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ABSTRAK 

Berdasarkan masalah di SDN 1 Gulak-Galik dan SDN 3 Gulak-Galik diperoleh 
data yakni: sekolah belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaran 
yang memanfaatkan teknologi, belum optimal penggunaan media pembelajaran 
pada pembelajaran tematik yang dapat diakses melalui internet. Mengingat saat 
ini peserta didik belajar daring yang memungkinkan setiap peserta didik 
menggunakan android sebagai penunjang pembelajaran. Minimnya sumber 
belajar yang digunakan, sumber belajar hanya mengandalkan buku tema. 
Kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan semangat 
belajar peserta didik dan belum adanya penggunaan media yang praktis.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan dan kelayakan 
media pembelajaran Handout berbasisi prezi pada pembelajaran tematik kelas IV 
SD/MI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 
(Research and Development) dengan prosedur ADDIE. Data yang diambil dalam 
penelitian ini yaitu ahli materi, ahli media, respon pendidik dan respon peserta 
didik. Subjek dalam penelitian adalah peserta didik SDN 1 Gulak-Galik dan SDN 3 
Gulak-Galik. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yakni berupa angket 
yang diberikan kepada ahli materi dan ahli media. Adapun angket respon pendidik 
serta angket respon peerta didik untuk melihat kemenarikan produk yang 
dikembangkan.  

Hasil penelitian menunjukkan media pembelajaran handout berbasis prezi 
layak digunakan sebagai media pembelajaran pada pembelajaran tematik kelas IV 
SD/MI. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan validasi ahli materi sebesar 93%, 
ahli media sebesar 92,83%, respon peserta didik sebesar 92,5%, dan respon 
pendidik sebesar 93%. Berdasarkan hasil pemerolehan tersebut dpat disimpulkan 
bahwa  media pembelajaran handout berbasisi prezi layak dan dapat digunakan 
sebagai salah satu media pembelajaran pada pembelajaran tematik kelas IV 
SD/MI.  

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Handout, Prezi, Pembelajaran Tematik 
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MOTTO 

 
Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan (sebesar 

biji dzarrah), niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan 
barangsiapa yang berbuat kejahatan (sebesar biji dzarrah), 
niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula" . QS. Az-Zalzalah: 
7-8 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul  

1. Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya research 

and development adalah metode penelitian yang di gunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. 

2. Handout  

Handout merupakan bahan ajar yang dituangkan secara ringkas sebagai 

pegangan dalam proses pembelajaran, dapat membantu peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran secara lebih terarah dan terfokus karna handout adalah 

kisi-kisi materi ajar yang akan di ajarkan oleh guru. 

3.Prezi  

Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain 

untuk presentasi, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi 

dan berbagi ide di atas kanvas virtual, prezi menjadi unggul karena program ini 

menggunakan Zooming User Interface (ZUI), yang memungkinkan pengguna 

prezi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi 

mereka.dan dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik pada 

pembelajaran tematik. 

4. Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu, suatu sistem pembelajaran 

yang memungkinkan siswa, secara individu maupun kelompok, secara aktif 

mengeksplorasi dan mencari konsep dan prinsip ilmiah secara holistik, 

bermakna dan otentik 

 

B. Latar belakang  

Pendidikan merupakan upaya untuk membantu jiwa amak-anak didik baik 

lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menujuh kearah peradaban manusiawi dan 

lebih baik. Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah 

berakhir (never ending proces), sehingga dapat melahirkan kualitas yang 

berkesinambungan, yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masadepan, 

dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta pancasila.  

Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir 

(never ending proces), sehinngga dapat menghasilkan kualitas yang 

berkesinambungan, yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan, 

dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila. Pendidikan harus 

menumbuih kembangkan nilai-nilai filosofis dan budaya bangsa secara utuh dan 

menyuluruh. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap 
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pendidikan, maka dari itu pendidikan mulai dipandang secara filsafat yang 

merujuk pada kejelasan atas landasan pendidikan itu sendiri (Mulyasa. 2012:2)..
1
  

Pembelajaran adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan pendidik atau 

guru secara sengaja dengan tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan, dengan cara 

mengorganisasikan dan menciptakan suatu sistem lingkungan belajar dengan 

berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih 

optimal.  Mengajar dalam konteks proses pembelajaran tidak hanya sekedar 

mempunyai materi pembelajaran, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses 

mengatur lengkungan supaya peserta didik belajar. Walaupun istilah yang 

digunakan “pembelajaran”.Tidak berarti guru harus menghilangkan perannya 

sebagai pengajar. Dalam konteks pembelajaran, sama sekali tidak berarti 

memperbesar peranan peserta didik disatu pihak dan memperkecil peranan guru 

dipihak lain. 

Pembelajaran juga didefinisikan sebagai sebuah kegiatan guru mengajar 

atau membimbing siswa menuju proses pendewasaan diri.2 Pengertian tersebut 

menekankan pada proses pendewasaan yang artinya mengajar dalam bentuk 

penyampaian materi tidak serta merta menyampaikan materi (transfer of 

knowledge), tetapi lebih bagaimana menyampaikan dan mengambil nilai-nilai 

(transfer of value) dari materi yang diajarkan agar dengan bimbingan pendidik 

bermanfaat untuk mendewasakan siswa. Selain itu menurut Sugihartono dkk.,3 

mendefinisikan pembelajaran lebih operasional, yaitu sebagai suatu upaya yang 

dilakukan pendidik atau guru secara sengaja dengan tujuan menyampaikan ilmu 

pengetahuan, dengan cara mengorganisasikan dan menciptakan suatu sistem 

lingkungan belajar dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan 

kegiatan belajar secara lebih optimal. 

Pembelajaran dilaksanakan secara sengaja untuk mengubah dan 

membimbing siswa dalam mempelajari sesuatu dari lingkungan dalam bentuk ilmu 

pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik menuju kedewasaan siswa. Pembelajaran memiliki tujuan-tujuan 

tertentu yang akan dicapai dengan memanfaatkan lingkungan sebagai media dan 

sarana belajar bagi siswa. 

                                                             

 
1
 Al Musanna , “Rasonaltas revtalsas Prass Penddkan Ki Hajar Dewantara”, ( Aceh 

Tengah: Jurnal pendidikan dan kebudayaan 2017) Vol. 2 h. 122 
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Peran guru dan peserta didik yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan 

peran dalam proses pembelajaran. Guru dan peserta didik merupakan faktor 

penentu yang sangat dominan dalam pendidikan umumnya, karena guru dan 

peserta didik memegang perana dalam proses pembelajaran, di mana proses 

pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan yang 

bertujuan terjadinya perubahan tingkah laku anak.
2
  

maka dalam usaha mendorong partisipasi siswa dalam belajar, guru 

memegang peran utama dalam memilih metode pembelajaran yang pas.Pemilihan 

metode yang tidak sesuai akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Metode pembelajaran ini banyak sekali ragamnya. Namun intinya, 

satu dengan lainnya saling melengkapi dan mendukung dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Untuk itu, pengetahuan guru untuk memvariatifkannya sangat 

diperlukan agar tercapai pembelajaran yang efektif sesuai sasaran. Hal ini sesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Sukadi bahwa “proses pembelajaran yang tidak 

mencapai sasaran, dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang tidak efektif”. 

Dalam agama Islam, perintah untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif 

berkorelasi langsung dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An- Nahl ayat 125 yang isinya sebagai 

berikut:

 
Artinya; “Serulah ( manusia )kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan dialah yang lebih mengetahui orangorang yang mendapat petunjuk.” 

                                                             

 
2
 Askabul kirom , “Peran Guru Dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Berbass 

Multkultural” , ( AL – murabbi: Juirnal Pendidikan Agama  islam. unversitas Yudharta 

Pasuruan 2017) Vol 3 h. 69 
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Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa metode merupakan suatu cara 

mengantarkan bahan pelajaran dan sebuah manifestasi membelajarkan peserta 

didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar.
3
 

Guru sebagai salah satu komponen penentu sumber daya manusia yang 

berkualitas mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan siswa 

dalam belajar. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu menguasai dan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi efektifitas pelaksanaan 

pembelajaran. Sebagai pengelola proses pembelajaran guru hendaknya memilih 

dan mendesain berbagai komponen pendukung pembelajaran guna meminimalkan 

kendala yang mungkin terjadi di kelas. Salah satu komponen penting yang harus 

diperhatikan guru demi terselenggaranya pembelajaran yang efektif dan efisien 

adalah pemilihan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu komponen pembelajaran 

sangat membantu guru dalam proses pembelajaran dan menentukan kualitas 

pembelajaran yang berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran yang dicapai 

oleh siswa setelah proses pembelajran di laksanakan.
4
 

 Peningkatan kemampuan dalam rangka penyesuaian diri dengan 

perubahan dan memasuki era globalisasi antara lain dapat dilakukan melalui 

peningkatan kemampuan siswa dalam belajar. Penyebab rendahnya hasil belajar 

yaitu pemilihan metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada 

proses pembelajaran sangat kurang tepat dan pengelolaan kegiatan pembelajaran 

yang masih belum dapat membangkitkan motivasi belajar siswa secara optimal . 

Media sendiri adalah sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses 

belajar mengajar.
5
  Media pembelajaran adalah memperjelas penyajian pesan 

sehingga dapat memperjelas dan meningkatkan proses dan hasil belajar media 
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pembelajaran juga dapat mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar.
6
. 

 Berdasarkan hasil pra penelitian yang peniliti lakukan di SD Negeri 01 

Gulak-Galik dan SD Negeri 03 Gulak-Galik, diperoleh keterangan bahwa dalam 

pembelajaran online seperti sekarang guru masih menggunakan media seperti buku 

pendamping, foto dan vidio yang dikirim melalui WhatsApp dan peserta didik 

membaca sendiri dan bersifat kurang menarik. Guru dalam pembelajaran belum 

menggunakan media yang menarik, peserta didik memerlukan media yang menarik 

agar pembelajaran berjalan dengan optimal. Sekolah sudah mempunyai media 

tetapi hanya berupa media cetak seperti poster dan buku pendamping 
7
 

Peranan media pembelajaran dalam proses belajar dan 

mengajarmerupakan satu kesatuanyang tidak dapat dipisahkandaridunia 

pendidikan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Media 

pembelajaran juga merupakan salah satu alat bantu mengajar bagi guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, meningkatkan kreatifitas siswa dan 

meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Dengan media siswa 

akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong siswa menulis, berbicara dan 

berimajinasi semakin terangsang. Dengan demikian, melalui media pembelajaran 

dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efesien serta terjalin 

hubungan baik antara guru dengan peserta didik. Selain itu, media dapat berperan 

untuk mengatasi kebosanan dalam belajar di kelas.Oleh karena itu, guru dituntut 

memberikan motivasi pada peserta didik melalui pemanfaatan media. 

Media merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Media dapat membantu siswa dan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran. Dalam kondisi ini penggunaan media pembelajaran dapat 

meningkatkan efisiensi proses dan mutu hasil pembelajaran. Karena itu, untuk 

mengatasi permasalahan diatas adalah media pembelajaran berbasis prezi. 
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Kegunaan Prezi adalah sebagai alat untuk membuat presentasi dalam bentuk linier 

maupun non-linier, yaitu presentasi terstruktur sebagai contoh dari presentasi 

linier, atau presentasi berbentuk petapikiran. Prezi berfungsi sama seperti Power 

Point, tetapi memiliki ciri-ciri yang lebih canggih dan menarik yaitu:Pembuatan 

prezi yang dibuat diatas kanvas bukan diatas slide. The Zooming Presentation 

Prezi Zoom in dan Zoom out dengan tampilan map books dapat mengubah 

segalanya dalam membuat dan menampilkan sebuah ide ataupun gagasan pada 

sebuah tampilan. Prezi dapat membuat suatu penjelasan materi pembelajaran yang 

tampak mengalir dari satu objek ke objek selanjutnya. Dari pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa menggunakan media Prezi dapat memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi yang di sampaikan. 
8
 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dan pengembangan yang diberi judul “Pengembangan Media Handout 

Berbasis Prezi Pada Pembelajaran Tematik Kelas 4 SD/MI” 

 

C. Identifikasi masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut; ifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Sekolah belum memaksimalkan 

penggunaan media pembelajaranyang memanfaatkan teknologi 

1. Belum optimal penggunaan media pembelajaran pembelajaran tematik 

Mengingat saat ini peserta didik belajar daring  

2. Minimnya sumber belajar yang digunakan, sumber belajar hanya 

mengandalkan buku tema.  

3. Guru dalam kegiatan belajar mengajar belum menggunakan metode 

yang bervariasi. 

4. Kurangnya keaktifan guru dalam menggunakan media pembelajaran. 

5. Belum dikembangkannya penggunaan media berbasis Prezi 

D. Batasan masalah 

Berrdasarkan identifikasi masalah diatas maka batasan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 
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1. Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran berbasis prezi pada 

pembelajaran tematik kelas 4 SD/MI 

2. Dikembangkan untuk pembelajaran tematik kelas 4 SD/MI 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pengembangan media Handout berbasis prezi pada 

pembelajaran tematik kelas 4 SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan media berbasis prezi pada pembelajaran tematik 

kelas 4 SD/MI? 

3. Bagaimana kemenarikan media Handout berbasis prezi pada 

pembelajaran tematik kelas 4 SD/MI? 

4. Bagaimana efektifitas media Handout berbasis Prezi pada pembelajaran 

tematik kelas 4 SD/MI? 

 

F. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui proses pengembangan media Handout berbasus 

prezi pada pembelajaran tematik kelas 4 sehingga dapat digunakan oleh 

peserta didik  

2. Untuk mengetahui kemenarikan media pembelajaran Handout berbasis 

prezi pada pembelajaran tematik kelas 4 agar dapat digunakan dalam 

proses belajar mengajar  

3. Untuk mengetahui respon pengguna terhadap bahan ajar berbasis Prezi 

pada pembelajaran tematik kelas 4 ? 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan guru dalam mengembangkan media Handout berbasus prezi pada 

pembelajaran tematik kelas 4 dan sebagai sumber belajar memanfaatkan bahan ajar 

yang dihasilkan. 

 

H. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam media Handout berbasis PREZI 

adalah sebagai berikut : 

1. Produk bahan ajar berbentuk Handout berbasis PREZI 

2. Produk bahan ajar berbentuk softwere/program komputer 

3. Bahan ajar didesain full colour agar lebih menarik 

4. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D) yang bertujuan untuk mengembangkan produk tertentu. 

Adapun hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut: 

1. Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar Handout berbasis prezi pada mata 

pelajaran tematik kelas IV semester II. Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan ADDIE dengan lima tahapan yaitu: 

a. Analisis, hasil dari analisis yang dilakukan peneliti adalah keterbatasan buku 

cetak yang tersedia sehingga pembelajaran daring dilakukan dengan cara 

membagikan materi melalui grup whatsapp yang dirasa kurang efektif dan 

materi tidak tersampaikan secara maksimal dan perlu ditingkatkanya life skills 

peserta didik meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. 

b. Desain, pada tahap ini peneliti merancang desain bahan ajar melalui microsoft 

power point. Adapun tahap-tahap yang dilakukan yaitu: mengumpulkan 

referensi, mengumpulkan materi-materi terkait, mengumpulkan gambar-

gambar yang mendukung, merancang strategi penyampaian dan proses 

editing. 

c. Pengembangan, pada tahap ini peneliti melakukan validasi oleh para ahli yaitu 

ahli media, dan ahli materi. Setelah produk dikatakan layak maka proses 

selanjutnya adalah uji coba lapangan. 

d. Implementasi, pada tahap ini produk yang dihasilkan di nilai oleh pengguna 

yaitu pendidik dan peserta didik (uji skala kecil dan uji skala besar) 

e. Evaluasi, pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi terkait produk yang 

dikembangkan berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan. 

2. Produk ini telah melalui tahap validasi oleh tim ahli yaitu ahli materi, dan ahli 

media serta telah melakukan revisi. diketahui hasil presentase dari ahli materi 

adalah 93% dan dikategorikan sangat layak, presentase dari validasi ahli media 

92,83% dengan kategori layak. 

3. Berdasarkan hasil uji coba di lapangan presentase dari pendidik 1 dan 2 

menunjukan hasil presentase 93% dengan kriteria sangat layak. Presentase uji 

skala kecil 80,5% dengan kriteria sangat baik dan presentase uji skala besar 92,5 

% dengan kriteria sangat baik. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran 

diantaranya: 

1. Untuk  pendidik 

Bahan ajar Handout berbasis prezi ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan 

ajar pendamping dalam proses pembelajaran tematik dikelas IV . 

a. Dengan adanya pengembangan bahan ajar Handout ini dapat digunakan 

pendidik untuk meningkatkan kreativitas dan melahirkan banyak inovasi 

dalam pembelajaran. 

2. Untuk peneliti berikutnya 

Bahan ajar Handout ini masih dapat dikembangkan dengan lebih kreatif dan 

inovatif lagi dengan penambahan fitur vidio dan lain sebagainya. 
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