
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai 

perantara atau pengantar. Lesle J. Briggs, menyatakan bahwa media 

pembelajaran sebagai “the physical means of conveying intructional 

content book, films, videotapes,etc”. Lebih jauh Briggs menyatakan 

media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi / 

materi pembelajaran, seperti buku, film, video dan sebagainya. 

Menurut Indriana (2011:16) “media pengajaran adalah semua bahan 

dan alat fisik yang mungkin digunakan untuk mengimplementasikan 

pengajaran dan memfasilitasi prestasi siswa terhadap sasaran atau 

tujuan pengajaran”. 

Namun demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan 

saja, akan tetapi hal – hal lain yang memungkinkan siswa dapat 

memperoleh pengetahuan. Menurut Sanjaya (2012 : 61) “Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan dan 

segala bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk menambah 

pengetahuan, mengubah sikap atau menanamkan keterampilan pada 

setiap orang yang memanfaatkannya”.“Media pembelajaran adalah 
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segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang 

pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik” 

(Warso 2013 : 155). 

“Media pembelajaran terdiri atas dua unsur, yaitu unsur 

peralatan atau perangkat keras (Hardware) dan unsur pesan yang 

dibanya (message/software).Software merupakan informasi atau 

bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa, sedangkan 

hardware berupa peralatan atau sarana yang digunakan untuk 

menyajikan pesan atau bahan ajar tersebut”(Indriana 2011 : 21). 

Dari uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menarik dan merangsang peserta didik untuk lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar dan juga untuk lebih memudahkan guru 

dalam mengajarkan atau memberikan materi yang telah disampaikan 

kepada peserta didik sehingga mendorong peserta didik untuk lebih 

cepat memahami materi yang diberikan oleh guru. 

b. Proses Pembelajaran sebagai proses Komunikasi 

Proses belajar mengajar hakikatnya adalah proses komunikasi, 

dimana guru berperan sebagai pengantar pesan dan siswa sebagai 

penerima pesan. Pesan yang dikirimkan oleh guru berupa isi / materi 

pelajaran yang dituangkan ke dalam simbol – simbol komunikasi 

baik verbal (kata – kata & tulisan) maupun nonverbal, proses ini 
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dinamakan encoding (Sanjaya, 2012 : 205). Penafsiran simbol – 

simbol komunikasi tersebut oleh siswa dinamakan decoding. 

Pembelajaran sebagai suatu proses komunikasi dapat dilihat 1.1 

 

 

Gambar 2.1  Proses Komunikasi 

 

Namun demikian, bisa terjadi proses komunikasi mengalami 

hambatan, artinya tidak selamanya pesan yang disampaikan oleh 

pengirim pesan mudah diterima oleh penerima pesan. Bahkan 

adakalanya pesan yang diterima tidak sesuai dengan maksud yang 

disampaikan.Inilah yang dimaksud dengan kesalahan dalam 

komunikasi.Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan 

komunikasi.Pertama, faktor lemahnya kemampuan pengirim pesan 

dalam mengkomunikasikan informasi, sehingga pesan yang 

disampaikan tidak jelas diterima, atau mungkin salah 

menyampaikannya.Kedua, faktor lemahnya kemampuan penerima 

pesan dalam menerima pesan yang disampaikan, sehingga ada 

kesalahan dalam menginterpretasi pesan yang disampaikan. Oleh 

sebab itu, dalam suatu proses komunikasi diperlukan saluran yang 

berfungsi untuk mempermudah penyampaian pesan. Inilah hakikat 

dari media pembelajaran.Oleh sebab itu, bagan komunikasi ditambah 

dengan unsur media dapat dilihat pada gambar 1.2. 

 

Guru 

 

 

Media Peserta Didik 
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Gambar 2.2 Proses Komunikasi dengan Media 

 

Dalam konteks komunikasi seperti diatas, fungsi media adalah 

sebagai alat bantu untuk guru dalam mengomunikasikan pesan, agar 

proses komunikasi berjalan dengan baik dan sempurna sehingga 

tidak mungkin lagi ada kesalahan. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Ada beberapa manfaat menurut Sanjaya (2012 : 208) 

menggunakan media pembelajaran, diantaranya yaitu : 

1) Menangkap suatu objek atau peristiwa – peristiwa tertentu. 

Peristiwa – peristiwa penting atau objek yang langka dapat 

diabadikan dengan foto, film atau direkam melalui video atau 

audio, kemudian peristiwa itu dapat disimpan dan dapat 

digunakan manakala diperlukan. Guru dapat menjelaskan proses 

terjadinya gerhana matahari yang langka melalui hasil rekaman 

video atau bagaimana proses perkembangan ulat menjadi kupu – 

kupu. 

2) Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. 

Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan 

bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi kongkret sehingga 

mudah dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme.Misalkan 

Guru PESAN MEDIA Peserta 
Didik 
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untuk menyampaikan bahan pelajaran tentang sistem peredaran 

darah pada manusia, dapat disajikan melalui film. 

Untuk memanipulasi keadaan, media pembelajaran dapat 

menampilkan suatu proses atau gerakan yang terlalu cepat, yang 

sulit diikuti seperti gerakan mobil, gerakan kapal terbang, 

gerakan pelari atau gerakan yang sedang berolahraga , atau 

sebaliknya dapat mempercepat gerakan – gerakan yang lambat, 

seperti gerakan pertumbuhan tanaman, perubahan warna suatu 

zat dan lain sebagainya. 

3) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. 

Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar 

siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran 

dapat lebih meningkat.Sebagai contoh sebelum menjelaskan 

materi pelajaran tentang polusi, untuk dapat menarik perhatian 

siswa terhadap topik tersebut maka guru memutar film terlebih 

dahulu tentang banjir atau tentang kotoran limbah industri dan 

lain sebagainya. 

d. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Sanjaya (2012 : 73) media pembelajaran mempunyai 

beberapa fungsiyaitu : 
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1) Fungsi Komunikatif 

Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan 

komunikasi antara penyampaian pesan dan penerima 

pesan.Kadang – kadang penyampaian pesan mengalami 

kesulitan manakala harus menyampaikan pesan dengan hanya 

mengandalkan bahasa verbal saja.Demikian juga penerima 

pesan, sering mengalami kesulitan dalam menangkap materi 

yang disampaikan, khususnya materi – materi yang bersifat 

abstrak. 

2) Fungsi Motivasi 

Dapat kita bayangkan pembelajaran yang hanya 

mengandalkan suara melalui ceramah tanpa melibatkan siswa 

secara optimal seperti yang digambarkan pada pola terpisah, 

bukan hanya dapat menimbulkan kebosanan pada diri siswa 

sebagai penerima pesan, akan tetapi juga dapat mengganggu 

suasana belajar. Dengan menggunakan media pembelajaran, 

diharapkan siswa akanlebih termotivasi dalam belajarn dengan 

demikian pengembangan media pembelajaran tidak hanya 

mengandung unsur artistik saja akan tetapi juga memudahkan 

siswa mempelajari materi pelajaran sehingga dapat lebih 

meningkatkan gairah siswa untuk belajar. 
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3) Fungsi Kebermaknaan 

Melalui penggunaan media, pembelajaran dapat lebih 

bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya dapat 

meningkatkan penambahan informasi berupa data dan fakta 

sebagai pengembangan aspek kognitif tahap rendah, akan 

tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk 

menganalisis dan mencipta sebagai aspek kognitif tahap tinggi. 

Bahkan lebih dari itu dapat meningkatkan aspek sikap dan 

keterampilan. 

4) Fungsi Penyamaan Persepsi 

Walaupun pembelajaran diatur secara klasikal, namun 

pada kenyataannya proses belajar terjadi secara individual. 

Kalau kita memiliki 40 peserta didik yang belajar, mungkin 

ada 40 macam pemikiran atau ada 40 jenis persepsi yang 

datang dari masing – masing pemikiran siswa. artinya, bisa 

terjadi setiap siswa akan menginterpretasi materi pelajaran 

secara berbeda. Melalui pemanfaatan media pembelajaran, 

diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap peserta didik, 

sehingga setiap peserta didik memiliki pandangan yang sama 

terhadap informasi yang disuguhkan. 

5) Fungsi Individualitas 

Siswa dari latar belakang yang berbeda baik dilihat dari 

status sosial ekonomi maupun dari latar belakang 
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pengalamannya, sehingga memungkinkan gaya dan 

kemampuan belajarnya pun tidak sama. Demikian juga halnya 

mengenai bakat dan minat siswa tidak mungkin sama, 

walaupun secara fisik sama. Pemanfaatan media pembelajaran 

berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan sikap individu yang 

memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. 

e. Prinsip – Prinsip Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

Terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan media pada komunikasi pembelajaran. Prinsip – Prinsip 

tersebut diuraikan Sanjaya (2012 : 75) di bawah ini : 

1) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah peserta 

didik belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan 

demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut 

kebutuhan peserta didik, bukan dipandang dari sudut 

kepentingan guru. 

2) Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak 

digunakan sebagai alat hiburan, atau tidak semata – mata 

dimanfaatkan untuk mempermudah guru menyampaikan 

materi, akan tetapi benar – benar untuk membantu peserta 

didik belajar sesuai dengan tujuan yanng ingin dicapai. 

3) Media yang digunakan harus sesuai dengan materi 

pembelajaran. Setiap materi pelajaran memiliki kekhasan dan 
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kekomplekan. Media yang akan digunakan harus sesuai 

dengan kompleksitas materi pelajaran. Contohnya untuk 

membelajarkan peserta didik memahami pertumbuhan jumlah 

penduduk di Indonesia, maka guru perlu mempersiapkan 

semacam grafik yang mencerminkan pertumbuhan penduduk. 

4) Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, 

dan kondisi siswa. siswa yanng memiliki kemampuan 

mendengar kurang baik, akan sulit memahami pelajaran 

manakala digunakan media yang bersifat auditif. Demikian 

pula sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan penglihatan 

yang kurang, akan sulit menangkap bahan pelajaran yang 

disajikan melalui media visual. 

5) Media yang akan digunakan harus memerhatikan efektivitas 

dan efisisensi. Media yang memerlukan peralatan yang mahal 

belum tentu efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian 

juga media yang sangat murah belum tentu tidak memiliki 

nilai. Setiap media yang dirancang guru perlu memerhatikan 

efektivitas penggunaannya. 

6) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru 

dalam mengoperasikannya. Sering media yang komplek 

terutama media – media mutakhir seperti komputer, LCD, dan 

media elektronik lainnya memerlukan kemampuan khusus 

dalam mengopersikannya. 
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f. Ciri – ciri Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2007 : 12) media pembelajaran memiliki tiga 

ciri – ciri, yaitu sebagai berikut : 

1) Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa 

atau objek. 

2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena 

media memiliki ciri manipulatif.Kejadian yang memakan 

waktu berhari – hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 

dua atau tiga menit dengan teknik rekaman fotografi tersebut. 

3) Ciri Distributuf (Distributive Property) 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau 

kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan secara 

bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar 

siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai 

kejadian itu. 

g. Klasifikasi dan macam – macam Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya, demikian 

klarifikasi menurut Sanjaya (2012 : 211) yaitu: 
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1) Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam : 

a) Media Auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar 

saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti 

radio dan rekaman suara. 

b) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, 

tidak mengandung unsur suara, yang termasuk ke dalam 

media ini adalah Film slide, foto, transparasi, lukisan, 

gambar,dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti 

media grafis. 

c) Media Audiovisual, yaitu jenis media selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat 

dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide 

suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini 

dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung 

kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. 

2) Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula 

dibagi ke dalam : 

a) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak 

seperti radio dan televisi. Melalui media ini peserta didik 

dapat mempelajari hal – hal atau kejadian – kejadian yang 

aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan 

khusus. 
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b) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh 

ruang dan waktu, seperti film slide, film, video, dan lain 

sebagainya. 

3) Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi 

ke dalam : 

a) Media yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip, 

transparansi, dan lain sebagainya. Jenis media yang 

demikian memerlukan alat proyeksi khusus, seperti film 

projector untuk memproyeksikan film, slide projektor 

untuk memproyeksikan film slide, OHP, untuk 

memproyeksikan transparansi. 

b) Media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, 

lukisan, radio, dan lain sebagainya. 

2. Adobe Flash Player 

Adobe Flash merupakan program pembuat animasi yang 

diproduksi oleh perusahaan peranti lunak dari amerika serikat, yaitu 

Adobe System Incorporated (Sunyoto 2010 : 2). Program ini sangat andal 

dan populer di kalangan animator.Berbagai fasilitas dan fitur terbaru 

telah disediakan untuk kemudahan dalam pengolahan animasi bagi para 

penggunanya.Program aplikasi terbaru Adobe PhotoShop adalah Adobe 

Flash CS5 (Creative Suite 5) yang merupakan penyempurnaan dari versi 

sebelumnya. 
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Perangkat Lunak Adobe Flash yang selanjutnya disebut Flash, 

dulunya bernama “Macromedia Flash”, merupakan software 

multimedia unggulan yang dulunya dikembangkan oleh Macromedia, 

tetapi sekarang dikembangkan dan didistribusikan oleh Adobe System. 

Sejak tahun 1996, Flash menjadi metode populer untuk menambahkan 

animasi dan interaktif website.Flash biasanya digunakan untuk 

membuat animasi, hiburan dan berbagai komponen web, diintegrasikan 

dengan video dalam halaman web sehingga dapat menjadi aplikasi 

multimedia yang kaya (Rich Internet Application). 

Flashtidakhanya digunakan untuk aplikasi web, tetapi juga dapat 

dikembangkan untuk membangun aplikasi dekstop karena aplikasi 

Flash selain dikompilasi menjadi format .swf, Flash juga dapat 

dikompilasi menjadi format .exe. 

Flash dapat digunakan untuk memanipulasi vektor dan citra 

raster, dan mendukung bidirectional streaming audio dan video. Flash 

juga berisi bahasa skrip yang diberinama “ActionScript”.Beberapa 

produk software, system dan device dapat membuat dan menampilkan 

isi Flash. Flash dijalankan dengan Adobe Flash Player yang dapat 

ditanam pada browser, telepon seluler, atau software lain. 

Format file Flash adalah SWF, biasanya disebut “ShockWave 

Flash” movie. “Flash movie” atau “Flash game”, biasanya file 

berekstensi .swf dapat dijalankan melalui web, secara stand alone pada 
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Flash Player atau dijalankan di windows secara langsung dengan 

membuatnya dalam format ekstensi .exe. 

Sebelum tahun 2005, Flash dirilis oleh Macromedia. Flash 1.0 

diluncurkan pada tahun 1996 setelah Macromedia membeli program 

animasi vektor bernama “Future Splash”. Versi terakhir yang 

diluncurkan di pasaran dengan menggunakan nama“Macromedia” 

adalah Macromedia Flash 8. Adobe Systems mengakuisisi Macromedia 

dan seluruh produknya sehingga nama“Macromedia Flash” berubah 

menjadi “Adobe Flash”. 

3. Pendekatan Saintifik(Scientific Approach) 

1) Kurikulum 2013 dan Pendekatan saintifik 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 

kemajuan suatu negara.Maka pemerintah harus selalu 

memperhatikan setiap perkembangan pendidikan.Salah satunya yaitu 

terus memperbaiki sistem pendidikan, seperti kurikulum.Kurikulum 

yang sebelumnya adalah KTSP, sekarang diganti dengan kurikulum 

2013.Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan 

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis 

pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu (Kemendikbud, 2014 : 

4). 

Menurut Warso (2013) kurikulum 2013 adalah kurikulum 

berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah 
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outcomes – based curriculum dan oleh karena itu pengembangan 

kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan 

dari SKL. 

Melalui pengembangan kurikulum 2013 dapat menghasilkan 

insan Indonesia yang produktif, inovatif, afektif, melalui penguatan 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang teritergrasi. Oleh karena 

itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi 

dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil 

belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya 

melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter 

tertentu, sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke tingkat 

kompetensi dan karakter berikutnya. Melalui implementasi 

kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis 

karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual diharapkan 

peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannnya, mengkaji dan menginternalisasi 

serta mempersonalisasi nilai – nilai karakter dan akhlak mulia 

sehingga terwujud dalam perilaku sehari – hari (Mulyasa, 2013 : 65). 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan kurikulum 2013 pelaksanaan pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran tematik menggunakan pendekatan 

saintifik atau pendekatan ilmiah yang diharapkan dapat 
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menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

dunia pendidikan dewasa ini. 

2) Pengertian Pendekatan Saintifik 

Menurut Kemendikbud (2014 : 33)Proses pembelajaran 

menggunaan pendekatan Saintifik hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, 

memahami  berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah.Informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi 

pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong 

peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber  observasi, 

bukan diberi tahu. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik 

secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan – tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Pendekatan saintifik 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik 

dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, 
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kapan saja, tidak tergantung pada informasi guru saja (Teguh 

Hariadi, http://perangkatguruindonesia.blogspot.com). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran 

yang dirancang agar peserta didik memperoleh pengetahuan karena 

mereka yang menggali sendiri atau mencari sendiri dengan bantuan 

guru. 

3) Langkah – langkah Pembelajaran Pendekatan Saintifik 

a) Mengamati 

Dalam penyajian pembelajaran, guru dan peserta didik  

perlu memahami apa yang hendak dicatat, melalui kegiatan 

pengamatan. Mengingat peserta didik masih dalam jenjang 

Sekolah Dasar, maka pengamatan akan lebih banyak 

menggunakan media gambar, alat peraga yang sedapat mungkin 

bersifat kontekstual. Dengan mengamati gambar, peserta didik 

akan dapat secara langsung dapat menceritakan kondisi 

sebagaimana yang di tuntut dalam kompetensi dasar dan 

indikator, dan mata pelajaran apa saja yang dapat dipadukan 

dengan media yang tersedia. 

b) Menanya 

Peserta didik yang masih duduk di Sekolah Dasar tidak 

mudah diajak bertanya jawab apabila tidak  dihadapkan dengan 

media yang menarik. Guru yang efektif seyogyanya mampu 
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menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan 

pengetahuannya.Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia 

membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan 

baik.Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika 

itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak 

dan pembelajar yang baik. 

c) Menalar 

Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis 

atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  Penalaran 

dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran 

nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.Istilah menalar di sini 

merupakan padanan dari associating; bukan merupakan 

terjemanan dari reasonsing, meski istilah ini juga bermakna 

menalar atau penalaran.Karena itu, istilah aktivitas menalar 

dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan 

pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi 

atau pembelajaran asosiatif.Istilah asosiasi dalam pembelajaran 

merujuk pada kemamuan mengelompokkan beragam ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian 

memasukannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer 

peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan 
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dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman 

yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi 

dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. Proses itu 

dikenal sebagai asosiasi atau menalar. 

d) Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, 

peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, 

terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Peserta didik 

pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan 

pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan 

metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapinya sehari-hari.  Aplikasi metode 

eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan 

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini 

adalah: (1) menentukan tema atau topik sesuai dengan 

kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2) mempelajari 

cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus 

disediakan; (3) mempelajari dasar teoritis yang relevan dan 

hasil-hasil eksperimen sebelumnya; (4) melakukan dan 

mengamati percobaan; (5) mencatat fenomena yang terjadi, 

menganalisis, dan menyajikan data; (6) menarik simpulan atas 
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hasil percobaan; dan (7) membuat laporan dan 

mengkomunikasikan hasil percobaan.  

e) Mengolah, Mengkomunikasikan, Mencipta dan Menerapkan. 

Pada tahapan mengolah ini peserta didik  sedapat mungkin 

dikondisikan belajar secara kolaboratif. Pada pembelajaran 

kolaboratif kewenangan guru fungsi guru lebih bersifat direktif 

atau manajer belajar, sebaliknya, peserta didiklah yang harus 

lebih aktif.Jika  pembelajarankolaboratif diposisikan sebagai 

satu falsafah peribadi, maka ia menyentuh tentang identitas 

peserta didik terutama jika mereka berhubungan atau 

berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi 

kolaboratif itu, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling 

menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-

masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, 

sehingga memungkinkan peserta didik menghadapi aneka 

perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama.  Peserta 

didik secara bersama-sama, saling bekerjasama, saling 

membantu mengerjakan hasil tugas terkait dengan materi yang 

sedang dipelajari (Kegiatan Elaborasi). 

4. Pembelajaran Tematik 

Menurut Warso (2013 : 27) pembelajaran tematik merupakan salah 

satu model dalam pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang 
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merupakan suatu sistem. Pembelajaran tematik ini tampak lebih 

menekankan pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran yang 

lebih diutamakan pada makna belajar dan  keterkaitan berbagai konsep 

mata pelajaran. Keterlibatan  peserta didik dalam belajar lebih 

diprioritaskan dan pembelajaran bertujuan untuk mengaktifkan peserta 

didik,  memberikan pengalaman langsung serta tidak tampak adanya 

pemisahan antar mata pelajaran satu dengan lainnya (Kemendikbud, 

2014 : 27). 

Pembelajaran tematik / terpadu merupakan suatu model 

pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari 

berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar sari satu atau 

beberapa mata pelajaran (Trianto, 2011 : 155). Sedangkan menurut 

Rusman (2011 : 254) model pembelajaran tematik adalah model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman 

bermakna kepada peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan pembelajaran yang mengacu pada tema, tema yang 

menggabungkan dari beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan, 

sehingga lebih mengutamakan kepada makna belajar peserta didik dan 

juga lebih banyak kegiatan yang melibatkan peserta didik. 
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5. Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema Keunikan daerah tempat tinggalku berada pada Tema 8 

(Tempat Tinggalku), di dalamnya tedapat 4 mata pelajaran.Mata 

pelajaran yang ada dalam tema ini yaitu PKn, IPS, Bahasa Indonesia dan 

juga Matematika.Dalam tema ini menerangkan tentang budaya 

tradisional yang sekarang jarang dilakukan atau sudah ditinggalkan. 

Sehingga pada tema ini akan menjelaskan tentang adanya budaya yang 

terdapat di pulau bali. 

Pada tema 8 dan subtema 2 ini menerangkan juga bentuk pulau 

bali, batasan – batasan pulau bali dan juga mengenalkan tentang 

koordinat pada gambar peta bali. 

B. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran di sekolah dasar banyak sekali yang memperngaruhi 

keberhasilan dalam setiap proses belajar mengajar di kelas. Keberhasilan itu 

sendiri tidak dibebankan untuk satu faktor saja, namun juga faktor – faktor 

yang lain juga harus menonjol sehingga akan berpengaruh penting dalam 

keberhasilan proses belajara mengajar. Faktor – faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses belajar mengajar bisa datang dari Guru, Peserta didik, 

sarana dan prasarana, media pembelajaran, metode pembelajaran, kurikulum 

dan juga bisa dari lingkungan yang mendukung atau tidak.  

Tugas seorang guru adalah menciptakan suasana belajar yang aktif, 

inovatif, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk terus bersemangat 

dalam belajar dan juga menggali pengetahuannya. Diharap juga dalam peserta 
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didik menggali pengetahuannya tidak hanya sekedar di kelas bersama guru 

namun juga peserta didik menggali pengetahuannya dengan mencari ke 

sumber lain. Oleh karena itu guru dituntut untuk memiliki kreatifitas dalam 

mengajar salah satunya menggunakan metode pembelajaran dan juga media 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan ciri – ciri peserta didik sehingga 

peserta didik akan lebih cepat memahami materi yang sedang dipelajari oleh 

peserta didik, dan jika menggunakan media pembelajaran makan akan lebih 

gambang untuk menjelaskan sesuatu yang peserta didik tidak mampu hanya 

untuk sebatas membayangkan saja. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru 

untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat menarik dan merangsang peserta didik untuk lebih 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran kurikulum 2013 yang 

menggunakan tema memiliki tujuan agar peserta didik lebih aktif dan mandiri 

dalam belajar sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari – 

hari.Dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 masih banyak peserta didik 

yang masih kesulitan dalam memahami materi dalam tema.Itu bisa terjadi 

dikarenakan penggunaan metode dan media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru belum tepat dan sesuai dengan materi yang 

disampaikan.Kebanyakan dalam materi ini guru hanya menggunakan metode 

atau media pembelajaran seadanya bahkan pengetahuan peserta didik yang di 

dapat dari guru hanya pengajaran melalui metode ceramah dalam 
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penyampaian materi, sedangkan peserta didik hanya mampu membayangkan 

penjelasan dari guru. 

Penggunaan media pembelajaran oleh guru dapat membantu siswa lebih 

aktif dan cermat sehingga dapat berpengaruh aktif dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat menunjang prestasi peserta didik. Penggunaan 

media pembelajaran juga dapat mengkompakkan atau menyamakan presepsi 

pemikiran peserta didik yang sama.  

Upaya yang dapat dilakukan oleh guru agar peserta didik lebih mudah 

dalam memahami materi adalah dengan melakukan pengembangan media 

berbasis flash. Melalui pengembangan berbasis flash ini diharapakan dapat 

menarik peserta didik untuk belajar lebih aktif dan juga lebih cepat 

memahami materi yang disampaikan. 

C. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Adanya keefektifan penggunaan media pembelajaran berbasis Flash 

pada Tema Tempat Tinggalku Subtema Keunikan Daerah Tempat 

Tinggalku Pembelajaran 5 di kelas IV SD. 
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