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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah kegiatan menyampaikan pesan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap dari guru kepada siswa. Pembelajaran merupakan tugas 

yang dibebankan kepada guru, karena guru merupakan tenaga profesional yang 

dipersiapkan untuk pembelajaran. Saat ini pemerintah sudah memberlakukan 

kurikulum 2013 untuk kelas I sampai dengan kelas IV, namun yang masih 

berjalan kelas I, kelas II, kelas IV, dan kelas V sehingga untuk kelas III dan kelas 

IV menggunakan KTSP. Pada Panduan kurikulum Tingkat Satuan Penddikan  

(KTSP) pengelolaan kegiatan pembelajaran untuk anak tingkat sekolah dasar 

kelas rendah yaitu kelas 3 adalah pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema-

tema atau sering disebut pembelajaran tematik. Tema merupakan wadah atau 

wahana untuk mengenalkan berbagai konsep materi kepada anak didik secara 

menyeluruh. Tematik diberikan dengan maksud menyatukan konten kurikulum 

dalam unit-unit atau satuan-satuan yang utuh dan membuat pelajaran lebih 

terpadu, bemakna, dan mudah dipahami oleh siswa SD/MI (Rusman, 2011:249). 

Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun 

kelompok aktif mencari, menggali, mengeksplorasi, dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip secara holistik, autentik, dan berkesinambungan (Rusman, 

2011:250). Pembelajaran tematik menyediakan keluasaan dan kedalaman 
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implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak bagi siswa 

untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan (Trianto, 2011:147). 

Pengelolaan pembelajaran dapat efektif dan optimal apabila guru 

menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya guru harus mampu 

menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam pembelajaran, 

sedangkan siswa tetap menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran (Trianto, 

2012:85). Pada kenyataannya, saat ini disekolah-sekolah masih diterapkan pola 

pengajaran yang didominasi oleh guru, seorang guru dianggap sebagai satu-

satunya sumber informasi/sumber belajar. Dalam pola pengajaran, biasanya guru 

menguasai kelas dan sering kali menyampaikan materi dengan metode 

konvensional dan siswa kurang diberi peranan dalam proses belajar mengajar. 

Sehingga tidaklah mengherankan apabila dalam mengikuti pelajaran, 

menyebabkan siswa tersebut jenuh dan membuat gaduh kelas, yang pada akhirnya 

akan mengganggu siswa lain yang memperhatikan pelajaran.   

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut guru 

untuk kreatif dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dengan 

menggunakan pembelajaran yang bervariasi dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep yang abstrak. Pada pembelajaran tematik cakupan 

materi didalamnya jauh lebih komplek dari pembelajaran lainnya karena pada 

pembelajaran tematik memerlukan keterpaduan materi dari berbagai mata 

pelajaran yang memiliki keterkaitan (Trianto, 2011:186). 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran dapat 
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mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 

oleh guru (Arshad, 2011:15). Bentuk-bentuk stimulus dapat dipergunakan sebagai 

media pembelajaran diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia, realita, 

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

Computer Technology Research (CTR) menyampaikan bahwa orang hanya 

mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar, tetapi 

orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang 

dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus (Wati, 2010). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada KKG 

yang terdiri dari 5 Sekolah Dasar di kabupaten Malang pada bulan April 2014 

diperoleh hasil bahwa siswa menyukai adanya pembelajaran tematik karena 

pembelajaran tematik pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi siswa 

agar lebih bersemangat. Akan tetapi minat belajar peserta didik masih kurang 

sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami materi. Metode yang 

digunakan guru dalam mengajar sudah menggunakan metode yang bervariasi, 

tetapi metode yang sering digunakan guru dalam mengajar adalah metode 

ceramah. Alternatif lain metode yang digunakan adalah metode diskusi, tanya 

jawab, demonstrasi, picture and picture dan problem solving. Metode yang kurang 

menarik dapat membuat siswa merasa bosan dalam proses belajar mengajar. Guru 

mengalami kesulitan dalam penggunaan media pembelajaran terutama dalam 

pembelajaran tematik. Media yang sering digunakan yaitu media yang masih 

sendiri-sendiri dalam setiap mata pelajaran bukan media tematik yang 

diintegrasikan menjadi satu. Guru kurang mampu dalam membuat atau 

menggunakan media pembelajaran tematik yang menarik motivasi siswa. Sarana 
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dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah buku cetak, 

LKS, lingkungan sekitar, dan media gambar dua dimensi yang terbuat dari kertas. 

Fasilitas yang dimiliki sekolah seperti komputer sudah ada, namun guru tidak 

pernah menggunakan media berupa video atau CD interaktif pada saat 

pembelajaran. Metode dan media yang biasa digunakan guru saat mengajar pada 

tema lingkungan tentang “lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat”, ialah 

guru mengajak siswa untuk berkeliling di lingkungan sekitar sekolah atau melalui 

gambar untuk memahamkan siswa. Harapan guru ialah terciptannya media 

pembelajaran yang lengkap dan dapat memotivasi siswa dalam belajar, sehingga 

siswa dapat menerima materi dengan baik dan hasil belajar siswa menjadi lebih 

baik. Media dapat juga digunakan siswa sebagai media pembelajaran untuk 

belajar sambil bermain agar peserta didik tidak bosan di dalam kelas.  

Alternatif yang diberikan untuk mengatasi hal tersebut dengan 

menggunakan media pembelajaran video interaktif. Video interaktif merupakan 

suatu sistem penyampaian pengajaran dimana materi video rekaman disajikan 

dengan pengendalian komputer kepada penonton (siswa) yang tidak hanya 

mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang 

aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian (Arsyad, 

2010:36). Menurut Wiyono (dalam P. Rante, dkk, 2013) multimedia interaktif 

yang digunakan didalam pembelajaran merupakan media yang sangat baik untuk 

meningkatkan proses belajar dengan memberikan kesempatan bagi siswa dalam 

mengembangkan ketrampilan, mengidentifikasi masalah, mengorganisasi, 

menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi. Keunggulan 

dalam menggunakan media video interaktif diantaranya siswa lebih tertarik dalam 
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mengikuti proses belajar mengajar, dapat menumbuhkan minat dan motivasi 

belajar siswa dan dapat mengembangkan imajinasi siswa. Video interaktif berisi 

materi dan rekaman gambar serta didalamnya terdapat animasi dan suara sehingga 

siswa senang dalam mengikuti pembelajaran. Video interaktif dirancang untuk 

pembelajaran didalam kelas, apabila tidak memungkinkan untuk siswa belajar 

secara langsung diluar kelas dikarenakan tempat yang akan dikunjungi dirasa 

jauh. Penggunaan media yang sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran 

diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam menyerap 

informasi secara cepat dan efisien. Siswa SD/MI perkembangan kognitifnya 

masih pada tahap operasi konkret sehingga dengan adanya media pembelajaran 

dapat mempermudah siswa dalam memahami materi dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam skripsi ini peneliti memberikan solusi 

yang dikembangkan dalam judul “Pengembangan Media Video Interaktif pada 

Pembelajaran Tematik Tema Lingkungan Kelas III Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Dau”. 
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B. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk 

mengembangkan media video interaktif pada pembelajaran tematik tema 

lingkungan kelas III sekolah dasar negeri di Kecamatan Dau. 

C. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Media pembelajaran ini bernama video interaktif. Video interaktif 

merupakan media pembelajaran yang dikembangkan dari movie mekker yang 

berisi ganbar-gambar yang kemudian dijelaskan secara singkat. Media ini 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru dan siswa saat pembelajaran karena 

media ini memiliki karakteristik antara lain: 

1. Media ini praktis, dibuat dari software makromedia adobe flash player dan 

tampilannya sederhana sehingga guru maupun siswa tidak akan kesulitan 

dalam mengoperasikan media tersebut. 

2. Materi pada media pembelajaran video interaktif tersusun menjadi satu 

dalam media tersebut yang disesuaikan dengan pembelajaran tematik Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial, sehingga siswa tidak 

hanya belajar dari buku saja, namun dapat belajar melalui media yang 

sudah dikembangkan.  

3. Media ini menyenangkan, siswa dapat termotivasi dalam proses 

pembelajaran karena di dalam media ini terdapat quiz yang berkaitan 

dengan media sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang 

disampaikan. 
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D. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Pengembangan media pembelajaran Video Interaktif dilakukan sebagai 

salah satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa 

kelas III SD/MI. Adapun pentingnya pengembangan media pembelajaran Video 

interaktif adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Sebagai media pembelajaran yang dapat mempermudah siswa dalam 

memahami pembelajaran tematik Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial pada tema lingkungan. Selain itu, media video 

interaktif dapat membangkitkan minat belajar siswa sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkat dengan baik.  

2. Bagi Guru 

Memberi bekal pengetahuan, pengalaman, motivasi, berinovasi, dan 

berkreasi dalam mengembangkan media pembelajaran SD/MI sesuai 

kebutuhan siswa yang sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan kontribusi bagi SD/MI dalam upaya memperbaiki 

proses belajar mengajar dan mengembangkan media pembelajaran 

tematik sehingga pembelajaran lebih bermakna dan tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman dan menambah 

pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran 

berbasis multimedia yang berupa video interaktif. Peneliti termotivasi 
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untuk lebih memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran sehingga 

dalam proses belajar mengajar siswa lebih termotivasi dan menguasai 

materi pembelajaran dengan baik. 

E. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi 

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi-asumsi 

sebagai berikut: 

a. Guru masih minim dalam membuat/mengembangkan media 

pembelajaran tematik dalam bentuk multimedia, kebanyakan di 

sekolah menggunakan media gambar atau lingkungan sekitar dan 

hanya menggunakan metode yang umum digunakan seperti metode 

ceramah. 

b. Media video interaktif sangat jarang digunakan oleh guru karena 

sarana dan prasarana sekolah yang kurang lengkap.  

2. Keterbatasan Masalah 

Pengembangan ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut: 

a. Media ini hanya dirancang untuk pembelajaran kelas III khususnya 

pada tema lingkungan tentang “lingkungan sehat dan lingkungan tidak 

sehat”. 

b. Keterbatasan pengembangan media pembelajaran ini dilakukan sampai 

tahap revisi produk tahap akhir, setelah media diuji cobakan pada 

kelompok kecil dan kelompok besar pada siswa kelas III selanjutnya 

media direvisi jika pada saat uji coba masih ada kelemahan/revisi. 
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c. Media ini cocok digunakan pada anak sekolah dasar khususnya kelas 

rendah karena didalam media pembelajaran ini terdapat video serta 

animasi yang mampu membuat siswa termotivasi dan aktif dalam 

proses pembelajaran. 

F. Definisi Istilah atau Definisi Operasional 

1. Pengembangan 

Menurut Borg dan Gall (dalam Setyosari, 2010:19) penelitian 

pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan 

dan memvalidasi produk pendidikan. 

2. Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran Tematik merupakan suatu model pembelajaran yang 

memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran 

(Trianto, 2012:84). 

3. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada si 

pembelajar (siswa) (Zainal Aqib,2013:50). 

4. Video Interaktif  

Video interaktif adalah penyampaian pengajaran dimana materi video 

rekaman disajikan dengan pengendalian komputer kepada penonton 

(siswa) yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi 

juga memberikan respon yang aktif dan respon itu menentukan kecepatan 

dan sekuensi penyajian (Azhar Arsyad, 2010:36). 


