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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran, agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Salah satu adalah pendidikan dasar, pendidikan dasar merupakan jenjang 

pendidikan formal untuk siswa mulai usia 7 sampai 12 tahun. Pendidikan dasar 

merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah 

(UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: 6). 

Pendidikan dasar merupakan suatu mata pisau tajam yang akan menjadi 

dasar dalam suatu mata rantai pengetahuan seseorang. Pendidikan dasar berperan 

dalam pembentukan karakter serta watak siswa agar memiliki kemampuan dalam 

intelektual maupun spiritual, berilmu pengetahuan yang cerdas, menguasai 

teknologi dan informasi yang global serta memiliki daya cipta tinggi. 

Pendidikan dasar harus memiliki ciri atau profil tumbuh keimanan dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tumbuh sikap beretika (sopan santun 

dan beradab), tumbuh penalaran yang baik (mau belajar, ingin tahu, senang 

membaca, memiliki inovasi, berinisiatif dan bertanggung jawab), tumbuh 

kemampuan komunikasi/sosial (tertib, sadar aturan, dapat bekerjasama dengan 
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teman, dapat berkompetisi), dan tumbuh kesadaran untuk menjaga kesehatan 

badan (Mulyasa, 2013: 21). Hal ini diterapkan dalam suatu kegiatan belajar 

mengajar yang didasarkan pada sebuah tujuan.  

Proses belajar mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan 

melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi 

para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Sudjana, 2013: 1). 

Belajar mengajar dilaksanakan dengan adanya dorongan kedua belah pihak untuk 

dimajukan dan memajukan serta dicerdaskan dan mencerdaskan. Tanpa adanya 

kesadaran dan kemauan yang lahir dari hati nurani dan tanpa niat yang kokok, 

maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan sesuai tujuan pendidikan.  

Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Seiring dengan perkembangan jaman, kemajuan teknologi serta tuntutan 

masyarakat akan sistem pendidikan nasional yang lebih baik, maka terjadi 

penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum. Dalam kerangka inilah perlunya 

pengembangan kurikulum 2013. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di bagian umum dijelaskan 

bahwa strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini salah 

satunya melalui pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 

Selain itu, pada penjelasan pasal 35 Undang-Undang Sisdiknas ditegaskan bahwa 

kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 
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sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional pendidikan 

sebagaimana PP Nomor 19 Tahun 2005. Intinya perlunya pengembangan adalah  

untuk menghadapi berbagai masalah dan tantangan masa depan yang semakin 

lama semakin rumit dan kompleks (Mulyasa, 2013: 63). 

Pengembangan kurikulum 2013 telah banyak melahirkan suatu perubahan. 

Awalnya pembelajaran tematik kurikulum 2006 yang hanya dari kelas I-III, kini 

pembelajaran tematik intergratif mulai dari kelas I-VI yang dilaksanakan 

bertahap. Perubahan dan pengembangan kurikulum mulai sekolah dasar (SD), 

sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah 

menengah kejuruan (SMK) dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang 

terus berubah agar siswa mampu bersaing di masa depan, dalam konteks nasional 

maupun global. Pelaksanaan kurikulum KTSP 2006 hanya tematik untuk kelas I-

III (belum integratif) dan kurikulum 2013 tematik integratif untuk kelas I-VI 

(Mulyasa, 2013: 169). Implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi dan 

karakter ini, siswa SD idealnya tidak lagi banyak menghapal, karena kurikulum 

ini dirancang untuk mempersiapkan siswa memiliki budi pekerti atau karakter 

yang baik, sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya 

(Mulyasa, 2013: 170). Intinya kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada 

pembelajaran tematik intergratif. 

Pembelajaran tematik intergratif  pada dasarnya  adalah model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa 

(Trianto (2012: 79). Pembelajaran tematik pada dasarnya memerlukan 

optimalisasi penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan 
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membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak (Trianto, 2012: 

128). Pembelajaran tematik akan memberi kesempatan kepada siswa untuk secara 

mendalam mengkaji topik-topik yang dikemas secara menarik dan kontekstual 

(Parwati, 2010: 332). Dalam hal itu, guru mampu menempatkan dirinya dalam 

keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menenempatkan diri sebagai 

fasilitator dan mediator dalam pembelajaran. (Trianto, 2012: 85).  

Pembelajaran memerlukan proses yang tepat untuk membekali siswa 

dengan berbagai kompetensi (Mulyasa, 2013: 64). Untuk membekali siswa dalam 

berbagai kompetensi, perlu menciptakan  pembelajaran yang aktif dan bermakna 

tidak hanya dengan penggunaan metode yang tepat, namun kunci sukses 

pembelajaran juga ditunjang dengan fasilitas dan sumber belajar. Fasilitas dan 

sumber belajar harus memadai dan guru harus mampu menciptakan sendiri alat 

pembelajaran dan media. 

Media pembelajaran yang dimaksudkan salah satunya adalah multimedia 

berbasis komputer. Multimedia berbasis komputer adalah suatu sistem 

penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk 

suatu unit atau paket. Multimedia memiliki kelebihan yaitu siswa memiliki 

pengalaman yang beragam dari segala media, dapat menghilangkan kebosanan 

siswa karena media yang digunakan lebih variasi, dan sangat baik untuk kegiatan 

belajar mandiri. Namun multimedia juga memiliki kelemahan yaitu biayanya 

cukup mahal dan perlu perencanaan yang matang dan tenaga yang profesional 

(Susilana dan Riyana, 2007: 21-22).  

Multimedia interaktif merupakan alat atau sarana pembelajaran yang 

materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara 
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sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi/subkompetensi mata pelajaran 

yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya (Susilana dan Riyana, 

2007: 125). Multimedia interaktif sangat memberikan kesan positif pada siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Hasil penelitian pengembangan yang dilakukan Suwindra, I Nyoman P, 

dkk (2009) dalam Jurnal menyimpulkan “respon siswa dan guru tergolong positif, 

sehingga model dapat dikembangkan untuk pokok bahasan yang lain dan mata 

pelajaran lain”. Jurnal lainnya oleh Suwindra (2010) juga membuktikan bahwa 

“siswa memberikan respon positif terhadap modul, oleh karena itu modul fisika 

multimedia interaktif layak dan efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep 

dan hasil belajar siswa”.  

Survey lapangan dan need assessment dengan guru dibeberapa SD yang 

ada di Jombang pada bulan Januari dan dilanjutkan dengan bulan April 2014 

diperoleh hasil bahwa penggunaan metode pembelajaran sudah cukup menarik 

dan bervariasi. Namun untuk kelengkapan media belum ada. Hanya sekitar 30% 

menggunakan media gambar dan lingkungan. Video pembelajaran juga ada 

namun jarang diberikan. Hasil lain diketahui bahwa anak jika diminta membaca 

buku pada umumnya sulit, anak tidak bisa konsentrasi secara penuh pada bukunya 

jika membaca, anak juga masih sulit untuk menulis dan membaca, dan pada saat 

guru menjelaskan kadang tidak memperhatikan guru secara penuh. Anak masih 

memiliki jiwa bermain.  

Penggunaan media yang belum maksimal dalam pembelajaran tematik dan 

kondisi siswa di lapangan, sehingga pembelajaran kurang optimal, maka 

dikembangkan sebuah alat penghubung atau alat komunikasi yaitu multimedia 
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interaktif yang dapat menarik perhatian dan memotivasi siswa. Media berfungsi 

sebagai alat untuk memperlancar penyampaian materi dan meningkatkan motivasi 

dan efektivitas hasil belajar siswa. Multimedia interaktif ceria cocok untuk siswa 

SD karena mereka masih memiliki pola pikir yang konkrit terutama kelas rendah. 

Multimedia interaktif ceria ini berisi tentang penjelasan anggota keluarga besar, 

adab dalam keluarga, sikap saling menghargai dalam keluarga serta operasi hitung 

penjumlahan pengurangan dalam bentuk cerita yang menarik bagi siswa. Animasi 

dan suara yang akan membangkitkan motivasi serta semangat untuk tetap 

mengikuti pembelajaran sampai usai serta warna yang dasar yang cerah dan 

menarik bagi anak.  

Hal tersebut mendorong peneliti ingin mengatasi masalah dengan 

menciptakan suatu media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi 

siswa, yaitu dengan mengembangkan Multimedia Interaktif Ceria (MIC) 

Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. 

Multimedia interaktif ceria adalah multimedia interaktif yang terdapat 

fitur-fitur yang terdiri dari satu-kesatuan antara audio visual mulai dari animasi, 

suara, video, teks yang menciptakan suasana belajar yang ceria, karena terdapat 

musik dan juga warna yang cerah.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dirumuskan melalui pengembangan ini adalah 

menghasilkan produk multimedia interaktif yang memiliki tingkat kevalidan 

sebagai kriteria media yang diharapkan pada tema keluargaku pokok bahasan 

tentang keluarga untuk siswa kelas I SD.  
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1.3 Spesifikasi Media Pembelajaran yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan multimedia interaktif yang baik, menarik dan 

efektif serta efisien dalam pembelajaran, maka pembuat/pencipta/perancang 

multimedia interaktif yang akan dikembangkan memiliki kriteria sebagai berikut. 

1) Multimedia pembelajaran tematik kelas I semester 1 tema keluargaku. 

2) Produk multimedia interaktif pada tema keluarga dioperasikan 

menggunakan komputer atau laptop agar dapat menggunakan media secara 

mudah sesuai petunjuk penggunaan media. 

3) Multimedia interaktif yang akan dikembangkan berupa CD Pembelajaran 

Interaktif yang di dalamnya terdapat video, audio, animasi dan gambar yang 

dirangkai menjadi sebuah cerita tentang kedudukan keluarga, berbagi dalam 

keluarga, adab/kewajiban dan hak dalam suatu keluarga serta evaluasi yang 

menarik bagi siswa serta respon untuk jawaban siswa. 

4) Multimedia interaktif terdapat 6 bagian yaitu petunjuk penggunaan, 

kompetensi, tujuan, materi/video, evaluasi, dan profil pengembang. 

5) Multimedia interaktif ini juga dilengkapi dengan buku panduan untuk guru, 

yang didalamnya terdapat petunjuk penggunaan media ini secara baik dan 

benar. 

 

1.4 Pentingnya Penelitian 

Secara teoritis pengembangan Multimedia Interaktif dilakukan sebagai 

upaya untuk mendukung terlaksananya tujuan pembelajaran tematik di sekolah 

dasar. Sedangkan secara praktis pentingnya pengembangan multimedia interaktif, 

sebagai berikut. 
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1. Bagi Siswa 

Pengembangan multimedia interaktif dimaksudkan untuk memberikan 

kesan nyata dan konkrit pada siswa tentang keluarga, sehingga dapat 

membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologi pada siswa 

serta dapat meningkatkan pemahaman dan menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya. Membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa 

untuk memahami tema keluarga. 

2. Bagi Guru 

Pengembangan multimedia interaktif dimaksudkan agar dijadikan 

sebagai pembantu tugas guru dalam menyampaikan materi dan sebagai bahan 

acuan guru agar dalam pelaksanaan pembelajaran hendaknya menggunakan media 

pembelajaran, sehingga komunikasi dan interaksi guru dengan siswa dalam 

pembelajaran berjalan dengan baik. Diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

guru tentang berbagai penggunaan media pembelajaran yang efektif dan efisien 

serta tepat untuk pembelajaran tematik pada saat di kelas. 

3. Bagi Sekolah 

Pengembangan multimedia interaktif dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan sekolah untuk menggunakan media pembelajaran dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Diharapkan dapat memperkaya 

pengetahuan sekolah tentang berbagai penggunaan media pembelajaran yang 

efektif dan efisien serta tepat untuk pembelajaran tematik. 

4. Bagi Pengembang 
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Pengembangan multimedia interaktif dimaksudkan untuk menambah 

wawasan dan pengalaman dalam melaksanakan pengembangan multimedia 

interaktif, sebagai alat penghubung antara siswa dan guru dan bermanfaat 

kedepannya sebagai calon pendidik penerus bangsa. 

 

1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

Asumsi dalam pengembangan ini, yaitu: 

1. Multimedia Interaktif Ceria adalah media pembelajaran yang terdapat materi, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara 

sistematis dan menarik dengan isi cerita tentang keluarga serta operasi hitung. 

2. Meskipun guru belum pernah mengoperasikan atau menggunakan CD 

Interaktif dengan baik, namun guru memiliki kemampuan dalam 

mengoperasikan komputer atau laptop, jadi dengan berjalannya waktu dan 

dengan pengajaran pada guru maka guru akan mampu menggunakan media 

dengan baik dan benar. 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut. 

1. Multimedia interaktif ini terbatas hanya untuk kelas I SD semester 1 tema 

keluargaku pada pembelajaran tematik kurikulum 2013. 

2. Interaktif dengan dibantu guru dalam mengoperasikan. 

3. Menggunakan software adobe flash professional CS5.5. 

4. Materi hanya sebatas tentang keluarga dan operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan sampai 20. 
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1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian, berikut adalah 

definisi istilah: 

1. Pengembangan media pembelajaran adalah seluruh kegiatan identifikasi 

kebutuhan, analisis tujuan pembelajaran, perumusan tujuan, pengembangan 

alat evaluasi, pembuatan produk, penyusunan petunjuk pengembangan, uji 

coba, revisi, dan pemantapan produk (Akbar, 2011). Media yang 

dikembangkan adalah multimedia interaktif yang dirancang sedemikian rupa 

agar dapat menarik dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Multimedia interaktif adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara 

sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi/subkompetensi mata 

pelajaran yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya (Susilana 

dan Riyana, 2007: 125). 

3. Tema keluargaku adalah tema yang berisikan tentang KI, KD, serta materi 

tentang keluarga. 

4. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-

tema tertentu (Trianto, 2012: 78). 


