Aplikasi ini merupakan aplikasi 

berisi pembelajaran Tematik Pada semester 1 untuk peserta didik Sekolah Dasar 

kelas 4. Aplikasi ini memanfaatkan telepon seluler ber-platform Android. 

Pengembangan aplikasi ini didasari pada kenyataan bahwa media pembelajaran 

yang selama ini digunakan pendidik hanya berupa gambar-gambar ataupun 

cuplikan video yang mewakili dari beberapa materi saja. 

                                                             
17

Resti Yektyastuti, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada Materi 

Kelarutan untuk Meningkatkan Performa Akademik Peserta Didik SMA, Jurnal Inovasi 

Pendidikan IPA, 2 (1), 2016, h, 89. 
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Sedangkan muatan yang dipadukan dalam pembelajaran Tematik ada 

muatan pembelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, Matematika, Seni 

Budaya dan Prakarya, serta Pendidkan Jasmani dan olah Raga. Dengan muatan 

mata pelajaran yang banyak, pendidik hanya mampu menyediakan media secara 

terbatas dan belum menggunakan media pembelajaran yang khusus untuk 

pembelajaran tematik, yang dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa 

jumlah peserta didik pada Kelas 4 MIN 7 Bandar Lampung berjumlah 30 orang. 

Ada sekitar 13 peserta didik yang memiliki Smartphone pribadi pemberian 

orangtua, Peserta didik mengatakan bahwa mereka menggunakan Hp nya untuk 
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bermain game, sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Youtube, dan Google. 

Penggunaan smartphone itu sendiri harusnya dibawah pengawasaan orangtua agar 

tidak mengarah ke penyalahgunaan yang bersifat negatif, mengingat banyaknya 

konten negatif di sosial media khususnya Youtube. 

Oleh karena itu, aplikasi Cendekia ceria hadir untuk memberikan materi 

pembelajaran dengan cara yang menarik. Aplikasi Cendekia ceria juga dapat 

diakses di mana saja, jadi peserta didik bisa belajar di mana saja layaknya di 

sekolah ataupun bimbingan belajar. Aplikasi ini berisi materi dengan kajian video 

atau audio visual, kumpulan soal latihan yang bervariasi serta soal tes. Tanggapan 

dari pendidik dikelas 4 MIN 7 Bandar Lampung, tentang aplikasi Cendekia ceria 

yang akan dikembangkan tersebut sangat bagus untuk membantu menjelaskan 

materi dari tema yang sudah ada dibahan ajar buku Tematik sehingga peserta 

didik tidak merasa bosan untuk mengulas kembali materi yang sudah dipelajari, 

selain itu penggunaan handphone juga bisa lebih diarahkan ke segi positif dan 

berbobot, aplikasi ini juga membantu peserta didik untuk berlatih mengerjakan 

soal-soal yang tersaji di dalam aplikasi tersebut sehingga mereka jadi lebih 

bersemangat untuk membaca dan memahami materi yang sudah diberikan 

disekolah dan jadi lebih paham untuk pembelajaran sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk 

mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dalam aplikasi Cendekia 

ceria pada peserta didik Kelas IV SD/MI, karena menurut penulis, pembelajaran 

melalui media smartphone akan lebih praktis dilakukan dimana saja dan kapan 

saja sehingga dapat membuat peserta didik lebih mudah dalam belajar. 
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B. Identifikasi Masalah 

   Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diidentifikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Belum tersedianya media pembelajaran tematik yang dapat memuat 

beberapa materi pelajaran sekaligus. 

2. Kurangnya media pembelajaran yang digunakan pendidik untuk 

meningkatkan semangat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. 

3. Belum adanya pengembangan media pembelajaran tematik  berbasis 

android. Mengingat beberapa peserta didik yang menggunakan Android 

nya hanya untuk bermain game. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah  

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Produk media pembelajaran yang dikembangkan adalah dalam bentuk 

Apilkasi Berbasis Android. Media pembelajaran berupa Aplikasi yang akan 

dikembangkan hanya membahas Tema yang ada pada Kelas IV semester 1 

yang terdiri dari 5 Tema, yaitu: Indahnya Kebersamaan, Selalu Berhemat 

Energi, Perduli Terhadap Mahluk Hidup, Berbagai Pekerjaan, Pahlawanku. 

Masing-masing Tema memiliki 3 Subtema dan 6 Pembelajaran. 

2. Penulis melakukan penelitian di kelas IV MIN 7 Bandar Lampung dan SDN 3 

Margadadi Lampung Selatan. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Tematik berbasis android 

melalui aplikasi Cendekia ceria bagi peserta didiki kelas IV SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran Tematik berbasis android 

melalui aplikasi Cendekia ceria bagi peserta didik kelas IV SD/MI?  

3. Bagaimana respon kelayakan pendidik dan peserta didik terhadap media 

pembelajaran interaktif  berbasis android bagi peserta didik kelas IV 

SD/MI? 

 

E. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian untuk 

penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan produk berupa media pembelajaran tematik berbasis 

android melalui aplikasi Cendekia ceria pada pembelajaran tematik kelas 

IV SD/MI. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis android melalui 

aplikasi Cendekia ceria pada pembelajaran Temati kelas IV SD/MI. 

3. Mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap media 

pembelajaran berbasis android melalui aplikasi Cendekia ceria pada 

pembelajaran Tematik kelas IV SD/MI 
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F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat. 

Beberapa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi guna 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media teknologi dan informasi, 

khususnya media pembelajaran Tematik berbasis android pada aplikasi Cendekia 

ceria yang dikembangkan oleh penulis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pendidik 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah 

wawasan terhadap alternatif media pembelajaran yang menarik dan 

bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran Tematik. 

b. Peserta didik 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pembelajaran 

tematik kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat mengakses materi 

pembelajaran kapanpun dan dimanapun. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam 

pengembangan materi pembelajaran berbasis android. 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima. Sementara Karwono dan Mularsih menyatakan bahwa 

pembelajaran berasal dari kata belajar mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” 

menunjukan bahwa ada unsur dari luar (eksternal) yang bersifat “intervensi”  agar 

terjadi proses belajar. Pembelajaran mengandung makna setiap kegiatan yang 

dirancang untuk membantu individu mempelajari kecakapan tertentu.
1
  

Menurut schramm  media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dikemukakan juga oleh 

suparno bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai 

saluran untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu sumber kepada 

penerima pesan.
2
 Media menurut Hamidjojo merupakan semua bentuk perantara 

yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, 

atau pendapat sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai 

kepada penerima yang dituju (Arsyad, 2005:4). Dalam kegiatan pembelajaran, 

media merupakan salah satu sumber belajar yang dapat menyampaikan pesan-

pesan pendidikan kepada para peserta didik. Perbedaan gaya belajar, minat, 

                                                             
1
Nurul Hidayah, Rifky Khumairo Ulva, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik 

Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negrikaton 

Pesawaran, Jurnal Terampil, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017), h. 36. 
2
Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab Dari Kartu Sederhana 

Sampai Web Penjelajah Dunia  (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2016), h. 3.  
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intelegensi, keterbatasan indera, hambatan jarak dan waktu dan lain-lain dapat 

dibantu dengan memanfaatkan media.
3
 Sanaky mendefinisikan media 

pembelajaran dengan lebih singkat, yaitu sebuah alat yang berfungsi dan dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sejalan dengan itu, media 

pembelajaran merupakan alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan sebagian 

dari keseluruhan program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal.
4
 

National Education Association (NEA) menyatakan bahwa media adalah bentuk-

bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media 

hendaknya dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dan dibaca. Selain pengertian 

tersebut, Associaton of Education and Communication Tecnology (AECT) 

Amerika mengemukakan bahwa media merupakan segala bentuk dan saluran yang 

digunakan orang untuk menyalurkan pesan/ informasi.  

Gagne menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat memotivasi peserta didik 

untuk belajar. Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru ke peserta didik (ataupun 

sebaliknya).
5
 Sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian 

peserta didik agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Media 

pembelajaran juga dipahami sebagai alat, metode, dan teknik yang digunakan 

dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dalam proses pembelajaran. 

                                                             
3
Farida, Mengembangkan Kemampuan Pemahaman Konsep Peserta Didik Melalui 

Pembelajaran Berbasis VCD, Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 6, No. 1, (2015), h. 

26   
4
Nunuk Saryani, dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), h. 4.  
5
Euis Karwati, Doni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 224.  
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah salah satu komponen komunikasi yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan pembelajaran dalam menyampaikan pesan pembelajaran atau 

informasi dari satu sumber kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik agar proses pembelajaran 

dapat berlangsung secara efektif. 

2. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran  

Suatu media mungkin hanya tepat untuk digunakan pada situasi tertentu 

yang spesifik. Karena itu, seorang guru perlu memilih suatu media yang akan 

digunakan. Seorang guru perlu mengetahui dan memperhatikan kriteria umum 

dalam pemilihan media. Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah: 

a) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, misalnya guru memilih gambar 

berseri (flow chart) untuk mengajak siswa berbicara utamanya menuturkan 

cerita. Guru juga dapat memilih rekaman suara untuk melihat siswa 

menyimak dan melafalkan.
6
 

b) Waktu, tenaga, dan dana yang diperlukan untuk mengadakannya. 

c) Kemenarikan media sehingga mampu menarik perhatian siswa untuk 

belajar. 

d) Kesesuaian media dengan kemampuan dan kesiapan siswa. 

e) Akurasi isi media secara ilmiah. 

Pemilihan media secara tepat sebetulnya belum menjamin kualitas 

penggunaannya, karena pemilihan dan penggunaan media merupakan dua hal 

                                                             
6
Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab Dari Kartu Sederhana 

Sampai Web Penjelajah Dunia, h. 27-28.  
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yang berbeda. Karena itu, guru perlu memperhatikan kaidah penggunaan media 

sebagaimana mereka memperhatikan kriteria pemilihannya.
7
 

 Apabila penggunaan media pembelajaran tidak mempengaruhi proses dan 

kualitas  pengajaran, sebaiknya guru tidak memaksakan penggunaannya, dan 

perlu mencari usaha lain di luar media pengajaran. Dalam memilih media untuk 

kepentingan pengajaran sebaliknya memerhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:  

1) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran: artinya media pengajaran 

dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan  tujuan-

tujuan instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis lebih memungkinkan digunakannya media pengajaran. 

2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran: bahan pelajaran yang sifatnya 

fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media 

agar lebih mudah dipahami siswa. 

3) Kemudahan memperoleh media: artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. 

Media grafis umumnya dapat dibuat guru tanpa biaya yang mahal, di 

samping sederhana dan praktis penggunaannya.
8
  

4) Keterampilan guru dalam menggunakannya: apa pun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses 

pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, 

tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi 

belajar siswa dengan lingkungannya. Adanya OHP, proyektor film, 

                                                             
7
Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab Dari Kartu Sederhana 

Sampai Web Penjelajah Dunia, h. 27-28.  
8
Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 

h. 4-5  
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komputer, dan alat-alat canggih lainnya, tidak mempunyai arti apa-apa, 

bila guru tidak dapat mengguanaknnya dalam pengajaran untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran. 

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya: sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

6) Sesuai dengan taraf berfikir siswa: memilih media untuk pendidikan 

dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berfikir siswa, sehingga makna 

yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. Menyajikan 

grafik yang berisi data dan angka atau proporsi dalam bentuk persen bagi 

ssiwa SD kelas-kelas rendah tidak ada manfaatnya. Mungkin lebih tepat 

dalam bentuk gambar atau poster. Demikian juga diagram yang 

menjelaskan alur hubungan suatu konsep atau prinsip hanya bisa dilakukan 

bagi siswa yang telah memiliki kadar berpikir yang tinggi. 

 Dengan kriteria pemilihan media diatas, guru dapat lebih mudah 

menggunakan media mana yang dianggap tepat untuk membantu mempermudah 

tugas-tugasnya sebagai pengajar.
9
  

3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Sudrajat mengemukakan sejumlah fungsi media pembelajaran, diantaranya: 

a. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh para siswa. 

b. Media pembelajaran dapat melampaui  batas ruang kelas 

c. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antar 

siswa dengan lingkungan. 

                                                             
9
Ibid., h. 5.  
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d. Media pembelajaran menghasilkan keragaman pengamatan 

e. Media pembelajaran dapat menanamkan konsep dasar yang benar, 

kongkrit dan realistis.  

f. Media pembelajaran membangkitkan keinginan dan minat baru 

g. Media pembelajaran memotivasi dan merangsang siswa untuk belajar. 

h. Media pembelajaran memberikan pengalaman yang integral/ 

menyeluruh dari kongkrit sampai abstrak.
10

 

Sedangkan fungsi media pembelajaran menurut asyhar terdiri dari fungsi 

semantik, manipulatif, fiksatif, distributif, sosiokultural, dan psikologis. 

1. Fungsi semantik 

Media pembelajaran memiliki fungsi semantik, artinya media 

pembelajaran berfungsi mengkonkretkan ide dan memberikan kejelasan 

agar pengetahuan dan pengalaman belajar dapat lebih jelas dan mudah 

dipahami.
11

 Contohnya, dalam mengajar materi simbol unsur kimia, guru 

dapat menggunakan medai gambar, kata unsur diagram, foto, video, dan 

sebagainya daripada sekedar menjelaskan nama-nama unsur kimia tersebut 

secara verbal sehingga meminimalisme kesalahan pada siswa. 

2. Fungsi Manipulatif 

Media memiliki fungsi manipulatif artinya media berfungsi 

memanipulasi benda dan pristiwa sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan 

sasarannya.  

3. Fungsi fiksatif 

                                                             
10

Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab Dari Kartu Sederhana 

Sampai Web Penjelajah Dunia, h. 25.  
11

Nunuk Saryani, dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangan, h. 10.     



18 
 

  Fungsi fiksatif adalah fungsi media dalam menangkap, menyimpan, 

dan menampilkan kembali objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. 

Misalnya, dalam pembelajaran sejarah, media berupa video memiliki 

fungsi fiksatif dalam menampilkan kembali video pidato proklamasi 

Republik Indonesia kepada siswa. 

4. Fungsi distributif 

  Fungsi distributif media, yaitu terkait dengan kemampuan media 

mengatasi batas-batas ruang dan waktu, serta mengatasi keterbatasan 

indrawi manusia. Misalnya, dalam pembelajaran di perguruan tinggi yang 

diselenggarakan di aula atau ruangan dengan kapasitas besar, penggunaan 

media untuk presentasi seperti power point yang diproyeksikan proyektor 

dapat memudahkan seluruh siswa menyimak materi dan dan tidak hanya 

terfokus pada komunikasi verbal. 

5. Fungsi sosiokultural 

Media pembelajaran memiliki fungsi sosiokultural, yaitu untuk 

mengakomodasi perbedaan sosiokultural yang ada antara peserta didik.
12

 

6. Fungsi psikologis 

Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi dari segi psikologis, 

yaitu:  

a) fungsi atensi: fungsi media pembelajaran dalam menarik perhatian 

peserta didik. b) fungsi afektif: fungsi media pembelajaran dalam 

menggungkapkan perasaan, emosi, penerimaan dan penolakan peserta 

didik terhadap pembelajaran. c) fungsi kognitif: fungsi media dalam 

                                                             
12

Ibid., h. 10-12.   
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memberikan pengetahuan dan pemahaman baru. d) fungsi psikomotorik: 

fungsi media dalam membantu peserta didik menguasai keterampilan atau 

kecakapan motorik, seperti fasilitas laboratorium dll. e) fungsi imajinatif: 

fungsi pembelajaran dalam membangun daya imajinasi peserta didik, 

misalnya film animasi dan media interaktif untuk anak usia dini, dengan 

media tersebut dapat terbayangkan. f) fungsi motivasi: fungsi media 

pembelajaran dalam membandingkan motivasi belajar peserta didik. 

Encyclopedia of educational Research dalam hamalik mengemukakan 

manfaat media pembelajaran sebagai berikut:
13

 

1. Meletakan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir dan mengurangi 

verbalisme. 

2. Menarik perhatian siswa 

3. Meletakan dasar-dasar yang penting utnuk perkembangan belajar 

4. Memberikan pengalaman nyata dan menumbuhkan kegiatan mandiri 

pada siswa. 

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkelanjutan, terutama 

yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. 

6. Membantu perkembangan kemampuan berbahasa. 

7. Menambah variasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Sejalan dengan pendapat sudjana dan rivai bahwa media bermanfaat untuk 

membuat pengajaran lebih menarik sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar pada siswa, memperjelas makna bahan pengajaran agar lebih mudah 
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dipahami sehingga guru menguasai tujuan pengajaran dengan baik, menjadikan 

metode pembelajaran lebih bervariasi.
14

 

4. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengklasifikasikan media 

pembelajaran. Penggolongan atau klasifikasi didasarkan atas pertimbangan dan 

ruang lingkup pengertian media menurut para ahli yang mengemukakannya.
15

   

Berikut ini disajikan klasifikasi dari media pembelajaran: 

a. Media Visual 

Media visual adalah media yang penyampaian pesannya terfokus melalui 

indera penglihatan. Media visual terbagi menjadi 2 yaitu media visual 

diproyeksikan dan tidak diproyeksikan.
16

 

1. Media visual diproyeksikan 

 Media ini pada dasarnya merupakan media yang menggunakan alat 

proyeksi (projector) sehingga gambar atau tulisan tampak pada layar (screen). 

2. Media visual tidak diproyeksikan (non projected Visual). jenis media 

visual ini antara lain: 

a) Gambar fotografik 

 Gambar fotografik atau seperti fotografik termasuk kedalam gambar 

diam/mati (still pictures), misalnya gambar tentang manusia, binatang, 

tempat atau objek lainnya yang ada kaitannya dengan isi/ bahan 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

b) Media grafis 
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 Media grafis adalah suatu penyajian visual yang menggunakan titik-

titik, garis-garis, gambar-gambar dll. Beberapa bentuk media grafis antara 

lain:  

1) Sketsa 

Sketsa adalah gambar yang sederhana, atau draft kasar yang 

melukiskan bagian-bagian pokok dari bentuk objek tanpa detail. 

2) Gambar 

Gambar yang dimaksud dalam media grafis adalah gambar karya 

tangan dan bukan foto hasil teknik fotografi.
17

  

3) Grafik 

  Grafik adalah pemakaian lambang visual untuk menjelaskan 

perkembangan sesuatu keadaan dengan menggunakan titik, garis atau 

bentuk-bentuk dan diberi keteranganyang sesuai. 

4) Bagan 

 Bagan merupakan penyajian ide-ide atau konsep-konsep secara visual 

yang sulit bial hanya disampaikan secara tertulis atau lisan. 

5) Poster 

 Poster merupakan media grafis perpaduan antara gambar dengan 

tulisan untuk menyampaikan informasi, saran, seruan, peringatan dan ide-

ide lain. 

6) Kartun dan karikatur 

 Gambaran tentang seseorang, suatu buah pikiran atau keadaan dapat 

dituangkan dalam bentuk lukisan yang lucu atau menggelikan yang biasa 
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disebut dengan nama lcu atau menggelikan yang biasa disebut dengan 

nama kartun atau kalikatur. 

7) Peta datar 

 Peta adalah penyajian visual yang merupakan gambaran datar dari 

permukaan bumi atau sebagian dari padanya dengan mengguanakn titik-

titik, garis-garis dan simbol visual lainnya, sehingga dapat 

menggambarkan lokasi suatu tempat. 

b. Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan peserta didik untuk mempelajari isi tema. 

c. Media Audio-Visual 

Media ini merupakan kombinasi dari media audio dan media visual atau 

biasa disebut media pandang-dengar. Dengan menggunakan media audio-visual 

maka penyajian materi pembelajaran bagi peserta didik akan semakin lengkap dan 

optimal. 

d. Media Cetak 

Secara historis, istilah media cetak muncul setelah ditemukannya alat 

pencetak oleh johan gutenberg pada tahun 1456. Kemudian dalam bidang 

percetakan berkembanglah produk alat pencetak yang semakin modern dan efektif 

penggunaannya. Jenis-jenis media cetak:
18
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1. Buku pelajaran 

Buku pelajaran  sering disebut juga dengan istilah buku teks. Buku 

pelajaran adalah suatu kumpulan bahan pembelajaran yang disusun secara 

sistematis dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah keilmiahan. 

2. Surat kabar dan majalah 

Merupakan media komunikasi masa dalam bentuk cetak yang berisi 

informasi aktual tentang peristiwa tertentu. Surat kabar atau majalah dapat 

dibedakan menjadi surat kabar dan majalah umum dan surat kabar dan 

majalah sekolah. 

3. Ensiklopedia 

Ensiklopedia disebut juga dengan kamus besar yang memuat berbagai 

istilah ilmu pengetahuan terbaru. Ensiklopedia merupakan sumber bacaan 

penunjang. 

4. Buku suplemen. 

Buku ini berfungsi sebagai bahan pengayaan  bagi peserta didik, baik 

yang berhubungan dengan pelajaran maupun yang tidak. 

5. Pengajaran berprogram 

Media ini merupakan salah satu sistem penyampaian pengajaran dengan 

media cetak yang memungkinkan peserta didik belajar secara individual 

sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya serta memperoleh 

hasil sesuai dengan kemampuannya juga
19
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e. Media Model 

  Media model adalah media tiga dimensi yang merupakan tiruan dari 

beberapa objek nyata, seperti objek yang terlalu besar, objek yang terlalu jauh, 

objek yang terlalu kecil, objek yang terlalu mahal dll. 

f. Media Realita 

  Media realita merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang 

berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. 

g. Belajar Benda Sebenarnya Melalui Speciemen. 

Speciemen adalah benda-benda asli atau sebagian benda asli yang 

digunakan sebagai contoh. Namun ada juga benda asli tidak alami ata benda asli 

buatan, yaitu jenis benda asli yang telah  dimodifikasi bentuknya oleh manusia. 

h. Komputer 

Komputer merupakan produk yang dihasilkan perkembangan jaman 

modern. Saat ini komputer mendapatkan perhatian besar karena kemampuannya 

untuk mempermudah proses pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik. 

Beberapa kegiatan pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran berbasis 

komputer antara lain: 

1. Computer Assited Instruction (CAI) 

CAI memanfaatkan komputer bagi peserta didik untuk menyampaikan isi 

pelajaran, memberikan pelatihan, dan mengetes kemajuan belajar peserta didik 

secara langsung.
20
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2. Computer Managed Instruction (CMI) 

CMI digunakan sebagai pembantu pengajar menjalankan fungsi 

administratif yang meningkat, seperti rekapitulasi data prestasi peserta didilk, 

database buku/e-library, kegiatan administratif sekolah seperti pencatatan 

pembayaran, kuitansi dan lain-lain. 

i. Multimedia 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

penggunaan media, baik yang bersifat visual, audio, audio-visual, projected still 

media maupun projected motion media bisa dilakukan secara bersama-sama atau 

serempak melalui satu alat yang disebut dengan multimedia. 

j. Internet 

Pembelajaran melalui internet saat ini menjadi fokus perhatian para ahli 

pendidikan. Konsep pembelajaran dengan memanfaatkan internet disebut dengan 

pembelajaran berbasis ICT atau lebih dikenal dengan istilah e-learning.
21

 Macam 

atau jenis media yang dikemukakan Al-Qasimi dan assayid yaitu berdasarkan  

indera penyerap, keaslian, ciri fisik, dan keberadaan proyektor. 

1. Jenis Media Berdasarkan Indera Penyerap 

a. Media audio 

  Media audio  adalah media penyampaian pesan dan informasi dengan 

mengarahkan informasi terebut kepada indera pendengar, misalnya siaran 

radio, rekaman kaset, rekaman MP3, dan program di laboratorium bahasa. 

b. Media visual 
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  Media visual yaitu: media yang mengarahkan informasi kepada indera 

penglihat.
22

  

 Sebagaimana Allah berfirman dalam Q. S Al-baqarah ayat 31 yang 

berbunyi:
23

 

                              

          

 

Artinya: dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!"  

 

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa media pembelajaran visual 

sebagai seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat 

ditangkap melalui indera penglihatan.  

Berbagai jenis gambar, grafik, bagan, peragaan, tayangan film, dan 

sejenisnya termasuk kategori media visual. Media visual dapat dikelompokan 

menjadi dua yaitu: berproyektor, tanpa proyektor. 

1. Media Visual Berproyektor 

  Media Visual Berproyektor mencakup: a) transparani OHP, media 

ini terdiri atas dua komponen, yaitu: plastik bening/tembus pandang yang 

lazim disebut transparan, projektor yang lazim disebut OHP (over head 

Projektor). b) film strip, film strip (film rangka) adalah media pandang 

(viual) berupa roll film yang pengoperasiannya menggunakan alat 

proyeksi. c) slide, slide juga media pandang yang pengoperasiannya 
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menggunakan alat proyeksi. Berbeda dengan film strip, slide berupa 

potongan-potongan negative film yang telah terpisah dan masing-masing 

diletakan pada frame terpisah. 

2. Media visual tanpa proyektor 

  Media visual yang tidak memanfaatkan proyeksi antara lain: a) 

benda-benda nyata dan aktivitas langsung, misalnya: jam, tembok, 

aktivitas berdiri, duduk dan lainnya. b) gambar (baik foto maupun non-

foto). c) papan tayang, misalnya: papan saku, papan tali, papan magnet. 

c. Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan media pembelajaran yang digunakan 

guru untuk menyampaikan materi agar diterima siswa melalui indera 

pendengar dan penglihat mereka secara terpadu. 

d. Multimedia 

Meyer dalam asyhar mendefinisikan multimedia sebagai media yang 

menghasilkan bunyi dan teks. Berdasarkan definisi ini, TV, presentasi 

powerpoint yang menampilkan teks dan gambar  bersuara termasuk kategori 

multimedia. 

2. Jenis Media Berdasarkan Keasliannya 

Dari segi keaslian, media pembelajaran bahasa dikelompokan menjadi 2 

yaitu benda asli dan benda tiruan. Benda asli misalnya benda-benda yang ada di 

kelas, lingkungan sekolah, dan pakaian yang sedang dikenakan. Benda tiruan 

dapat dicontohkan dengan model, boneka, permainan anak berupa tiruan mobil, 

tiruan senjata, dan lain-lain.
24
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3. Jenis Media Berdasarkan Ciri Fisik 

Berdasarkan definisi fisiknya, media dikelompokan menjadi empat yaitu: 

a) Media Dua Dimensi 

Media dua dimensi adalah media pandang yang tampilannya dapat 

diamati dari satu arah pandang saja dengan dimensi panjang dan lebar. 

b) Media Tiga Dimensi 

Berbeda dengan media 2D, media 3D adalah media pandang yang 

tampilannya dapat diamati dari berbagai arah. Dari segi fisiknya, media 3D 

bervolume, media 3D mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, dan tebal. 

c) Media pandang diam 

Yang dimaksud dengan media pandang diam ini merupakan media 

pandang dengan alat proyeksi yang menampilkan gambar diam atau tidak 

bergerak. 

d) Media pandang gerak 

Media pandang gerak merupakan media yang menggunakan alat 

proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar. Misalnya, siaran 

TV, sinetron, film, VCD film. 

4. Jenis Media Berdasarkan Proyektor 

Dari segi proyektor, media pembelajaran bahasa juga dibedakan menjadi 

dua, yaitu berproyektor dan tanpa proyektor.
25

 Pada dasarnya semua media 

tersebut dikelompokan menjadi empat jenis, yaitu media visual, media audio, 

media audiovisual dan multimedia. a) media visual yaitu jenis media yang 

mengandalkan indera penglihatan serta dapat dipegang, b) media audio 
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merupakan jenis media yang hanya melibatkan indera pendengaran saja, c) media 

audiovisual adalah jenis media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan 

penglihatan, d) multimedia, yaitu melibatkan beberapa jenis media dan peralatan 

secara integrasi dalam suatu proses pembelajaran.
26

  

Hal ini jelas menyatakan bahwa klasifikasi media itu berdasarkan dengan 

pemanfaatan alat indera, seluruh alat indera yang dimiliki merupakan karunia 

yang patut disyukuri, berdasarkan firman Allah dalam surat An-nahl ayat 78 

sebagai berikut:
27

 

                          

             

  

Artinya:  

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur.  

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan melihat berbagai macam objek 

ilmu atau fenomena, allah telah memberikan sarana yang harus digunakan untuk 

meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah media 

pembelajaran. Dalam ayat tersebut juga Allah telah memberikan modal utama 

yang berharga untuk dapat menggunakan media dan mengembangkan media 

pembelajaran melalui sarana pendengaran, penglihatan, akal serta hati. Dengan 

sarana ini manusia dengan mudah melakukan pengembangan sebuah media 

pembelajaran. 
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5.  Pengembangan Media Pembelajaran 

Menurut rayandra asyhar pengembangan media pembelajaran merupakan 

kegiatan yang terintegrasi dengan penyusunan dokumen pembelajaran lainnya, 

seperti kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Pentingnya mengembangkan media merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan pembelajaran.
28

 Melalui media proses belajar mengajar bisa lebih 

menarik dan menyenangkan dengan menggunakan media hasil pengembangan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru di kelas, diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas pembelajaran yang berujung pada peningkatan hasil 

belajar siswa. Secara umum dapat diuraikan dua alasan utama pentingnya 

pengembangan media pembelajaran, khususnya di indonesia. Kedua alasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a).  Keterbatasan media 

Media cetak merupakan media utama yang digunakan di sekolah, karena 

mudah ditemukan dan dikembangkan. Media cetak berbentuk buku pelajaran 

cenderung diproduksi di lokasi-lokasi strategis dan ibu kota, termasuk buku cetak 

kurikulum 2013 yang dicetak khusus oleh pemerintah.
29

 Buku paket yang 

diwajibkan di sekolah sering kali  dirasakan sulit, baik oleh murid maupun oleh 

guru. Kesulitan itu disebabkan oleh buku teks ditulis oleh pakar dan penulis, 

namun sekarang melibatkan guru sekolah. 

Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Misalnya, media cetak yang membutuhkan banyak biaya untuk cetak dan 

distribusi, atau media berbantuan komputer yang membutuhkan perangkat 
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komputer yang memadai serta kemampuan siswa dan guru yang mumpuni. Untuk 

itu, media yang telah ada dapat dikembangakan atau dikolaborasi untuk mengatasi 

berbagai keterbatasan, dengan pengembangan memungkinkan adanya pemecahan 

masalah dan alternatif solusi. 

b).  Aktualisasi Kemampuan Guru dalam Pemanfaatan Teknologi dan Media 

   Pengembangan media pembelajaran dapat dilakukan oleh guru sebagai 

aktualisasi dari kemampuan yang dimiliki, sebagaimana yang tercantum dalam 

peraturan mentri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi guru dijelaskan bahwa guru harus 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. Dengan demikian, guru yang memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan media pembelajaran hendaknya lebih termotivasi untuk 

mengaktualisasikan kemampuannya menjadi bentuk karya nyata berupa produk 

hasil pengembangan.
30

 

 

B. Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android 

1. Media Interaktif 

Media interaktif adalah media yang memungkinkan siswa berinteraksi 

dengan media tersebut dengan mempraktikan keterampilan yang dimiliki dan 

menerima feedback terhadap materi yang disajikan. Kelebihan dari media ini 

adalah berisi kombinasi antar teks, grafis, video dan audio yang tentunya akan 

lebih menarik. Partisipasi siswa akan lebih besar sehingga mampu mempelajari 

materi lebih mendalam yang sesuai dengan paradigma konstruktivistik, 

mendukung individualisasi terhadap gaya belajar setiap siswa, fleksibilitas yang 
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lebih memadai sehingga lebih luas terhadap kondisi siswa, mampu 

menyimulasikan suatu objek yang tidak bisa dihadirkan di dalam kelas. 

Kelemahan dari media ini adalah perlu biaya lebih untuk memproduksi media.
31

  

Media interaktif berbasis komputer adalah media yang menuntut peserta 

didik untuk berinteraksi selain melihat atau mendengarkan. Salah satu bentuk 

interaksi peserta didik dengan menggunakan media komputer, misalnya cd 

interaktif, simulator, laboratorium bahasa, dan lab. Komputer atau kombinasi 

diantaranya yang berbentuk video interaktif. Beberapa model media interaktif 

yaitu model drills, model totorial, model simulasi, dan model instruction.
32

 Salah 

satu media interaktif berbasis komputer adalah multimedia.  

Multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak atau berbagai dan 

kata media yang berarti alat untuk menyampaikan pesan. Oleh karena itu, 

multimedia berarti gabungan dari berbagai media seperti teks, grafik, audio, 

visual, dan sebagainya dalam satu alat. Oleh karena itu, multimedia berarti 

gabungan dari berbagai media seperti teks, grafik, audio, visual dan sebagainya 

dalam satu alat. Suatu alat bisa disebut sistem multimedia jika memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a) Alat tersebut mampu mengubah bentuk analog menjadi bentuk digital 

b) Berciri interaktif yaitu pengguna bisa mengubah tampilan sesuai 

dengan keinginan dan bisa memasukan data-data sebagai kebutuhannya. 

Ciri inilah yang membuat telivisi tidak bisa disebut multimedia dimana 

telivisi bisa menampilkan audio, video, teks, grafik dalam satu alat tetapi 
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pengguna dalam hal ini penonton telivisi tidak bisa mengubah tampilan 

dari tayangan televisi tersebut. 

c) Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan 

kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan 

tanpa bimbingan orang lain.
33

 

Melihat ciri-ciri tersebut maka media yang dikategorikan dengan 

multimedia adalah komputer. Manfaat multimedia bagi pembelajaran adalah 

proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar bisa 

dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses pembelajaran bisa 

dilaksanakan di mana saja dan kapan saja serta sikap belajar peserta didik bisa 

ditingkatkan. Manfaat tersebut bisa terpenuhi oleh multimedia. Karena 

multimedia mempunyai keunggulan sebagai berikut: a) Mampu menampilkan 

benda yang sangat kecil yang tidak tampak mata misalnya bakteri, kuman dan lain 

sebagainya dengan kemampuan memperbesar gambar (zoom in). b) mampu 

menampilkan benda yang sangat besar dengan kemampuan memperkecil benda 

(zoom out). c) mampu menyajikan gambar atau peristiwa yang komplek seperti 

mekanisme kerja tubuh, proses kerja mesin. d) mampu menampilkan bentuk 

suara, teks, gambar animasi dalam satu frame sehingga membuat tampilan 

menjadi lebih menarik dan lain-lain.
34

 

2. Android 

a) Pengertian Android 

Android adalah sebuah sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux 

yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan 
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komputer tablet. Berdasarkan survei international data corporation di tahun 2016 

sekitar 86, 8% telepon pintar menggunakan sistem operasi android.
35

 Android 

merupakan sistem operasi mobile yang berbasis linux yang dikembangkan oleh 

android Inc dan kemudian diakui isi oleh Google. Menurut purwanto android 

merupakan suatu software (perangkat lunak) yang digunakan pada mobile device 

(perangkat berjalan yang meliputi sistem operasi, middleware aplikasi inti. 

Satyaputra dan Arittonang. Android adalah suatu sistem operasi untuk smartphone 

dan tablet. Huda berpendapat mengenai android, android merupakan sistem 

operasi berbasis linnux yang khusus untuk perangkat bergerak seperti smartphone 

atau tablet.  

Menurut Zuliana dan Irwan Padli kelebihan android yaitu melakukan 

pendekatan yang komprehensif, bersifat open source, free Flatform, dan sistem 

operasi merakyat, sedangkan kelemahan android selalu terhubung internet, 

banyaknya iklan yang terpampang, dan tidak hemat daya baterai. Oleh karena itu, 

pengembangan pembelajaran harus dirancang dan didukung oleh media 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap 

IPA. Pengembangan media pembelajaran khususnya pada perangkat android 

menjadi salah satu alternative yang baru dalam pembelajaran.
36

 

b) Perangkat Pengembangan Aplikasi Android 

Komputer sebagai alat bantu pembelajaran telah lama dikenal dan 

dikembangkan. Istilah-istilah CAI (Computer-assisted Instruction), CBL 
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(Computer- based Learning), CBT (Computer-based Training) telah menjadi 

bagian dari kosa kata para ahli teknologi pembelajaran sejak tahun 1980an. 

Perkembangan teknologi komputer yang memungkinkan penayangan informasi 

grafik, suara dan gambar, selain teks, memungkinkan dibuat media audiovisual 

yang bersifat interaktif. Multimedia adalah istilah yang diberikan pada teknik 

penyajian informasi yang menggabungkan informasi berupa teks, grafik, citra, 

suara, gambar, video, maupun animasi.
37

 Salah satu media pada komputer sofware 

yang mampu membuat dan menyajikan informasi-informasi tersebut yakni dengan 

menggunakan sofware adobe flash. 

Adobe Flash Player adalah salah satu produk/sofware  dari adobe yang 

yang bernama macromedia sebelum dibeli oleh perusahaan Adobe. Fathur 

menjelaskan bahwa adobe flash digunakan untuk proses membuat dan mengolah 

animasi atau gambar yang menggunakan vektor untuk skala ukuran kecil. 

Software ini dulu penggunaannya ditujukan untuk membuat animasi atau aplikasi 

yang bersifat online (menggunakan koneksi internet). Namun, seiring dengan 

perkembangannya adobe flash digunakan untuk membuat animasi atau aplikasi 

yang bersifat offline ( tidak menggunakan koneksi internet).  

File yang dihasilkan dari software ini menggunakan ekstension.swf serta 

dapat di-play atau diputar melalui browser/web dengan syarat sudah ter–instal 

plugin adobe flash, ataupun melalui software pemutar lain yang dapat memutar 

file dengan format.swf. Bahasa pemograman yang digunakan di adobe flash 

menggunakan bahasa action script. Action script 2.0 ditunjukan untuk 
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penggunaan platform desktop dan action script 3.0 ditujukan untuk penggunaan 

platform mobile. Adobe flash CS6, merupakan versi terbaru dari adobe flash yang 

sebelumnya, yaitu creative suite 5.
38

 Melalui adobe flash CS6 kita dapat membuat 

atau mengembangkan game, media pembelajaran atau bahan ajar interaktif, kuis, 

baner dan lain-lain. 

c) Aplikasi Cendekia ceria 

  Aplikasi Cendekia ceria merupakan aplikasi pembelajaran Tematik yang 

menggunakan plattform Android. Aplikasi ini merupakan sejenis Electronic Book 

(E-book) atau buku saku digital yang berisi materi pembelajaran Tematik untuk 

peserta didik Kelas 4 Sekolah Dasar. Aplikasi tersebut, diberi nama Cendekia 

ceria dikarenakan peneliti berharap agar aplikasi yang dikembangkan oleh peneliti 

dapat digunakan peserta didik dengan cara ceria atau menyenangkan seta dapat 

menambah wawasan peserta didik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) Cendekia memiliki arti: cepat mengerti (apabila diberitahu 

sesuatu), cerdas, pandai, cepat memahami keadaan dan pandai mendapatkan jalan 

keluar. 

 

C. Adobe Flash Profesional CS6 

Salah satu program yang mampu mengemas berbagai media menjadi 

multimedia pembelajaran dengan alat bantu komputer adalah Adobe Flash CS6 

Profesional (Flash). Flash merupakan software yang memiliki kemampuan 

menggambar sekaligus menganimasikannya, serta mudah dipelajari. Flash tidak 

hanya digunakan dalam pembuatan animasi, tetapi pada zaman sekarang ini flash 

juga banyak digunakan untuk keperluan lainnya seperti dalam pembuatan game, 
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presentasi, membangun web, animasi pembelajaran, bahkan juga dalam 

pembuatan film. Animasi yang dihasilkan flash adalah animasi berupa file movie. 

Movie yang dihasilkan dapat berupa grafik atau teks.
39

 Grafik yang dimaksud 

disini adalah grafik yang berbasis vektor, sehingga saat diakses melalui internet, 

animasi akan ditampilkan lebih cepat dan terlihat halus. 

Selain itu flash juga memiliki kemampuan untuk mengimpor file suara, 

video maupun file gambar dari aplikasi lain. Kelengkapan fasilitasnya sangat 

bagus dalam menghasilkan suatu animasi. Hal ini menyebabkan sofware ini 

banyak digunakan oleh animator flash. Keberadaannya pun mampu membantu 

dan memudahkan pemakai dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti pekerjaan 

animasi, presentasi, membuat compact Disc (CD) pembelajaran.
40

  

Menurut Waryanto, Flash merupakan program aplikasi standar authoring 

tool profesional yang digunakan untuk membuat animasi vektor dan bitmap untuk 

membuat media interaktif, menarik, dan dinamis. Software ini berbasis animasi 

vektor yang dapat digunakan. Untuk menghasilkan animasi web, presentasi, 

game, film, maupun CD interaktif, dan CD pembelajaran. Objek-objek yang dapat 

diolah untuk membuat animasi selain gambar vektor (yang dibuat langsung dari 

flash) juga gambar-gambar bitmap yang diimpor, objek sound dan objek avi. 

Untuk menjalankan animasi diperlukan software salah satunya adalah program 

Flash.
41
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Kelebihan dari flash yaitu dapat menganimasikan gambar dengan baik, 

mampu memperoses keluar gambar dan suara yang dinamis, ampu mendesain 

untuk berbagai media, dan dpat menambahkan suara deskripsi dari suatu animasi. 

Kelemahan dari pembuatan media dengan flash ini adalah memerlukan komputer 

atau laptop yang sudah ada program Flash sehingga tidak dapat digunakan tanpa 

adanya program tersebut dan diperlukan keterampilan khusus untuk menggunakan 

sofware tersebut.
42

 

 Untuk tampilan Adobe Flash Profesional CS6 dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

Gambar 2.1 

Tampilan Start Page Adobe Flash Profesional CS6 
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Gambar 2.2 

Jendela Utama Adobe Flash Profesional CS6 

   

 Menu Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar: 

1) Menu Bar: baris menu yang terdiri dari 11 elemen yang utama dan 

masing-masing memiliki submenu perintah lagi. 

2) Timeline: Panel untuk mengatur dan mengontrol jalannya animasi Flash 

yang meliputi kecepatan animasi dan penempatan objek yang akan dibuat.  

3) Color Panel: digunakan untuk memberi warna pada objek dan mengatur 

komposisi warna pada objek yang akan dibuat. 

4) Stage: area untuk menempatkan materi animasi, seperti objek gambar, 

video, teks, maupun tombol.
43

 

5) Property Inspector: berguna untuk mengatur setting stage, atribut objek, 

pengguna filter, hingga mempublikasikan movie  Flash.  Selain itu 

properties panel juga akan menampilkan informasi ukuran dan objek yang 

sedang dipilih. 
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6) Toolbox: beragam piranti untuk menyeleksi, menggambar, memberi 

warna, memodifikasi objek hingga mengatur ukuran tampilan stage.
44

 

 

D. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

  Kurikulum merupakan bagian penting dari kegiatan pendidikan, sehingga 

memiliki fungsi utama sebagai pedoman dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan. Kurikulum yang dirancang dalam pendidikan harus diposisikan 

sebagai pijakan bagi sekolah untuk mengembangkan pendidikan. Menurut yamin, 

kurikulum adalah program dan isi dari suatu sistem pendidikan yang berupaya 

melaksanakan proses akumulasi (pengumpulan) pengetahuan antar generasi dalam 

masyarakat. Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 diarahkan untuk 

memberdayakan semua potensi yang dimiliki siswa agar mereka dapat memiliki 

kompetensi yang diharapkan melalui upaya menumbuhkan serta emngembangkan 

sikap/attitude, pengetahuan/knowladge, dan keterampilan/skill.
45

 Pengembangan 

kurikulum dapat didasari oleh beberapa pembaharuan tertentu, misalnya 

penemuan teori belajar yang baru, atau perubahan tuntutan masyarakat terhadap 

sekolah.
46

  

   Implementasi Kurikulum 2013 salah satunya memunculkan model 

pembelajaran tematik. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam 

proses pendidikan.
47

 Pendidikan di indonesia saat ini menggunakan kurikulum 
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2013 yang implementasinya menggunakan pembelajaran tematik. Pembelajaran 

tematik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan materi pada beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema.
48

 

Menurut Drake, thematic approach is one of the teaching strategy that uses 

themes toward creating anactive, interesting, and meaningful learning. 

Pendekatan tematik adalah salah satu strategi pembelajaran yang menggunakan 

tema melalui penciptaan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. 

Dikatakan bermakna karena peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep 

melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antara konsep.  

  Melalui kurikulum tersebut, peserta didik akan di dorong menjadi manusia 

yang kreatif, produktif, inovatif, dan afektif melalui kompetensi-kompetensi yang 

bertimbang antara spiritual, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Model 

pembelajaran tematik merupakan kesatuan tema-tema yang memuat gagasan 

pengajaran dan mengintegrasikan beberapa topik.
49

 Berdasarkan pendekatan 

tersebut, terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar mata pelajaran yang 

mengintegrasikan konten mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, 

PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Pendidikan Jasmani, olahraga 

dan Kesehatan. 

 Model pembelajaaran tematik pada hakekatnya merupakan sistem 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok aktif mencari, menggali, mengekplorasi dan menekankan konsep serta 

prinsip-prinsip secara holistik, autentik dan berkesinambungan melalui tema-tema 
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yang berisi muatan mata pelajaran yang dipadukan.
50

 Pembelajaran tematik, 

sebagai model pembelajaran memiliki arti penting dalam membangun kompetensi 

peserta didik, antara lain: pertama, pembelajaran tematik lebih menekankan pada 

keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif. Kedua, pembelajaran tematik 

lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh 

karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan 

mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa.
51

 Pembelajaran tematik berfokus 

melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik 

terlatih untuk menemukan sendiri berbagai konsep pengetahuan yang 

dipelajarinya.
52

 

2. Ciri-ciri Pembelajaran Tematik 

 Menurut Depdiknas, pembelajaran tematik memiliki ciri khas antara lain: 

a) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar 

b) Kegiatan-kegiatan yang dipilah dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

bertolak dari minat dan kebutuhan siswa 

c) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil 

belajar dapat bertahan lebih lama 

d) Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa 

e) Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat paragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya  
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f) Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja sama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.
53

 

 Menurut Rusman, Pembelajaran tematik terpadu memiliki karakteristik 

sebagai berikut:   

1) Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik yaitu segala kegiatan 

belajar menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar sedangkan pendidik 

berperan sebagai fasilitator yakni memberikan kemudahan kepada peserta 

didik untuk melakukan aktivitas pembelajaran. 

2) Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

peserta didik (direct experience).
54

 

3) Fokus pembelajaran lebih diutamakan pada pembahasan tema-tema yang 

paling berkaitan dengan kehidupan peserta didik, sehingga pemisahan mata 

pelajaran tidak begitu jelas. 

4) Menghadirkan konsep beberapa mata pelajaran. peserta didik dapat 

memahami konsep-konsep tertentu secara sempurna. 

5) Pembelajaran tematik bersifat fleksibel dimana pendidik menghubungkan dan 

memadukan bahan belajar dari berbagai muatan pelajaran, bahkan dikaitkan 

dari kehidupan peserta didik dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan 

peserta didik berada. 

6) Hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik. peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan 

mengoptimalisasi potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat, bakat dan 

kebutuhannya. 
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7) Menggunakan prinsip bermain sambil belajar yang menyenangkan.
55

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

memiliki ciri-ciri atau katakteristik pembelajaran berpusat pada siswa, 

pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan 

dan kebutuhan anak usia sekolah dasar, kegiatan-kegiatan yang dipilah dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, 

membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa, mengembangkan 

keterampilan sosial siswa, dapat memberikan pembelajaran secara langsung, 

fokus pembelajaran lebih diutamakan pada pembahasan tema-tema. 

  Pembelajaran tematik dalam kenyataannya memiliki beberapa kelebihan 

seperti pembelajaran terpadu. Menurut departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

pembelajaran terpadu memiliki kelebihan sebagai berikut: 

a) Pengalaman dan kegiatan belajar anak relevan dengan tingkat 

perkembangannya. 

b) Kegiatan yang dipilih sesuai dengn minat dan kebsutuhan anak. 

c) Kegiatan belajar bermakna bagi anak, sehingga hasilnya dapat bertahan lama. 

d) Keterampilan berpikir anak berkembang dalam proses proses pembelajaran 

terpadu. 

e) Kegiatan belajar mengajar bersifat paragmatis sesuai lingkungan anak 

f) Keterampilan sosial anak berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. 

Selain kelebihan yang dimiliki, pembelajaran tematik juga memiliki 

keterbatasan, terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perencanaan dan 
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pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menurut guru untuk melakukan evaluasi 

proses, dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja.
56

 

3. Tema 

Tema berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran dengan 

memadukan beberapa muatan pelajaran sekaligus. Adapun muatan pelajaran yang 

dipadukan adalah muatan pembelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, 

Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan. Dalam kurikulum 2013, tema sudah disiapkan oleh pemerintah dan 

sudah dikembangkan menjadi subtema dan satuan pembelajaran. Penerapan 

pembelajaran tematik dapat memberikan keterhubungan antara satu mata 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya dalam rangka memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas belajar siswa.
57

  

Tema yang dipilih dalam penelitian ini yaitu suluruh Tema semester 1 

sebanyak 5 tema yang diajarkan pada peserta didik kelas IV. Tema tersebut 

merupakan pembelajaran pada semester ganjil dan juga menggunakan tema-tema 

yang sudah direvisi tahun 2017. Secara garis besar, setiap tema memiliki 3 

subtema. Menurut Rusman, dalam kegiatan pembelajaran tematik perlu 

diperhatikan mengenai optimalisasi penggunaan media pembelajaran yang 

bervariasi, tanpa media pembelajaran yang bervariasi maka pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran tematik tidak akan berjalan efektif. Pada penelitian ini peniliti 

mengembangan suatu media pembelajaran berupa media interaktif  berbasis 

android yang bersifat multimedia (visual, vidio atau audio visual). Di dalam 

media tersebut terdapat Penjelasan materi, Kumpulan soal berbentuk soal latihan 
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dengan beberapa variasi serta soal tes, sehingga peserta didik tertarik untuk 

menggunakan media tersebut.
58

  

  Media interaktif berbasis android ini dapat digunakan dimana saja tanpa 

memikirkan biaya penggunaan data, karena media ini dapat digunakan dengan 

keadaan off data atau tidak tersambung dengan internet. Media ini di khususkan 

untuk digunakan di luar sekolah karena media ini digunakan untuk mengulas 

pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru di sekolah. Media ini tidak bisa 

digunakan di sekolah dikarenakan anak SD/MI yang tidak diperbolehkan 

membawa Android ke sekolah dan tidak semua anak SD/MI Kelas IV sudah di 

berikan android oleh orang tuanya. 

 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Muhammad Ardiansyah Hendriawan, Guntur Maulana 

Muhammad tentang Pengembangan Jimath Sebagai Multimedia 

Pembelajaran Matematika Berbasis Android Untuk Siswa Sekolah 

Menengah Atas. Hasil penelitian menunjukan bahwa multimedia 

pembelajaran matematika berbasis android ini efektif digunakan sebagai 

multimedia penunjang belajar untuk siswa yang dapat digunakan kapanpun 

dan dimanapun.
59
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2. Penelitian Krishna Huda Bagus tentang Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Android Menggunakan Augmented Reality Pada Materi Bangun 

Ruang Sisi Datar.
60

   

3. Penelitian Giri Prasetyo, Lantip Diat Prasejo tentang Pengembangan Adobe 

Flash Pada Pembelajaran Tematik Integratif Berbasis Scientific Approach 

Subtema Indahnya Peninggalan Sejarah. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa software
 

multimedia interaktif ini layak dan efektif untuk 

meningkatkan prestasi peserta didik.
61

 

Berdasarkan penelitian di atas, relevansi kedua penelitian dari Muhammad 

Ardiansyah Hendriawan dan Penelitian dari Krishna Huda Bagus  tersebut yaitu 

sama-sama menggunakan media pembelajaran Berbasis Android pada 

penelitiannya, sedangkan penelitian dari Giri Prasetyo, Lantip Diat Prasejo yaitu 

sama-sama menggunakan pembelajaran tematik pada penelitiannya. Perbedaan 

dari penelitian sebelumnya dilihat dari: 1) Materi 2) Nama aplikasi yang akan 

dikembangkan 3) Perangkat lunak atau sofware yang digunakan juga memiliki 

perbedaan, Krishna Huda Bagus P dkk, menggunakan sofware Augmented Reality 

dan Giri Prasetyo, Lantip Diat Prasojo dalam penelitiannya menggunakan sofware Adobe 

Flash CS4 sedangkan penilitian ini menggunakan sofware Adobe Flash Profesional 

CS6.  

 

 

 

                                                             
60

Krishna Huda Bagus P dkk,  “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android 

Menggunakan Augmented Reality Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar”, Jurnal Pendidikan 

Matematika dan Sains, Vol 6. No 1. (2018). 61-69. 
61

Giri Prasetyo, Lantip Diat Prasojo, “Pengembangan Adobe Flash Pada Pembelajaran 

Tematik Integratif Berbasis Scientific Approach Subtema Indahnya Peninggalan Sejarah”,  

JurnalPrima Edukasia, Vol 4. No. 1 Januari (2016) 54-66. 



48 
 

F. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi no 13 pada 

kurikulum 2013 yang berbunyi “Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran”, pernyataan tersebut 

menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada proses 

pembelajaran diperlukan. Namun, pada kenyataannya  permasalahan yang masih 

dirasakan peserta didik pada saat ini berupa kurangnya penggunaan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran, beberapa materi sudah ada medianya, 

akan tetapi media yang digunakan belum bisa dijadikan sebagai media 

pembelajaran khusus tematik. 

  Sedangkan  peserta didik membutuhkan sebuah media pembelajaran yang 

dapat menjelaskan suatu materi secara konkrit yang sifatnya abstrak, dan  akan 

lebih menarik dipelajari jika terdapat media yang mendukung dan dapat 

digunakan di mana saja, kapan saja, sehingga membuat siswa lebih mudah dan 

aktif dalam memahami materi. Media pembelajaran harus mampu menjadikan 

peserta didik semakin memahami konsep materi dan media harus mampu 

menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik agar tercipta pembelajaran 

yang bermakna. Dari permasalahan tersebut diberikan solusi dari peneliti yaitu 

untuk mengembangkan produk berupa media interaktif yang berbasis android 

melalui aplikasi Cendekia ceria yang dikembangkan oleh peneliti dengan 

menggunakan perangkat sofware adobe flash CS6.  

Media interaktif ini mampu dijadikan sebagai media pembelajaran yang 

menarik, menyenangkan peserta didik dalam memahami materi. Media interaktif 

berbasis android melalui aplikasi Cendekia ceria ini akan dirancang semenarik 
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mungkin sehingga materi yang akan dipelajari menjadi lebih menarik. Dan 

diharapkan peserta didik dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan dan 

dengan proses yang demikianlah yang dapat memaksimalkan prestasi belajar 

peserta didik. Produk yang dikembangkan berupa aplikasi Cendekia ceria dengan 

desain produk yang di dalamnya disertai dengan gambar-gambar yang relevan, 

vidio atau audio visual yang disertai dengan materi pembelajaran serta kumpulan 

soal latihan yang bervariasi dan soal tes.  

Kerangka berfikir dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.3 

Kerangka berfikir pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 

android sebagai media pembelajaran Tematik kelas IV SD/MI 

1. Belum tersedianya media pembelajaran tematik yang 

dapat memuat beberapa mata pelajaran sekaligus. 

2.  
2.  Perlunya media pembelajaran tematik yang dapat 

meningkatkan semangat belajar peserta didik dalam 

proses pembelajaran 

Sehingga 

dibutuhkan 

Pengembangan media pembelajaran berbasis Android yang dapat 

digunakan peserta didik dimana saja, kapan saja dengan muatan mata 

pelajaran yang ada pada pembelajaran tematik 

Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 

android berupa aplikasi Cendekia ceria yang dijadikan 

sebagai media pembelajaran bagi peserta didik kelas IV 

SD/MI 
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