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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Menghindari kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi pada
skripsi berjudul “pengembangan media pembelajaran berbasis
android pada tematik Semester 2 di MI/SD” maka kata-kata pada
judul tersebut akan diuraikan sebagaimana mestinya, sebagai
berikut penjelasannya:
1. Pengembangan merupakan upaya yang bertujuan untuk
dapat menghasilkan produk tertentu
2. Media pembelajaran adalah alat komunikasi dan sumber
informasi1
3. Android adalah salah satu perangkat multimedia yang paling
populer digunakan banyak pengguna didunia dari segi
multimedia2
4. Materi yang digunakan adalah tematik semester 2.
Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa media yang akan
dikembangkan berupa aplikasi android yang berisi materi semester
2 pada kelas IV MI/SD.
B. Latar Belakang
Sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompeten
memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
Sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompeten dapat
terbentuk melalui pendidikan. Pendidikan menjadi pilar utama
dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan
adalah usaha sadar yang dilakukan untuk memperoleh ilmu
pengetahuan dan mengembangkan pola pikir manusia secara
universal.
1

Igak Wardhni dan Kuswaya Wirahardit, Penelitian Tindakan Kelas
(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), h. 4.32
2
Wahyu B.S, Nurhasanah, “penggunaan metode demonstrasi dan
media audio visual dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik mata
pelajaran ips”, jurnal pendas Mahakam. Vol 3 (2). 151-158. Agustus
2018
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Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tujuan
pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, berilmu, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.3 Fungsi pendidikan bagi manusia yaitu untuk
membentuk karakter, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.4 Hal ini semakin
menegaskan bahwa pendidikan menjadi media yang sangat
berpengaruh dalam menentukan arah kesuksesan negara.
Hakikat belajar yakni proses berinteraksi pada seluruh kondisi
disekitar peserta didik. Makna belajar sebuah proses pengarahan
dalam tercapainya tujuan dan kegiatan dalam melaksanakan
perbuatan melalui pengalaman yang tercipta. Makna belajar untuk
proses perubahan tingkah laku pada hasil interaksi individu dalam
lingkungannya. Perubahan tingkah laku pada hasil belajar yang
mana sifatnya kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah.
Proses perubahan tingkah laku bisa terjadi dengan beragam
keadaan berlandasan dengan keterangan para ahli pendidikan dan
psikologi. Proses interaksi peserta didik pada pendidik, dengan
bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan
sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar disebut dengan
pembelajaran.
Berikutnya, keberhasilan saat proses belajar dan pembelajaran
bisa terlihat dengan tingkat keberhasilan ketika tercapainya tujuan
pendidikan. Bila tujuan pembelajaran tercapai, maka bisa
dinyatakan bahwasanya pendidik sudah berhasil untuk mengajar.

3

Agus Taufq, dkk, Penididikan Anak di SD ( Tangerang Selatan:
Universitas Terbuka, 2019) h. 2.33.
4
Asep Herry Hernawan, dkk, Pengembangan Kurikulum dan
Pembelajaran di SD (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019),
h.2.13.
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Maka efektivitas suatu kegiatan belajar dan pembelajaran interaksi
diantara komponen-komponen tersebutlah yang menentukan.5
Berbicara pendidikan maka belajar serta pembelajaran sangat
penting didalamnya keefektifan belajar serta suasana sangat
penting peranannya bagi siswa untuk mencapai tujuan dari
pembelajaran, yang hakekat belajar sendiri ialah suatu proses
interaksi pengarahan dalam tujuan tercapai bahkan proses
melaksanakan perbuatan dengan pengalaman yang diciptakan.
Pembelajaran sendiri ialah suatu proses interaksi peserta didik
pada pendidik, bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi
pembelajaran, dan sumber belajar dengan sebuah lingkungan
belajar. berhasilnya suatu kegiatan belajar bisa dilihat tingkat
keberhasilan saat mencapai tujuan pendidikan. Bila tujuan
pembelajaran tercapai maka dengan begitu bisa dikatakan yang
mana pendidik sudah berhasil ketika mengajar. Oleh sebab itu,
efektivitas suatu proses belajar dan pembelajaran yang menentukan
ialah interaksi diantara komponen tersebut.
Alat perantara atau pengantar yang fungsinya guna
mengaplikasikan pesan atau informasi pada pendidik dengan
peserta didik disebut dengan media. Gagasan lain menerangkan arti
media yakni semua bentuk penyampaian yang bisa dipakai dalam
menyampaikan informasi atau pesan pada pembelajaran. Media
asal katanya dari bahasa latin medius yang berarti tengah,
pengantar, dan perantara. Media menurut pemikiran Gerlach & Ely
ialah manusia, benda atau materi, maupun kejadian yang bisa
melahirkan keadaan yang mana siswa bisa mendapat pengetahuan,
sikap ataupun kemampuan. Misalkan halnya guru, buku teks, dan
juga lingkungan sekolah yaitu medial.6

5

Lidya Kandau Nopitasari dan Dina Indriana, Peran Guru dan
Orang Tua dalam Mendidik Anak Selama Masa Pandemi Covid-19
(Serang: Media Madani, 2020), h. 9.
6
Sri Wahyuni, Alwi, M. Husni Arsyad,"Jurnal Pemikiran
Pendidikan Islam” Journal At-Turats Vol. 13 No 1 (2019) 104-120
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Bahan ajar merupakan bagian terpenting pada pelaksanaan
pendidikan di sekolah dalam membantu siswa supaya paham akan
terori, konsep, dan prosedur. Bahan ajar berguna pada
pembelajaran yakni untuk bahan ajar bisa memberikan rangsangan
yang beragam dalam otak, yang mana otak bisa berfungsi dengan
optimal, bahan ajar bisa mengurangi keterbatasan pengalaman dan
menambah imajinasi yang peserta didik miliki, dan bahan ajar
memberikan peluang menjadi mandiri, sesuai waktu, tempat dan
kecepatan yang peserta didik sendiri menentukannya7.
Di Indonesia kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) semakin berkembang pesat. Kemajuan TIK tersebut bisa kita
rasakan diberagam bidang, misalkan nya pada bidang pendidikan.
Proses mengajar merupakan menyampaikan informasi pada
fasilitator pengetahuan dengan akseptornya. Selain untuk
penyampai informasi pada siswa, fasilitator pembelajaran juga
untuk mengatur proses pembelajaran dan lingkungan dikelas.
Kegiatan pembelajaran disebabkan oleh faktor internal dan
eksternal. Contoh faktor internal yakni sikap, pandangan hidup,
perasaan senang dan tidak senang, kebiasaan dan pengalaman
dalam diri peserta didik. Faktor eksternal ialah rangsangan pada
luar diri siswa dengan indera yang ia miliki, yang paling utama
ialah pendengaran dan penglihatan. Maka dengan begitu
semestinya ada inovasi ada dunia pendidikan untuk jembatan
dalam mengembangkan kreatifitas peserta didik. Masalah saat
proses aktivitas belajar yang selalu berkutat pada metode
konvensional dan disuguhi dalam buku ajar. Selain itu juga
pemakaian metode yang kurang beragam dan minimnya pemakaian
media belajar hingga diduga bisa disebabkan proses pembelajaran
tematik sangat monoton dan kurang kreatif.8

7

Ihat Hatomah, dkk, Pembelajaran Berwawasan Masyarakat,
(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), h.2.12
8
Wahyu B.S, Nurhasanah, “penggunaan metode demonstrasi dan
media audio visual dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik mata
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Teknologi yang begitu pesat perkembangannya sangat
dirasakan di Indonesia terutama pada aspek pendidikannya.
Teknologi pun sudah lumrah digunakan pendidik dalam proses
belajar serta siswa juga kini sangat mudah dalam mengakses semua
hal dengan teknologi yang makin berkembang pesat seperti
sekarang ini.
Inovasi-inovasi pendidik menggunakan teknologi untuk
memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran berperan sangat
penting terutama pada pembelajaran tematik yang sebelumnya
sudah dibahan masih banyaknya siswa tidak menyukai pelajaran
tematik dan menganggap terbebani karna kurangnya pemahaman
konsep. Dan disini penulis ingin membuat media pembelajaran
atau bahan ajar berbasis android pada pembelajaran tematik.
Dengan menggunakan media berbasis android peserta didik
berharap bisa lebih paham akan materi yang disajikan secara baik.
Berdasarkan hasil observasi, analisis kebutuhan dan
wawancara beberapa hal yang peneliti temukan yaitu penggunaan
android yang belum maksimal. Aplikasi android memang beberapa
kali sudah digunakan ketika pembelajaran daring dikala pandemi
covid 19, akan tetapi media andorid yang digunakan sebelumnya
terbatas pada aplikasi yang didapatkan dari google playstore.
Aplikasi andorid yang digunakan sebelumnya dirasa masih kurang
dalam beberapa fitur di dalamnya khususnya pada materi yang
belum spsesifik, tampilan yang dianggap kurang menarik oleh
peserta didik,9 sehingga peneliti mengambil kesimpulan untuk
mengembangkan aplikasi android ini. Maka dari hal tersebut
diketahui bahwa sekolah terebut benar memerlukan media berupa
aplikasi tersebut sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar.
Mengingat dari wawancara dan analisis kebutuhan diatas
dapat diperoleh untuk dijadikan penelitian dan pengembangan
pelajaran ips”, jurnal pendas Mahakam. Vol 3 (2). 151-158. Agustus
2018
9
Wawancara Wali Kelas 1V di SDN 1 dan SDN 2 Bukit Kemuning, 9-10
Juni 2021
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yang mengangkat materi pada tematik semester 2 penerapan
pembelajaran tematik kurikulum 2013 yaitu adalah pembelajaran
terpadu menggunakan tema yang saling berkaitan dengan mata
pelajaran satu sama lainya sehingga dapat memberikan
pengalaman yang bermakna dengan harapan peserta didik dapat
memusatkan perhatian pada suatu tema yang dapat
mengembangkan dan memberikan pengetahuan untuk mencapai
sebuah indikator dengan harapan media yang dikembangkan akan
membantu dan memudahkan peserta didik daalam proses kegiatan
belajar mengajar
Banyak dari siswa yang tidak memerhatikan keterangan
guru. Berulang kali pendidik memberi perintah siswa untuk
membaca bukunya tapi murid justru asik mengobrol dan bermain
bersama teman sebangkunya, maka penulis tertarik dalam
melaksanakan penelitian mengenai “pengembangan media
pembelajaran berbasis android pada tematik Kelas IV MI/SD”.
Media pembelajaran Media pembelajaran Berbasis android ini
sudah diubah pada format apk. bisa dipakai dalam Android.
Berharap media pembelajaran ini bisa dipakai untuk sumber belajar
alternatif untuk peserta didik dan memudahkan guru saat
penyampaian materi pelajaran.
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berlandasan dengan latar belakang masalah yang sudah
dipaparkan, maka bisa diidentifikasi sebagian permasalahan yakni:
1. Peserta didik masih beranggapan pembelajaran yang kurang
menarik, dan tidak menyenangkan.
2. Pemakaian media pembelajaran yang kurang beragam.
3. Belumnya sesuainya Media Pembelajaran Berbasis Android
yang ada di Playstore.
Dilihat dari identifikasi masalah yang sebelumnya sudah
diterangkan, maka penulis mesti dibatasi masalah supaya penelitian
terfokus dan terarah. Batasan masalah dalam Pengembangan Media
Pembelajaran Berbasis Android Pada Tematik Kelas IV MI/SD
yakni untuk media pembelajaran dalam siswa Kelas IV pada
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rincian yakni: Penelitian ini berfokus dalam mengembangkan
produk multimedia dalam mata pelajaran Tematik. Serta Penilaian
kualitas multimedia sebatas dilakukan oleh ahli materi, ahli media
dan ahli bahasa.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah proses pengembangan Media Pembelajaran
Aplikasi Android pada Tematik Semester 2 di MI/SD?
2. Bagaimanakah kelayakan Media Pembelajaran pada
Aplikasi Android Pada Tematik Semester 2 di MI/SD?
3. Bagaimanakah respon siswa terdapat Media Pembelajaran
pada Aplikasi Android Pada Tematik Semester 2 di MI/SD?
E. Tujuan Pengembangan
Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu mengembangkan
Media Pembelajaran Berbasis Android Pada Tematik Kelas IV
MI/SD. Pengembangan ini dimaksud adalah media interaktif
memakai aplikasi. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk:
1. Mengembangkan Media Pembelajaran Berbasis Android
Pada Tematik Semester 2 di MI/SD
2. Mengetahui kelayakan Media Pembelajaran Berbasis
Android Pada Tematik Semester 2 di MI/SD Manfaat
pengembangan
3. Mengetahui respon siswa terhadap Media Pembelajaran
Berbasis Android Pada Tematik Semester 2 di MI/SD
F. Manfaat Pengembangan
1. Bagi Mahasiswa
a. Dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana cara
merancang dan membuat Media Pembelajaran Berbasis
Android.
b. Mengenalkan lebih jauh kepada peserta didik tentang
bidang Media Pembelajaran Berbasis Android.
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2. Bagi siswa
a. Media Pembelajaran Berbasis Android bagi siswa bisa
lebih mudah menerima pelajaran.
b. Bisa meningkatnya minat bagi murid.
c. Meningkatkan daya tarik siswa pada materi pelajaran
yang diajarkan.
d. Untuk bahan ajar dalam belajar individual.

3. Bagi pengajar
a. Media Pembelajaran Berbasis Android bisa memudahkan
menyampaikan materi.
b. Peningkatan daya tarik dan kekreativitasan ketika proses
belajar mengajar.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Pada penelitian terdapat penelitian relevan yakni:
1. Muhammad Ardiansyah Hendriawan, Guntur Maulana
Muhammad mengenai Pengembangan untuk Multimedia
Pembelajaran Matematika Berbasis Android pada peserta
didik Sekolah Menengah Atas. Yang mana didapatkan hasil
memperlihatkan dimana multimedia belajar matematika
berbasis android ini efektif dipakai untuk dipakai dalam
multimedia penunjang belajar pada siswa yang bisa diakai
dimanapun dan kapanpun.
2. Krishna Huda Bagus meneliti mengenai mengembangkan
Media belajar Berbasis Android memakai Augmented
Reality dalam Materi Bangun Ruang Sisi Datar.
3. Giri Prasetyo, Lantip Diat Prasejo meneliti mengenai
Pengembangan Adobe Flash dalam belajar Tematik
Integratif Berbasis Scientific Approach Subtema Indahnya
Peninggalan Sejarah. diperlihatkan hasilnya dimana software
multimedia interaktif ini efektif guna peningkatan
keberhasilan siswa.
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H. Sistematika Penulisan
Adapun”sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi
RnD hal ini tergantung pada definisi yang muncul dalam penelitian
ini yang mengharapkan para ilmuwan untuk memimpin
penyelidikan untuk memahami dan memperjelas masalah yang
menjadi titik fokus dari masalah eksplorasi ini, kemudian, pada saat
itu. titik mengumpulkan informasi dan data yang berbeda melalui
persepsi penggunaan survei atau jajak pendapat dan investigasi
dokumentasi dari sumber informasi yang diperlukan.
Investigasi ini menggunakan teknik kerja inovatif R&D
(Research and Development), strategi ini adalah teknik yang
digunakan untuk menyampaikan rencana item baru, menguji
kecukupan item yang ada, dan membuat banyak item baru. Strategi
kerja inovatif ini dimanfaatkan untuk membuat media
pembelajaran. Metode penelitian dan pengembangan (Research and
Development) merupakan metode penelitian”yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk
tersebut.”Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah desain penelitian pengembangan model menggunakan
konsep”ADDIE yang terdiri dari 5 langkah yaitu analisis (analyze),
perancangan (design), pengembangan (development),”implementasi
(implementation), dan evaluasi (evaluation).
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Deskripsi Teoritik
1. Pengembangan Model ADDIE
Pengembangan”adalah suatu usaha untuk mengembangkan
suatu produk yang efektif untuk digunakan sekolah, meningkatkan
kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan
kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah
suatu proses mendesain pembelajaran secara logis,”dan sistematis
dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan
dilaksanakan
dalam”proses
kegiatan
belajar
dengan
10
memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. ”
“Model pengembangan yang menjadi acuan dalam
penelitaian ini adalah model ADDIE,” yang merupakan salah satu
model kemajuan dari strategi Research And Development (R&D).
Model ADDIE mewakili pemeriksaan, rencana, kemajuan,
pelaksanaan dan penilaian. ADDIE muncul selama tahun 1990-an
dan diciptakan oleh Reiser dan Mollenda. Penjelasan ilmuwan
menggunakan model perbaikan ini karena ADDIE memiliki teknik
kerja yang mengacu pada tahap Research And Development
(R&D) namun lebih terarah dan lugas sehingga dapat membuat
item yang lebih menarik. Berikutnya adalah diagram model
perbaikan yang digunakan dalam model ADDIE:

Analysis

Implementati
on

Evaluatio
n
Developmen
t

Design

Gambar 1 Tahap Pengembangan ADDIE
Model peningkatan ADDIE menikmati manfaat yang terlihat
dari strategi kerjanya yang disengaja, yang harus bersama-sama
10

DUNAMIS,(Jurnal Teknologi dan Pendidikan Kristen)vol
1,no 2, tahun 2017
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dan tidak boleh dibalik. Karena model ini dasar dan terorganisir,
lebih mudah bagi instruktur untuk memahaminya. Berikut adalah
klarifikasi dari setiap siklus model perbaikan ADDIE:
a. Analysis (Analysis)
Pemeriksaan adalah cara untuk membedakan masalah
dalam tes eksplorasi. Dalam investigasi ini, langkah
pemeriksaan adalah fase pengumpulan informasi yang
diidentifikasi dengan masalah yang terjadi dalam realisasi yang
kemudian dibedakan untuk mengatasi masalah tersebut melalui
penyelidikan kebutuhan sesuai masalah yang ditemukan.
Permasalahan yang ditemukan dalam ujian ini adalah
rendahnya pendapatan siswa dalam pembelajaran, dan
penanganannya dengan membuat media pembelajaran sebagai
rekaman.
b. Desain (Perancangan)
“Desain merupakan tahap pembuatan rancangan
tampilan media yang akan dikembangkan dan alur navigasi
media. Dalam penelitian ini desain merupakan tahap
pembuatan peta kompetensi, peta materi,”GBIM dan maskah
mediaKonfigurasi media disesuaikan dengan atribut siswa dan
kualitas pembelajaran.”
c. Development (Pengembangan)
“Pengembangan adalah tahap pembuatan media sesuai
dengan rancangan media pada tahap desain. Dalam penelitian
ini, tahap pengembangan merupakan tahap produksi media.
Selalin itu pada tahap ini media direvisi oleh ahli media dan
ahli materi agar mendapatkan perbaikan setelah itu divalidasi
kelayakannya untuk digunakan didalam pembelajaran.” Media
disetujui oleh spesialis media dan spesialis materi
menggunakan survei yang telah diberikan oleh analis.”
d. Implementation (Menerapkan)
“Implementasi, langkah nyata untuk menerapkan
media pembelajaran yang sudah dibuat.”Sesuai dengan
sasarannya produk ini akan di implementasikan.
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e. Evaluation (Evaluasi/ Umpan Balik)
“Evaluasi merupakan tahap yang dilakukan untuk
mengevaluasi produk yang telah dikembangkan. Dalam
penelitian ini proses evaluasi dilaksanakan dengan cara
melakukan klarifikasi terhadap perubahan minat pada
pembelajaran yang sedang berlangsung,”hal ini dilakuakan
karena penelitian ini berfokus pada peningkatan minat belajar
peserta didik.
1. Prosedur Pengembangan
Langkah-langkah dalam penelitian ini dibagi menjadi
bebrapa tahap yaitu:
a. Tahap persiapan
1) Melakukan pengenalan persepsi dan pertemuan
untuk mendapatkan garis besar permasalahan
yang terjadi di sekolah, khususnya pada saat
pembelajaran. Informasi yang didapat dari
persepsi yang mendasari ini adalah gambaran
tentang ukuran pembelajaran internet di rumah.
2) Melakukan kajian pendidikan sehubungan
dengan kemajuan media pembelajaran video
energik, sebagai arah pendapatan belajar dalam
pembelajaran.”
3) Melakukan tindak lanjut persepsi untuk
membentengi informasi yang mendasari dalam
masalah yang akan dilakukan. Informasi yang
diperoleh berupa polling yang menunjukkan
rendahnya nilai siswa dalam belajar dan daftar
nama siswa. Informasi yang telah diperoleh
kemudian ditindaklanjuti dengan memimpin
eksplorasi ini.
4) Tentukan contohnya
5) Menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan
mata pelajaran yang dipilih dan sesuai dengan
kualitas siswa. Untuk situasi ini media
pembelajaran yang dibuat adalah seperti
rekaman yang dimeriahkan.
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6) Menyiapkan instrumen penelitian. Instrumen
eksplorasi yang harus disiapkan sebelum
penelitian adalah polling untuk persetujuan
media dan survei untuk mengukur pendapatan
siswa dalam pembelajaran.”
7) Menguji persetujuan media yang dibuat.
Menguji legitimasi media sangat penting dalam
menentukan plausibility media, sehingga dapat
dibuat pilihan bahwa apa yang telah dibuat
praktis untuk diterapkan.”
b. Tahap pelaksanaan
Tahap”ini merupakan tahap penerapan media
pembelajaran yang telah dikembangkan oleh
peneliti dalam upaya meningkatkan minat belajr
siswa. Selain itu juga mengumpulkan”data yang
diperlukan melaluli metode pengumpulan data yang
telah ditetapkan sebelumnya.
c. Tahap analisis
Tahap”ini merupakan tahap pengolahan data yang
telah dikumpulkan selama penelitian agar dapat
disusun menjadi sebuah laporan utuh.11”\
2. 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

Hendra Erik Rudyanto, “Pengembangan Kreativitas Siswa
Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Matematika Open-Ended,”
Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran 3,
no. 02 (2017): 184–192.
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mengandung makna setiap kegiatan yang dirancang untuk
membantu individu mempelajari kecakapan tertentu.12
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.13 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.
Dalam kegiatan pembelajaran, media merupakan salah satu
sumber belajar yang dapat menyampaikan pesan-pesan
pendidikan kepada para peserta didik. Perbedaan gaya belajar,
minat, intelegensi, keterbatasan indera, hambatan jarak dan
waktu dan lain-lain dapat dibantu dengan memanfaatkan
media.14
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
12
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menjelaskan sebagian dari keseluruhan program pembelajaran
yang sulit dijelaskan secara verbal.15
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).16
Sesuatu yang bisa dipakai dalam menyalurkan pesan
pengirim kepada penerima, hingga bisa merangsang pikiran,
perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar
disebut dengan media pembelajaran. Dikatakan oleh Ruth
Lautfer bahwa media pembelajaran yakni sebagian alat bantu
mengajar pada pendidik dalam memberikan materi pelajaran,
peningkatan kreatifitas dan perhatian siswa pada kegiatan
belajar mengajar.
Melalui media peserta didik akan lebih semangat dalam
terdorongnya belajar, menulis, berbicara dan berimajinasi
semakin terangsang. Maka dengan begitu dengan media
pembelajaran bisa membuat proses belajar mengajar secara
efektif dan efisien bahkan terjadi hubungan baik antar pendidik
dan peserta didik17. media pembelajaran adalah sebuah alat
bantu mengajar yang ada dalam komponen metodologi sebagai
salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru.
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Dasar, 7 (2), 2020, 97-106.
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Pengertian tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh
Suryani dkk Seluruh bentuk dan sarana dalam menyimpan
informasi yang dibuat bahkan dipakai seperti dalam teori
pembelajaran, bisa pada dengan maksud pada pembelajaran
guna menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan kemauan siswa hingga bisa mendorong
terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan
terkendali dikenal dengan media pembelajaran.18 Media sendiri
yakni suatu komunikasi agar lebih efektif ketika kegiatan
belajar. Kegunaan pada pemakai media ini diharapkan bisa
membuat peserta didik tertarik dan memudahkan siswa saat
mengerti materi19
3. Fungsi Media Dalam Proses Pembelajaran
Mengembangkan media pembelajaran sebaiknya diupayakan
dengan pemanfaatan kelebihan yang media tersebut miliki dan
usahakan dalam menjauhi gangguan yang mungkin muncul
ketika kegiatan belajar. Dengan rinci, guna media saat proses
belajar yakni:
1. Mempertonton benda yang ada maupun kejadian yang
terjadi dengan masa lampau. Pada perantaraan gambar,
potret, slide, film, video, bahkan media yang lain, bisa
siswa dapatkan gambaran yang nyata mengenai
benda/kejadian sejarah.
2. Melakukan pengamatan benda/kejadian yang jarang
dikunjungi, baik sebab jaraknya jauh, berbahaya.
contohnya, video mengenai kehidupan harimau di hutan,
kondisi dan kesibukan di pusat reaktor nuklir.
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3. Mendapat deskripsi yang terang mengenai benda/hal
yang sukar langsung diamati sebab ukurannya yang tak
ada kemungkinan, baik sebab terlalu besar atau kecil.
Seperti perantaraan paket siswa bisa menghasilkan
gambaran yang terang mengenai kompleks pembangkit
listrik, pada slide dan film siswa mendapat mengenai
bakteri, amuba.
4. Suara yang sukar ditangkap dalam telinga dengan
langsung. Contohnya, rekaman suara denyut jantung.
5. Dilakukan pengamatan pada binatang yang sulit diamati
dengan langsung sebab sukar ditangkap. Dengan bani nan
gambar, potret, slide, film atau video siswa dapat
mengamati
6. Kejadian jarang terjadi diamati. Dalam slide, film, atau
video bisa peserta didik amati, pelangi diamati, gunung
meletus, pertempuran, bahkan lainnya.
7. Melaksanakan pengamatan benda yang mudah rusak/
sukar diawetkan. Dimana memakai model/benda tiruan
peserta didik bisa mendapat gambaran yang terang
mengenai organ tubuh manusia misalkan jantung, paruparu, alat pencernaan.
8. Secara mudah melakukan perbandingan antar sesuatu.
Dibantu gambar, model atau foto secara mudah
membandingkan dua benda yang sifatnya tidak sama
ukuran, warna, maupun lain.
9. Bisa terlihat dengan cepat sebuah proses yang lambat
berlangsung. Pada video, proses berkembangnya katak
dalam telur untuk ampai menjadi katak bisa teramati
dengan waktu beberapa menit. Bunga pada kuncup
sampai mekar yang berlangsung beberapa hari, dalam
bantuan film bisa diamati hanya dengan beberapa detik.
10. Bisa melihat dengan lambat gerakan yang dengan cepat.
dalam bantuan film atau video, bisa teramati jelas gaya
lompat tinggi, teknik loncat indah, yang tersajikan
dengan lambat.
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11. Gerakan mesin/alat yang sukar diamati dengan langsung.
Pada film atau video secara mudah peserta didik bisa
mengamati jalannya mesin 4 tak, 2 tak.
12. terlihat bagian yang bersembunyi dalam sebuah alat.
Dengan diagram, bagan, model, siswa bisa melihat
bagian mesin yang sukar langsung teramati.
13. Ringkasan dilihat dalam sebuah rangkaian mengemati
yang panjang/lama. Sesudah terlihat proses penggilingan
tebu atau di pabrik gula oleh peserta didik.
14. Mampu menjangkau audien yang besar jumlahnya dan
mengamati sebuah obyek dengan serempak. Dalam
modul maupun pengajaran berprogram, bisa belajar
sesuai pada keahlian, kesempatan, dan kecepatan
tersendiri.20
4. Kriteria Memilih Media Pembelajaran
Dalam menggunakan media pembelajaran yang tepat
dibutuhkan kriteria-kriteria untuk menentukan atau memilih
media pembelajaran yang tepat dalam keperluan kegiatan
belajar mengajar, adapun kriteria-kriteria yang harus
diperhatikan dalam memilih media pembelajaran yaitu:
1. Ketepatan pada tujuan pengajaran; maksudnya media
pengajaran terpilih atas dasar tujuan instruksional yang
sudah diputuskan. Dimana tujuan ini isinya unsur
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis lebih yang
memungkinkah dipakai media pengajaran.
2. Dukungan dalam isi bahan pelajaran; yakni bahan
pelajaran yang mana bersifat kenyataan, prinsip, konsep,
dan generalisasi sangat membutuhkan dibantu media
supaya lebih lebih gampang dimengerti.
3. Kemudahan mendapat media; maksudnya media yang
dibutuhkan mudah dihasilkan, setidak mudah pendidik
buat dalam waktu mengajar.
20
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4. Keterampilan guru pada pemakainya; apa pun jenis
media yang dibutuhkan syarat utama yakni pendidik bisa
memakai ketika kegiatan belajar.
5. Tersedia waktu dalam pemakainya; dimana sehingga
media bisa berguna untuk peserta didik ketika
berlansungnya pengajaran.
6. Tepat pada taraf berpikir siswa; menentukan media pada
pendidikan dan pengajaran mesti tepat pada berpikir
siswa, dimana makna yang ada di dalamnya bisa peserta
didik mengerti.21
Dalam kriteria penentuan media di atas, pendidik bisa lebih
gampang memakai media mana yang dianggap sesuai dalam
membantu memudahkan tugasnya untuk pengajar. Kehadiran
media saat kegiatan belajar jangan dipaksakan dimana
menyulitkan tugas pendidik, tapi mesti kebalikannya yakni
memudahkan pendidik ketika menerangkan bahan pengajaran.
Maka dengan begitu media bukan keharusan tapi untuk
pelengkap bila dipandang penting dalam mempertinggi mutu
belajar dan mengajar.
5. Android
Pemakai smartphone, ipad, playbook, tablet pc maupun
semacamnya banyak dipakai ketika ini sebab beragam alasan dan
memilih ketimbang Personal Computer yang ada di rumah.
Android adalah salah satu perangkat multimedia yang paling
populer digunakan banyak pengguna didunia dari segi multimedia
ini cukup penting dalam pengembangan yang penulis buat.
Multimedia sendiri dibuat bertujuan melancarkan siswa ketika
menguasai materi hingga tercapai tujuan dengan maksimal pada
pelajaran Tematik. Aplikasi multimedia seperti itu lazim disebut
dengan multimedia pembelajaran interaktif.
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Media pembelajaran interaktif yang nantinya dibuat dalam
konten yang berupa penyatuan dari teks, gambar, grafik, suara,
animasi dan video, berupa aplication file yang bis dijalankan di
perangkat seperti smartphone. Pada perkembangan teknologi
perangkat komputer maupun aplikasi di semua bidang yang mana
dituntut banyak pihak memberi perhatian terkhusus dengannya.
Penguasaan terhadap teknologi itu yakni satu hal yang mesti ia
miliki generasi muda dalam masa sekarang. Salah satu cara
pemakai teknologi yang baik yakni pemanfaatan sumber teknologi
untuk media ketika proses pembelajaran.
Diterangkan oleh Master web Corporation, pada situs webnya
yang membahas mengenai Dunia Teknologi dan Gaya sudah
menyatakan bahwasanya sebab ringan, cepat, lebih mudah
digunakan, dan dibawa ketika pergi/praktis merupakan 4 alasan
dimana rating tertinggi. Sebuah sistem operasi dalam perangkat
mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware,
dan aplikasi dikenal dengan android.
Dalam android disediakan platform terbuka untuk para
pengembang dalam menciptakan aplikasi mereka. Salah satu
perusahaan besar dunia yang merilis sistem operasi Android dirilis
ialah tanggal 5 November 2007 ialah Google, dimana Google
merilis kode Android di bawah lisensi Apache. Telepon seluler
pertama yang memakai sistem operasi Android ialah HTC Dream
yang dirilis ketika tanggal 22 Oktober 2008. adapun sistem operasi
Android, yakni:
1. Android versi 1.1;
2. Android versi 1.5 (Cupcake);
3. Versi 1.6 (Donut);
4. Versi 2.1 (Eclair);
5. Versi 2.2 (Froyo);
6. Versi 2.3 (Gingerbread);
7. Versi 3.0 (Honeycomb);
8. Versi 4.0 (Ice Cream Sandwich);
9. Versi 4.1 – 4.3 (Jelly Bean);
10. Versi 4.4 (Kitkat).
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11. Versi 5.0 (Lollipop). 22
Elemen penting pada Android salah satunya yakni Dalvik
Virtual Machine (DVM). Pada DVM lah android berjalan bukan di
Java Virtual Machine (JVM). Dirancangnya DVM guna
memastikan bahwasanya untuk fitur berjalan lebih efisien pada
perangkat mobile. 15 Tidak seperti JVM yang “stack base”, DVM
yakni sebuah “register-base architecture”. Dan Bornsten dan
engineers yang menulis DVM pada Google lainnya. Maka jelaslah
yang mana DVM tidak sama dengan JVM. DVM memakai kernel
Linux dalam penanganannya.
DVM mengeksekusi executable file, suatu format yang
dioptimalkan dimana dipastikan memori yang dipakai sangat kecil.
Executable file tercipta ketika mengubah kelas bahasa Java dan
dikompilasi memakai tools yang ada pada SDK Android. Android
SDK ialah tools API (Application Programming Interface) yang
diperlukan saat memulai pengembangan aplikasi ketika platform
Android memakai bahasa pemrograman Java. Fitur penting
Android yakni antara lain:
1) Didukung Framework aplikasi yang penggantian komponen
dan reusable;
2) Mengoptimalkan DVM dalam perangkat mobile;
3) Intergrated browser berdasar engine open source WebKit;
4) Grafis yang dioptimalkan dan didukung oleh libraries grafis
2D, grafis 3D berlandasan spesifikasi OpenGL ES
1.0,SQLite dalam menyimpan data
5) Dukungan pada audio, video dan gambar;
6) Bluetooth, EDGE, 3G, wifi;
7) Kamera, GPS, kompas dan accelerometer;
8) Lingkungan development yang lengkap dan kaya termasuk
perangkat emulator, tools guna debugging, profil dan kinerja
memori bahkan plugins untuk IDE Eclipse
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Android ialah platform paling terbuka, terlengkap dan bebas.
Lengkap yang berarti desainer bisa mengambil pendekatan yang
komprehensif ketika mengembangkan platform android. Terbuka
artinya sudah ada dengan lisensi terbuka dengan bebas
mengembangkan aplikasi. Bebas yakni dalam pengembangan
platform android tidak ada lisensi maupun biaya royalti, tidak ada
biaya keanggotaan, dan tidak perlu biaya pengujian. Aplikasi
android bisa berdistribusi dan diperdagangkan pada bentuk
apapun23.
6. Pembelajaran Tematik
Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia", "tema" diartikan
sebagai "relevan dengan tema", dan "tema" itu sendiri berarti
"gagasan pokok, dasar cerita (pengucapan, dijadikan dasar
penulisan, perubahan). Puisi, dsb.) Kejahatan dan Kejahatan mau
tidak mau kalah dari kebaikan dan keluhuran. Dalam karya sastra
lain seperti yang ditulis oleh Hendro Darmavan dan lain-lain, tidak
banyak perbedaan. "Tema" diartikan sebagai "tentang tema utama "
Pandangan lain dari Mardianto mengatakan bahwa belajar
adalah proses dimana siswa mempelajari pengetahuan dan
keterampilan. Tema merupakan konsep umum yang dapat
menggabungkan berbagai bagian menjadi satu kesatuan.24
Pembelajaran tematik juga bisa disebut sebagai kegiatan belajar.
Itu tidak memisahkan topik. Sebaliknya, mereka digabungkan
menjadi sebuah topik, yang disebut topik. Pembelajaran topik
adalah metode pembelajaran yang mencakup banyak topik,
dirancang untuk memberikan peserta didik pengalaman belajar
yang bermakna, karena berfokus pada metode pembelajaran yang
sesuai dengan kebutuhan siswa
Pembelajaran mata pelajaran secara efektif membantu siswa
menciptakan peluang untuk membangun konsep yang saling terkait
di sekitar satu mata pelajaran. Dengan cara ini, pembelajaran mata
pelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami
secara utuh permasalahan kompleks yang ada di lingkungannya.
23

Ibid h127
Adi Suryanto, dkk. Evaluasi Pembelajaran di SD, (Tangerang
Selatan: Universitas Terbuka, 2017), h.3.29
24

23
Dengan cara ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi,
mengumpulkan, mengevaluasi dan menggunakan informasi
sekitarnya secara efektif.25
7. Karakteristik Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik mempunyai beberapa karakteristik yang
dapat dijadikan sebagai pedoman yang akan dikembangkan pada
proses pembelajaran yakni: a) adanya efisiensi. b) kontekstual. c)
student centered (berpusat pada peserta didik). d) memberikan
penglaman langsung kepada peserta didik. e) fleksibel. f) kegiatan
belajarnya sangat relevan dengan kebutuhan peserta didik. g)
kegiatan belajar akan lebih bermakna. h) mengembangkan
ketrampilan berpikir. i) aktif. j) menggunakan prinsip bermain
sambil belajar. k) mengembangkan komunikasi peserta didik, l)
menekankan proses dari pada hasil.26
8. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik
Penggunaan pembelajaran tematik di sd/mi sejak diterapkannya
KBK, kemudian ktsp, serta kurikulum 2013 tidak terlepas dari
harapan besar agar pada saat proses belajar peserta didik lebih
nyata dan lebih bermakna, peserta didik akan lebih mandiri, dan
mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Sehingga akan
terciptanya hasil belajar yang lebih baik.27Pembelajaran tematik
juga memiliki prinsip-prinsip yang perlu di pahami oleh pendidik
yakni: a) pembelajaran dikolaborasikan dengan kehidupan seharihari dengan peserta didik. b) mempunyai tema sebagai
penggabungan dari ketujuh mata pelajaran (Ppkn, BI, MM, PJOK,
SBDB, IPA, IPA, IPS) disekolah. c) tempat belajar yang sangat
menyenangkan. d) memberikan pengalaman yang bermakna
kepada peserta didik. e) sebagai pembeda antara pelajaran tematik
dengan mata pelajaran yang lainya. f) pembelajaran bersifat
fleksibel. g) metode pembelajaran yang bervariasi.28
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9. Tujuan Pembelajaran Tematik
Tujuan pembelajaran tematik yakni memberikan kemudahan
bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi
yang tergabung dalam tema dan untuk menambah semangat
belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan
bahwa tujuan alat peraga mata pelajaran adalah untuk: a) dengan
mudah memfokuskan perhatian siswa pada topik atau topik
tertentu; b) memperoleh pengetahuan dan mengembangkan
kemampuan pada topik dan topik yang sama; c) memiliki
pemahaman yang baik tentang topik pemahaman mendalam dan
peringatan. d) Meningkatkan keterampilan bahasa dengan
menghubungkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman
pelajar; e) Mereka sangat antusias belajar karena dapat
berkomunikasi dalam kehidupan nyata, seperti bercerita, bertanya,
menulis dan mempelajari mata pelajaran lain, f) Karena materi
yang disajikan dengan tema yang jelas, Anda akan merasakan
manfaat dan makna yang lebih dari belajar; g) Pendidik dapat
menghemat waktu karena tema disampaikan secara lengkap dan
dapat segera disiapkan; h) Sikap dan perilaku siswa dapat
berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi.
10. Pentingnya pembelajaran tematik
Melalui pembelajaran tematik, menjadikan peserta didik
sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran tematik menekankan
peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan baru serta
pengalaman baru. Melalui pengalaman langsung peserta didik akan
mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna dalam mengembangkan
rasa ingin tahu sekaligus menjadi bagian dari ketrampilan
dikehidupan sehari hari. Kesimpulannya yakni pembelajaran
tematik sangat penting diterapkan bagi peserta didik SD/MI, agar
nantinya mereka mampu menjadi peserta didik yang memiliki skill
dalam sikap pengetahuan dan keterampilan untuk kehidupan sehari
hari.
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11. Materi Pembelajaran
KI, KD dan Indikator
KI 1: Menerima dan menjalankan ajaran agama yang
dianutnya.
KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi
dengan keluarga, teman, guru dan tetangga serta tanah
air.
KI 3: Memahami pengetahuan faktual dengan cara
mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di sekolah dan di tempat bermain.
KI 4: Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang
jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis,
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia.
Tabel 2.1 KD dan Indikator Ppkn
Kompetensi Dasar
1.4

2.4

Mensyukuri manfaat
persatuan dan kesatuan
sebagai
anugerah
Tuhan Yang Maha Esa.

Menampilkan sikap
jujur pada penerapan
nilai-nilai
persatuan
dan kesatuan untuk
membangun kerukunan
di
bidang
sosial
budaya.
3.4
Menggali
manfaat

Indikator
1.4.1

Meyakini manfaat
persatuan
dan
kesatuan
sebagai
anugerah
Tuhan
Yang Maha Esa.
2.4.1 Menunjukkan nilainilai persatuan dan
kesatuan
dalam
bidang sosial.

3.4.1 Mengidentifikasi
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persatuan dan kesatuan
untuk
membangun
kerukunan hidup.

4.4

Menyajikan
hasil
penggalian
tentang
manfaat persatuan dan
kesatuan
untuk
membangun
kerukunan.

manfaat persatuan
dan kesatuan di
dalam kerukunan
hidup.
4.4.2 Menyebutkan makna
penting persatuan
dan kesatuan bangsa
dengan tepat.

Tabel 2.2 KD dan Indikator Bahasa Indonesia
Kompetensi Dasar
3.3

Meringkas teks
penjelasan
(ekspansi)
dari
media cetak atau
elektronik.

3.4 Menganalisis
informasi yang
disampaikan
paparan iklan dari
media cetak atau
elektronik

Indikator
3.3.1 Menjelaskan
pengertian iklan.
3.3.2 Mengetahui ciri-ciri
iklan dari media
cetak atau
elektronik.
3.4.1 Mengidentifikasi ciriciri, tujuan, dan
bentuk-bentuk iklan

Tabel 2.3 KD dan Indikator IPA
Kompetensi Dasar
3.3 Menjelaskan organ
pencernaan
dan

Indikator
3.3.1 Membandingkan
organ pencernaan
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fungsinya
pada
hewan dan manusia
serta
cara
memelihara
kesehatan
organ
pencernaan manusia
4.3 Menyajikan hasil
karya tentang konsep
organ dan fungsi
pencernaan pada
hewan atau manusia

hewan dan manusia.
3.3.2 Menyebutkan
penyakit pada organ
pencernaan
1.3.1 Membuat
bagan
organ
pencernaan
manusia
dan
fungsinya
1.3.2 Membuat
poster
tentang
gangguan
organ pencernaan

Tabel 2.4 KD dan Indikator IPS
Kompetensi Dasar
3.1

Mengidentifikasi
karakteristik
geografis Indonesia
sebagai
negara
kepulauan/maritim
dan agraris serta
pengaruhnya
terhadap kehidupan
ekonomi,
sosial,
budaya,
komunikasi, serta
transportasi.
4.1 Menyajikan hasil
identifikasi
karakteristik
geografis Indonesia
sebagai negara
kepulauan/maritim
dan agraris serta

Indikator
3.1.1 Menjelaskan
karakteristik
geografis negara
Indonesia.
3.1.2

Mengidentifikasi
letak-letak
geografis
daerah
yang terdapat di
Indonesia.

4.1.1 Menyebutkan hasil
identifikasi
karakteristik
geografis Indonesia
sebagai negara
kepulauan/maritim
dan agraris serta
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pengaruhnya
terhadap kehidupan
ekonomi, sosial,
budaya,
komunikasi, serta
transportasi.

pengaruhnya
terhadap kehidupan
ekonomi, sosial,
budaya,
komunikasi, serta
transportasi.
4.1.2

Menuliskan letak
geografis
suatu
daerah
dengan
tepat.

Tabel 2.5 KD dan Indikator SBdP
Kompetensi Dasar

Indikator

3.2 Memahami tangga
nada

3.2.1 Mengetahui macammacam tangga nada

3.3

3.3.1 Mengetahui macammacam pola lantai
dalam tarian.
3.4.1 Menyebutkan ciri-ciri
karya seni rupa
daerah

Memahami pola
lantai dalam kreasi
tari daerah
3.4 Memahami karya
seni rupa daerah

3.4.2 Menyebutkan alat,
bahan, dan cara
membatik
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a. Materi Pembelajaran
1) Keberagaman Sosial Budaya
Keberagaman adalah keadaan masyarakat yang berbedabeda. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap
suku bangsa memiliki ciri-ciri khasnya tersendiri.
a) Bentuk-bentuk
keberagaman
di
Indonesia
menghadirkan berbagai keberagaman lainnya yaitu:
1) Keberagaman rumah adat
2) Keberagaman tarian adat
3) Keberagaman lagu daerah
4) Keberagaman upacara adat
b) Manfaat dari keberagaman budaya sebagai berikut.
1) Menarik minat para wisatawan asing dan dalam
negeri untuk berkunjung
2) Mempererat rasa persatuan dan kesatuan
3) Memperkaya budaya bangsa
4) Memperluas wawasan masyarakat tentang
keanekaragaman sosial budaya
5) Meningkatkan ketertarikan wisatawan domestik
dan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia
2) Iklan
Iklan adalah suatu pemberitahuan mengenai suatu
barang atau jasa kepada masyarakat umum. Iklan
bertujuan untuk menarik masyarakat untuk membeli
barang dan menggunakan jasa yang ditawarkan.
1) Adapun di dalam iklan terdapat unsur-unsur yaitu:
nama produk. gambar produk, kalimat iklan,
kelebihan produk. harga produk. nomor telepon,
alamat pengiklan
2) Tujuan iklan yaitu memberitahukan kepada
masyarakat mengenai suatu produk atau jasa,
memengaruhi masyarakat untuk membeli produk
dan menggunakan jasa, memberikan informasi
mengenai suatu produk dan jasa, serta menarik
khalayak ramai.
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3) Ciri-ciri iklan yang baik dan benar yaitu informatif,
komunikatif, bahasanya singkat dan padat serta
menarik.
3) Organ Pencernaan Pada Hewan dan Manusia
1) Pencernaan Pada Hewan Ruminansia
Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang
memakan atau memamah makanannya sebanyak dua
kali dikenal juga sebagai hewan memamah biak.
Contoh dari hewan ruminansia ini adalah sapi. Organorgan pencernaan pada hewan ruminansia meliputi
gigi, lidah, saliva dan lambung (Rumen, Retikulum,
Omasum, dan Abomasum).
2) Pencernaan Pada Manusia
Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk
menghaluskan makanan yang masuk ke tubuh dan
membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan
oleh tubuh. Organ-organ pencernaan pada manusia
meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus,
usus besar, dan anus.
3) Gangguan Pada Sistem Pencernaan
1) Sariawan
2) Mag
3) Diare
4) Hepatitis
5) Apendisitis
6) Tifus
7) Diabetes Melitus
8) Konstipasi
4) Interaksi Sosial
Interaksi sosial adalah Interaksi sosial adalah
hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan
antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok
dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk
kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup
tanpa individu lainnya. Bentuk-bentuk interaksi manusia
sebagai berikut.
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1) Interaksi manusia dengan lingkungan budaya
Walaupun alam tercipta secara alami, hubungan
timbal balik yang terjadi pada manusia dan alam
sangat kental. Alam membutuhkan manusia untuk
menjaga, merawat dan melestarikannya. Sebaliknya
manusia membutuhkan alam sebagai tempat ia hidup,
sumber pangan, bahkan sebagai tempat tinggal.
Dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu
pengetahuan, manusia dapat memaksimalkan sumber
daya yang berasal dari alam.
2) Interaksi manusia dengan lingkungan sosial
Faktor interaksi manusia dengan lingkungan sosial
yang diwujudkan dalam interaksi sosial asosiatif dan
disosiatif. Contoh nyata interaksi manusia dengan
lingkungan sosial, yaitu bayi tidak akan bisa bicara
jika tidak diajari oleh orang tua atau orang
terdekatnya. Dan murid tidak akan mendapatkan ilmu
jika ia tidak diajari oleh guru di sekolah.
3) Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi
Interaksi manusia yang memiliki hubungan ilmu
sosiologi dengan ilmu ekonomi yang dimaksud adalah
faktor-faktor yang menyebabkan berlangsungnya
kegiatan lingkungan ekonomi dan usaha antara satu
orang atau kelompok dengan orang atau kelompok
lainnya. Rantai perekonomian juga dapat berlangsung
dengan baik jika lingkungan ekonomi yang terjadi di
sekitar manusia terjalin dengan baik
4) Interaksi manusia dengan lingkungan budaya
Dalam melakukan interaksi di lingkungan alam,
sosial, dan ekonomi mengharuskan individu
berinteraksi dengan interaksi sosial antar individu atau
kelompok lain untuk dapat menjalankan kegiatannya
dengan baik. Interaksi tersebut pasti akan
memasukkan nilai, norma kepercayaan serta adat
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istiadat yang berlaku dalam lingkungan tersebut.
Kebudayaan yang kental di suatu daerah menjadikan
sikap dan perilaku seseorang terhadap lingkungan
sosial, ekonomi dan penanganan terhadap alam juga
berbeda dengan daerah yang lebih kota.

5) Tangga Nada, Pola Lantai, dan Seni Rupa Daerah29
1) Tangga nada adalah urutan nada yang disusun
secara bertingkat. Tangga nada dibagi menjadi
dua jenis yaitu tangga nada mayor dan tangga
nada minor.
a) Ciri-ciri tangga nada mayor sebagai berikut.
1. Lagunya bersifat ceria
2. Lagunya diawali dan diakhiri dengan
nada do
3. Tipe lagu bersemangat
b) Ciri-ciri tangga nada minor sebagai beriku.
1. Lagunya bersifat sedih
2. Lagunya diawali dan diakhiri dengan
nada la
3. Tipe lagu kurang bersemangat
2) Pola lantai dalam tari dibagi kedalam tiga jenis
yaitu pola lantai vertikal (lurus), pola lantai
diagonal, dan pola lantai garis melengkung.
3) Seni rupa daerah adalah seni rupa yang
memiliki ciri khas dan latar belakang suatu
daerah atau wilayah. Salah satu contoh dari seni
daerah ada batik. Dalam pembuatan batik
terdapat tiga Teknik diantaranya:
a) teknik tulis
b) teknis cap
c) teknik cetak/ celup

.
29

Tim Penulis, Makanan Sehat,
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B. Teori-Teori Tentang Pengembangan Model
“Dalam penelitian R&D terdapat beberapa model yang
dapat digunakan sebagai panduan dalam”mengembangkan suatu
produk diantaranya:”
1. Borg and Gall
“Borg and Gall mengemukakan langkah-langkah
penelitian dan pengembangan terdiri sepuluh langkah
penelitian yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data,
desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk,
revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, produksi
masal.”
2. Thiagarajan
“Thiagarajan
mengemukakan
langkah-langkah
penelitian dan pengembangan terdiri”dari define (tahap
pendefinisian), design (tahap perencanaan), development (tahap
pengembangan), and dissemination (tahap penyebaran.)”
3. Dick dan Carry
“Dick dan Carry mengembangkan desain pembelajaran
dengan ADDIE yang merupakan kepanjangan dari analysis,
define, development, implementation and evaluation.”
Model”pengembangan yang diterapkan oleh peneliti yaitu model
ketiga yaitu model ADDIE30”

30

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Yogyakarta: Alfabeta, 2018), h. 394.
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