
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses untuk mencerdaskan 

bangsa dan negara. Perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi 

akan mudah diserap para siswa sehingga memungkinkan suatu bangsa dan negara 

tersebut akan selangkah lebih maju. Pendidikan di Indonesia masih banyak 

mengalami permasalahan dan tantangan, tersebut bersumber dari faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi bidang pendidikan adalah 

berupa alat, media, dana dan sumber belajar. Faktor eksternal adalah pertumbuhan 

penduduk, perkembangan ilmu dan teknologi yang menuntut peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang handal  (Nandi, 2006:1).  

Sesuai kemajuan Teknologi Pendidikan (Educational technology), maupun 

Teknologi Pembelajaran (Instructional Technology) menuntut digunakannya 

berbagai media pembelajaran (instructional media) serta peralatan-peralatan yang 

semakin canggih (sophisticated). Sistem pembelajaran modern saat ini siswa tidak 

hanya berperan sebagai penerima pesan, tetapi siswa juga bertindak sebagai 

komunikator atau penyampai pesan. Kondisi seperti itu, maka terjadi apa yang 

disebut dengan komunikasi dua arah bahkan komunikasi banyak arah. 

Komunikasi pembelajaran media sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran, proses pembelajaran akan terjadi 

apabila ada komunikasi antara penerima pesan dengan sumber atau penyalur 

pesan lewat media tersebut (Nurseto, 2011:20). 
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Dunia pendidikan pada saat ini memasuki era dunia media, di mana kegiatan 

pembelajaran menuntut dikuranginya metode ceramah dan diganti dengan 

pemakaian banyak media-media untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. 

Kegiatan pembelajaran saat ini banyak menekankan pada keterampilan proses dan 

active learning, dengan demikian peranan media pembelajaran menjadi lebih 

penting. Rob Philips (dalam Nugroho, 2008) menjelaskan makna interaktif 

sebagai suatu proses pemberdayaan siswa untuk mengendalikan lingkungan 

belajar. Dalam konteks ini lingkungan belajar yang dimaksud adalah belajar 

dengan menggunakan komputer. Klasifikasi interaktif dalam lingkup multimedia 

pembelajaran terletak pada sistem hardware, tetapi lebih mengacu pada 

karakteristik belajar siswa dalam merespon stimulus yang ditampilkan layar 

monitor komputer. Kualitas interaksi siswa dengan komputer ditentukan oleh 

kecanggihan program komputer. Media adalah sebuah alat yang mempunyai 

fungsi menyampaikan pesan.  

 Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses antara pembelajar, 

pengajar dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa adanya bantuan 

sarana penyampai pesan atau media. Bentuk-bentuk stimulus bisa dipergunakan  

sebagai media diantaranya adalah hubungan atau interaksi media, realita, gambar 

bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang direkam (Nandi, 2006:3). 

Media pendidikan memegang peranan yang penting dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media pendidikan, dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi yang diajarkan di kelas. Keberhasilan pembelajaran 

ditentukan oleh dua komponen utama yaitu metode mengajar dan media 
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pembelajaran. Kedua komponen ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. 

Penggunaan dan pemilihan salah satu metode mengajar tertentu mempunyai 

konsekuensi pada penggunaan jenis media pembelajaran yang sesuai. Fungsi 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu untuk meningkatkan 

rangsangan peserta didik dalam kegiatan belajar. Media pembelajaran berbantuan 

komputer mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik siswa untuk 

mempelajari kompetensi yang diajarkan. Penggunaan media pembelajaran dapat 

menghemat waktu persiapan mengajar, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan 

mengarungi kesalahpahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan guru (Ali, 

2009:12). 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat didefinisikan sebagai kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan kurikulum 

KTSP bahwa “ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan”. Selain itu ilmu pengetahuan alam juga merupakan ilmu 

yang bersifat empirik dan membahas tentang fakta serta gejala alam. Fakta dan 

gejala alam tersebut menjadikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam tidak hanya 

verbal tetapi juga faktual. Hal ini menunjukkan bahwa, hakikat ilmu pengetahuan 

alam sebagai proses diperlukan untuk menciptakan pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam yang empirik dan faktual. Fakta alam seperti halnya cara 

makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang terjadi pada hewan 

dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan dan cara yang 

berbeda-beda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri 
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ini berguna untuk memperoleh makanan. Selain itu juga untuk mempertahankan 

diri dari musuhnya (Iskandar, 1996). 

Kelebihan multimedia interaktif adalah sebuah teknologi baru dengan potensi 

yang sangat besar untuk mengubah cara belajar, cara untuk mendapatkan 

informasi dan cara untuk menghibur. Pembelajaran melalui multimedia interaktif 

merupakan cara baru untuk belajar yang paling popular dari multimedia 

pembelajaran. Penggunaan teknologi multimedia sebagai salah satu media 

pembelajaran merupakan salah satu alternatif untuk membantu mengatasi masalah 

belajar siswa, karena dengan menggunakan teknologi multimedia (seperti CD 

interaktif), siswa mampu belajar mandiri, lebih mudah, nyaman, dan belajar sesuai 

dengan kemampuannya tanpa kandala eksternal (Hasrul, 2010:1) 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri Sribit 1 

pada saat proses pembelajaran IPA di kelas khususnya pada kelas V, diperoleh 

kesimpulan bahwa guru masih kesulitan menemukan sumber atau media 

pembelajaran yang tepat dan memiliki keefektifan yang tinggi. Media yang 

selama ini digunakan adalah media pembelajaran yang disajikan terpisah, seperti: 

buku teks, LKS, dan gambar yang mana oleh guru tersebut masih dirasa kurang 

efektif. Dampak yang ditimbulakan dari hal tersebut adalah hasil belajar siswa 

yang masih belum optimal atau dapat dikatakan rendah. Tidak sedikit siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah 70 dengan nilai rata-rata 68,00. Rendahnya hasil 

belajar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penggunaan media 

pembelajaran yang belum optimal, ketersediaan media pembelajaran yang minim, 

IPA dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, siswa sulit memahami konsep 

dalam pembelajaran. 
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Alternatif yang dapat diberikan dalam hal ini, yaitu penerapan pembelajaran 

yang berisi konten multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu 

media yang sangat kompleks yang menggabungkan beberapa unsur media yang 

melibatkan teks, grafis, gambar, foto, audio, video dan animasi secara terintegrasi 

serta pengguna mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol multimedia tersebut 

(Mulyadi, 2010). Perkembangan teknologi multimedia interaktif telah 

menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang untuk belajar, 

memperoleh informasi, menyesuaikan informasi dan sebagainya. 

Mengembangkan teknologi informasi dalam pembelajaran merupakan salah satu 

tujuan utama pembelajaran abad 21 (Trisdiono, 2013). 

Keunggulan multimedia interaktif dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang juga menggunakan multimedia interaktif sebagai solusi dari 

permasalahan terkait dengan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dian 

Mukti Nourmaningrum (2012) menyimpulkan bahwa hasil belajar IPA meningkat 

lebih baik, motivasi siswa lebih aktif dalam pembelajaran, hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) 

terwujud. Perolehan nilai rata-rata pada kelompok eksperimen lebih besar dari 

pada nilai rata-rata pada kelompok kontrol yaitu 67,83>53,40 Dari hasil analisis 

tampak terdapat pengaruh multimedia interaktif terhadap hasil belajar.  

Permasalahan di atas memerlukan usaha penyelesaian yang tidak mudah untuk 

dilakukan, melalui model pembelajaran supaya menjadi lebih menarik dan materi 

yang dapat divisualisasikan dalam media animasi sesuai dengan kondisi actual di 

lapangan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang terus berkembang 

sehingga memotivasi siswa untuk belajar dan membangun pengetahuannya 
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menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Peneliti akan melakukan sebuah penelitian 

eksperimen yang bejudul “Pengaruh Multimedia Interaktif Terhadap Hasil 

Belajar pada Mata Pelajaran IPA Untuk Kelas V SD Negeri Sribit 1 

Sragen”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi 

dalam pembelajaran IPA di SD Negeri Sribit 1 yaitu sebagai berikut : 

1. Penggunaan media pembelajaran yang belum optimal. 

2. Siswa sulit memahami konsep dalam pembelajaran IPA. 

 C. Rumusan Masalah 

 Dalam menyikapi permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran IPA 

diatas, maka peneliti memberikan rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai 

fokus utama dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pembelajaran multimedia interaktif terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran IPA untuk kelas V SD Negeri Sribit 1 Sragen ? 

2. Seberapa besar pengaruh pembelajaran multimedia interaktif terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran IPA untuk kelas V SD Negeri Sribit 1 Sragen ? 

D. Tujuan Masalah 

 Penelitian ini akan berguna apabila dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

untuk pembelajaran IPA dikelas. Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan :  
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1. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran multimedia interaktif terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran IPA untuk kelas V SD Negeri Sribit 1 

Sragen. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran multimedia 

interaktif terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA untuk kelas V SD 

Negeri Sribit 1 Sragen. 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian pengaruh media pembelajaran interaktif dilakukan sebagai salah 

satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa  kelas V 

SD Negeri Sribit 1 pada mata pelajaran IPA. Adapun pentingnya penerapan 

multimedia interaktif adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

 Bagi peserta didik adalah untuk meningkatkan minat dan penguasaan 

terhadap penggunaan media dalam proses pembelajaran, serta membantu 

peserta didik dalam memahami materi mengidentifikasi penyesuian diri 

makhluk hidup dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup 

dengan efektif dan efisien. 

2. Bagi Sekolah/Guru  

 Bagi sekolah atau guru adalah sebagai bahan pertimbangan sekolah dan 

guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media 

pembelajaran berbantuan komputer. Penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah pengetahuan guru tentang berbagai alternatif  

pemilihan media pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran pada materi 
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mengidentifikasi penyesuian diri makhluk hidup dengan lingkungan tertentu 

untuk mempertahankan hidup. 

3. Bagi Peneliti 

 Bagi peneliti adalah untuk menambah keterampilan dan pengalaman dalam 

menerapkan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran sehingga 

dapat bermanfaat bagi calon guru nantinya. 

F. Hipotesis Penelitian  

 Sesuai dengan perumusan masalah maka hipotesis dalam penelitian ini dapat 

di uji adalah : 

Ha : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan multimedia 

interaktif terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas untuk V SD 

Negeri Sribit 1 Sragen. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan multimedia 

interaktif terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA untuk kelas V SD 

Negeri Sribit 1 Sragen. 

G. Batasan Penelitian  

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu: 

1. Mata pelajaran IPA yang akan diajarkan dengan menggunakan multimedia 

interaktif pada materi mengidentifikasi penyesuaian diri makhluk hidup 

dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup dengan efektif 

dan efesien. 

2. Hasil belajar yang akan diukur dalam penelitian ini adalah aspek kognitif 

(hasil belajar), pada tingkatan dalam menghafal dan memahami. 
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H. Definisi Operasional 

1. Media Pembelajaran adalah wahana penyalur pesan dan informasi dalam 

belajar (Nurseto, 2011). 

2. Multimedia adalah penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih 

format media yang berpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk 

membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer (Setiawan, 2009). 

3. Multimedia Interaktif adalah sebuah teknologi baru dengan potensi yang 

sangat besar untuk mengubah cara belajar, cara untuk mendapatkan 

informasi dan cara untuk menghibur (Hasrul, 2010). 

4. Hasil Belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2010). 


