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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aktivitas yang berlangsung sepanjang hidup 

manusia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Sehingga guru dituntut untuk mendidik dan mengajarkan konsep 

pembelajaran agar lebih tertanam pada siswa. Tercapainya tujuan pendidikan 

dapat dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor itu antara lain Guru, Siswa, 

model pembelajaran, proses belajar mengajar dan sebagainya. Semua faktor 

berpengaruh demi tercapainya tujuan pendidikan.  

Menurut Hamalik (2001: 48) Proses belajar mengajar adalah suatu 

kegiatan yang di dalamnya terjadi proses siswa belajar dan guru mengajar 

dalam konteks interaktif, dan terjadi interaksi edukatif antara guru dan siswa, 

sehingga terdapat perubahan dalam diri siswa baik perubahan pada tingkat 

pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan atau sikap.  

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan pengetahuan dari hasil 

kegiatan manusia yang diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah 

ilmiah yang berupa metode ilmiah dan didapatkan dari hasil eksperimen atau 

observasi yang bersifat umum sehingga akan terus disempurnakan. IPA 
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mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kalangan manusia dan 

berperan dalam proses pendidikan dan perkembangan teknologi. Dalam 

pembelajaran IPA kelas V semester ganjil terdapat materi tentang sistem 

peredaran darah manusia. Materi sistem peredaran darah manusia 

menerangkan tentang sistem kerja organ dalam tubuh manusia yang terdiri 

dari jantung dan pembuluh darah yang berfungsi mengangkut dan 

mengedarkan oksigen serta sari-sari makanan ke seluruh tubuh manusia.  

Pada umumnya pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang 

dinilai mudah. Namun dalam pelaksanaannya, banyak siswa yang belum 

mampu memahami konsep pembelajaran tersebut. Hal tersebut terbukti dari 

nilai dalam pembelajaran tersebut yang cenderung rendah.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Herdy selaku guru 

IPA kelas V SDN Pendem 01, dinyatakan bahwa :  

“Metode yang sering saya gunakan yakni metode ceramah, diisi 

dengan diskusi, penguasaan dan tanya jawab. Saya jarang sekali 

menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran di kelas apa lagi 

dengan media komputer, media seperti itu terlalu memakan banyak 

waktu dan terlalu rumit. Saya yang lebih aktif menerangkan jadi siswa 

kebanyakan hanya mendengarkan penjelasan dari saya, kemampuan 

pemahaman siswa tentang materi yang saya ajarkan masih rendah, 

apalagi dalam pembelajaran IPA yang seharusnya memakai media 

untuk memberikan gambaran yang lebih nyata. Sehingga hasil belajar 

siswa kelas V cenderung rendah, masih banyak siswa yang belum 

mencapai KKM.” 

 

Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dapat dilihat 

pada rekapitulasi nilai siswa kelas V SDN Pendem 01 pada ulangan harian 

semester ganjil tahun pelajaran 2013 - 2014 terdapat siswa yang nilainya 

kurang dari KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 65 pada mata 
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pelajaran IPA. Dari 24 siswa terdapat 16 siswa yang di bawah standar nilai 

ketuntasan, berikut daftar nilai siswa disajikan tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel. 1.1 : Pencapaian Nilai Siswa dalam KKM 

No Nilai Jumlah siswa 

1 80-100 2 

2 65-79 6 

3 60-64 9 

4 40-59 6 

5 0-39 1 

Jumlah 24 

 

Hasil observasi dan wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan, 

pembelajaran di SDN Pendem 01 khususnya kelas V menunjukkan banyak 

siswa yang kurang dapat memahami materi yang disampaikan guru sehingga 

hasil belajar siswa cenderung rendah dan kreativitas siswa yang kurang 

berkembang. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang dilakukan guru 

terkesan kurang mampu memberikan daya tarik terhadap siswa dalam proses 

pembelajaran, guru cenderung menggunakan metode ceramah dan jarang 

sekali menggunakan media pembelajaran sehingga materi yang disampaikan 

guru cenderung abstrak dan monoton. Selain itu kurangnya penggunaan media 

pembelajaran juga menjadi sebab kurangnya pemahaman siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

yang ditunjukkan dalam hasil ulangan harian siswa yang cenderung rendah. 

Sebagaimana diketahui dalam Sudjana dan Rivai (2011: 1) bahwa dalam 

metodologi pembelajaran, ada dua aspek yang paling penting, yakni metode 

mengajar dan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar.  

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu dikembangkan sebuah 

media pembelajaran yang mampu membantu siswa secara keseluruhan untuk 
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memberikan gambaran serta memahami konsep materi yang diajarkan 

sehingga kegiatan belajar mengajar dapat lebih efektif dan hasil belajar 

meningkat. Melalui pemilihan media pembelajaran yang tepat diharapkan 

pembelajaran yang tadinya bersifat abstrak dapat diubah menjadi riil sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman konsep materi dalam mempelajari dan 

menelaah ilmu yang ada terutama mata pelajaran IPA materi organ peredaran 

darah manusia.  

Salah satu media yang dapat memecahkan masalah ini ialah media 

pembelajaran Macromedia Flash. Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana 

Komputer (2006: 2) Macromedia Flash 8 merupakan suatu program aplikasi 

yang digunakan untuk mengolah gambar vektor dan animasi. Objek-objek 

yang dapat diolah untuk membuat animasi selain gambar vektor adalah 

gambar-gambar bitmap yang diimpor serta objek suara dan objek yang 

berekstensi. Dengan keunggulan dan kelebihan yang dimilikinya, Macromedia 

Flash sebagai teknologi audiovisual, mampu menghasilkan fitur-fitur baru 

yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan sebagai media pembelajaran. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaji penggunaan Macromedia 

Flash sebagai media pembelajaran yang akan memberikan gambaran tentang 

cara kerja jantung dan pembuluh darah dalam sistem peredaran darah yang ada 

dalam tubuh manusia dalam bentuk animasi yang akan membuat siswa tertarik 

dalam proses belajar mengajar sehingga siswa mudah memahami konsep 

materi yang diajarkan. 

Pada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Sairotul 

Munafiah 2011 yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Konsep Peserta 
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Didik Pada Materi Hukum Newton Dengan Menggunakan Media 

Pembelajaran Visual Berbasis Macromedia Flash Kelas X-1 MA Al Ahrom 

Karangsari Karangtengah Tahun Pelajaran 2011/2013 menyatakan bahwa 

media pembelajaran visual berbasis Macromerdia Flash dapat meningkatkan 

pemahaman konsep Hukum Newton. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

peningkatan hasil tes pemahaman siswa. Pada siklus I nilai rata-rata adalah 

66,36 dan ketuntasan klasikal 66,66 %. Setelah siklus II, nilai rata-rata adalah 

74,39 dan ketuntasan klasikal menjadi 90,90 %. Secara keseluruhan media 

pembelajaran visual berbasis Macromedia Flash yang digunakan layak 

sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman konsep 

pada materi hukum Newton. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, peneliti mengunakan penelitian 

tindakan kelas kedalam pembelajaran IPA pada SDN Pendem 01 Kecamatan 

Junrejo Kota Batu dengan media Macromedia Flash, dan ditekankan pada 

materi peredaran darah. Dengan harapan penelitian ini dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

khususnya materi peredaran darah manusia. Peneliti mencoba meneliti lebih 

lanjut dalam penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Hasil 

Belajar melalui Media Macromedia Flash pada Pembelajaran IPA Siswa 

Kelas V SDN Pendem 01 Kecamatan Junrejo Kota Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penerapan media Macromedia Flash dalam pembelajaran 

IPA dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Pendem 

01 Kecamatan Junrejo Kota Batu? 

2. Bagaimana media Macromedia Flash dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPA kelas V SDN Pendem 01 Kecamatan 

Junrejo Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan hal-hal berikut ini. 

1. Mendeskripsikan penerapan menggunakan media Macromedia Flash 

dalam pembelajaran IPA dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SDN Pendem 01 Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

2. Mendeskripsikan adanya peningkatan hasil belajar pada pembelajaran 

IPA kelas V SDN Pendem 01 Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan 

adanya penggunaan media Macromedia Flash. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil peneliatian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

berikut ini. 

1. Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. 

2. Bagi siswa hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

rujukan meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar. 

3. Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran lainnya. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan 

pengembangan penelitian lanjutan dengan media atau subjek yang 

berbeda. 

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada mata pelajaran IPA dan difokuskan 

pada peningkatan hasil belajar siswa hasil belajar pada pembelajaran IPA 

materi peredaran darah manusia, karena pada materi ini dirasa siswa kurang 

memahami materi yang diajarkan oleh guru sehingga hasil belajar siswa yang 

rendah. 

Penelitian ini dilakukan di Pendem 01 Kecamatan Junrejo Kota Batu 

yaitu sebuah SD Negeri yang terletak di Jl.Dr.Moh.hatta No 09-13 

Kecamatan junrejo Kota Batu. Subjek penelitian siswa kelas V dengan 

jumlah 24 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 

F. Batasan Istilah 

Untuk menghindari adanya salah penafsiran pada kata yang digunakan 

dalam penelitian perlu dikumpulkan terhadap definisi sebagai berikut : 

1. Media Macromedia Flash  

Media Macromedia Flash disini di maksud adalah media yang 

dimanfaatkan dalam pembelajaran IPA, yang berupa suatu program 

aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar vektor dan animasi. 

Objek-objek yang dapat diolah untuk membuat animasi selain gambar 

vektor (yang dibuat secara langsung dari flash) adalah gambar-gambar 

bitmap yang diimpor serta objek suara (sound) dan objek yang 

berekstensi. Kemampuan flash dalam mengolah dalam berbagai jenis 
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objek kemudahan dalam proses pembuatan animasi, serta kecilnya 

ukuran file animasi. Media tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, 

sehingga dapat memudahkan dalam mempelajari mata pelajaran IPA 

yang ada di sekolah-sekolah terutama di lembaga formal. 

2. Pembelajaran IPA 

IPA merupakan pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang 

diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah yang berupa 

metode ilmiah dan didapatkan dari hasil eksperimen atau observasi yang 

bersifat umum sehingga akan terus disempurnakan. 

Pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) mempunyai 

hubungan yang sangat luas terkait dengan kalangan manusia dan 

berperan dalam proses pendidikan dan perkembangan teknologi. Dalam 

penelitian ini difokuskan dalam materi tentang organ peredaran darah 

manusia. 

3. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Untuk mengukur hasil belajar yaitu 

dengan menggunakan tes dan non tes (Sudjana 1999: 35).   

Tes yang digunakan sebagai uji kompetensi siswa untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan non tes terdiri dari observasi, wawancara, studi 

kasus, angket, catatan lapangan. 


