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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Syah (2013:1) mengemukakan bahwa undang-undang RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang system pendidikan Nasional Bab I pasal 1 yang pertama pendidikan 

adalah: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara”. Tentu saja diperlukan adanya pendidikan 

professional yakni guru disekolah-sekolah dasar dan menengah, serta dosen di 

perguruan tinggi sabagaimana yang tersirat dalam bab XI pasal 39 yang kedua UU 

Sisdiknas tersebut. 

Pada bidang pendidikan, kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap 

bentuk dan model pendidikan yang manapun. Jika kurikulum ditiadakan, sulit rasanya 

perencanaan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan. 

Mengingat pentingnya peran kurikulum, maka kurikulm perlu dipahami dengan baik 

oleh semua pelaksana kurikulum (Idrus, 2009:27).  

Di Sekolah Dasar, perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget ( dalam 

Trianto, 2011:14) seorang ahli psikologi perkembangan anak menentukan, “bahwa 

seorang anak maju melalui empat tahap perkembangan kognitif, antara lahir dan 

dewasa, yaitu: tahap sensorimotor, pra operasional, operasi kongkrit, dan operasi 

formal”. Tiap tahap ditandai dengan munculnya kemampuan-kemampuan intelektual 
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baru yang memungkinkan orang memahami dunia dengan cara yang semakin 

kompleks.  

Perkembangan sebagian bergantung pada sejauh mana anak aktif 

memanipulasi dan berinteraksi aktif dengan lingkungan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa lingkungan dimana anak belajar sangat menentukan proses perkembangan 

kognitif anak (Trianto, 2011:14). Belajar pada dasarnya merupakan suatu proses yang 

rumit dan kompleks serta banyak variabel yang mempengaruhi, maka perlu kiranya 

kita mengetahui juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik terhadap proses 

maupun hasil belajar (Munadi, 2013:24).  

Proses belajar dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa 

secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang 

bias dipengaruhi oleh lingkungannya, yang antara lain terdiri atas murid, guru, 

petugas, bahan atau materi pelajaran dan berbagai sumber belajar lainnya. Seiring 

dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi guru agar mampu 

menggunakan alat-alat yang disediakan di sekolah. Guru sekurang-kurangnya dapat 

menggunakan alat yang murah dan efisien meskipun sederhana tetapi merupakan 

keharusan dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Menggunakan alat-alat guru 

juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pengajaran 

yang akan digunakan dalam proses pengajaran. Untuk itu guru harus memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang media pembelajaran Hamalik 

(dalam Arsyad, 2002:3). 

Media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar 



3 
 

yang kondusif, dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien 

dan efektif Munadi (2013:7). Media pembelajaran yang dipakai sangatlah banyak 

macamnya tergantung dari materi yang akan dicapai. Berdasarkan pendapat diatas, 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat 

digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi 

efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran.  Arsyad (2009:15) 

mengemukakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai 

alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar 

yang ditata dan diciptakan oleh guru.  

Berdasarkan observasi awal di SDN Mojolangu 05 Malang pada tanggal 24 

April 2015. SDN Mojolangu 05 Malang tetap menggunakan kurikulum 2013 selama 

kurang lebih dua tahun sehingga guru yang mendampingi siswa belajar dalam satu 

kelas berjumlah satu orang yaitu guru kelas/wali kelas yang mengajar materi sesuai 

dengan kurikulum 2013. Guru di SDN Mojolangu 05 Malang ada enam guru kelas, 

satu guru agama, satu guru olahraga, dan satu petugas tata usaha. Seluruh guru kelas 

dalam penggunaan media rata-rata sudah baik. Ada satu media yang harus semua 

guru dapat menggunakan yaitu macromedia flash. Guru kelas satu dan empatlah yang 

menggunakan macromedia flash dalam pembelajaran. Guru kelas 4 pertama kali 

menguasai tentang macromedia flash di SDN Mojolangu 05 Malang. selanjutnya, 

guru kelas 1 mulai belajar tentang pembuatan macromedia flash untuk penunjang 

dalam proses pembelajaran. Guru kelas 2, 3, 5, dan 6 di SDN Mojolangu 05 Malang 

belum menggunakan program macromedia flash untuk proses pembelajaran. Butuh 

waktu lama untuk mempelajari program macromedia flash tersebut.  
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  Macromedia flash tepat digunakan untuk pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Peserta didik akan lebih tertarik dengan penggunaan macromedia flash. Peserta didik 

kelas empat SDN Mojolangu 05 Malang cenderung susah membaca. Siswa jenuh 

dengan membaca dan menulis. Pada kelas 1 siswa-siswi masih tergolong dini harus 

ada media baru yang dapat membuat siswa-siswi tertarik dan menambah minat untuk 

belajar. Guru menggunakan macromedia flash dalam pembelajaran agar siswa lebih 

bersemangat dan aktif. Macromedia flash adalah salah satu authoring tools yang 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan aplikasi multimedia tersebut. 

Macromedia flash juga dapat digunakan untuk animasi. Dimana siswa akan lebih 

tertarik apabila pembelajaran dapat dibuat seperti animasi gambar yang baik.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan mengambil 

judul “Analisis Penggunaan Macromedia Flash Bagi Guru Dalam Proses 

Pembelajaran Di SDN Mojolangu 05 Malang”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan macromedia flash bagi guru dalam proses 

pembelajaran kelas I dan IV di SDN Mojolangu 05 Malang ? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru kelas I dan IV dalam penggunaan 

macromedia flash di SDN Mojolangu 05 Malang ? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

penggunaan macromedia flash di SDN Mojolangu 05 Malng ? 
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C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penggunaan macromedia flash bagi guru dalam proses 

pembelajaran di kelas I dan IV SDN Mojolangu 05 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh guru kelas I dan IV dalam 

penggunaan macromedia flash di SDN Mojolangu 05 Malang. 

3. Mendeskripsikan solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala penggunaan 

macromedia flash oleh guru kelas I dan IV SDN Mojolangu 05 Malang. 

  

D. Manfaat penelitian 

Peneliti setidaknya memiliki dua manfaat, yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan serta bermanfaat untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan 

sekolah dasar  di Indonesia. Dan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan 

untuk peningkatan profesionalisme guru dalam penggunaan macromedia flash, 

sebagai media yang mempermudah guru dalam proses pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi sekolah yaitu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya sekolah dasar Negeri 

Mojolangu 05 Malang. 

b. Manfaat bagi guru yaitu menambah pemahaman dalam penggunaan media 

macromedia flash di dunia pendidikan. 
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c. Manfaat bagi peneliti yaitu penggunaan macromedia flash ini akan membantu 

untuk berpartisipasi dalam perbaikan peserta didik dan dapat dijadikan acuan 

untuk menjadi guru profesional. 

 

E. Ruang lingkup dan Batasan penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran menggunakan 

macromedia flash di sekolah dasar kelas I dan IV SDN Mojolangu 05 Malang. 

Batasan penelitian pada kelas 1 yaitu tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baru, 

pembelajaran 1 dan pada kelas 4 yauti tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 

keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1.  

 

F. Definisi istilah dan definisi operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi yang diajukan 

maka diperlukan adanya penjelasan yang terperinci, sebagai berikut: 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk 

mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya (poerwadarminta, 

2002). Dalam penelitian ini dimaksudkan dengan analisis adalah penguraian dan 

penelaahan penggunaan macromedia flash bagi guru dalam proses pembelajaran. 

2. Macromedia Flash 

Macromedia Flash adalah salah satu authoring tools yang memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan aplikasi multimedia (Wicaksono, dkk, 

2012:128). 
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3. Proses Pembelajaran 

  Pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh 

pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau 

siswa (Suardi, 2012:131). 


