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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial dan humonaria, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk 

tujuan pembelajaran Sapriya (2008:9). Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

diharapkan agar para peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan wawasan 

tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan 

dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya, serta memiliki 

ketrampilan mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. 

Pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan” dari pada 

transfer konsep karena dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh 

pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih 

sikap, nilai, moral dan ketrampilannya berdasarkan konsep yang telah 

dimilikinya. 

Dalam pasal 37 UU NO 5 tahun 2003 sisdiknas dikemukakan bahwa 

mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dikemukakan pada bagian 

penjelasan UU Sisdiknas pasal 37 bahwa kajian ilmu pengetahuan social 

antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan sebagainya 

dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. 
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Dengan adanya ketentuan undang-undang tersebut yang mewajibkan 

IPS sebagai mata pelajaran dalam system pendidikan di Indonesia telah 

menjadikan kedudukan IPS semakin jelas dan kokoh. Tetapi dengan 

perkembangan jaman yang semakin pesat, belum banyak muncul kesadaran 

yang tinggi di kalangan pendidik di persekolahan untuk mengajar para siswa 

dengan menggunakan medi-media yang dapat menarik respon untuk 

meningkatkan minat  belajar siswa.. 

Salah satu cara yang dilakukan guru agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yaitu dengan mengemas pembelajaran menjadi pembelajaran 

yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang biasa disebut 

dengan PAIKEM. Dengan demikian perhatian siswa terpusat dan siswa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Dalam proses pembelajaran seorang 

guru juga diharapkan mampu menyampaikan materi pelajaran dengan 

menggunakan metode maupun media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pelajaran, sehingga materi yang disampaikan oleh guru, mudah diterima dan 

dipahami oleh siswa. Dengan ketertarikan siswa pada materi pelajaran, secara 

otomatis siswa memiliki semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki 

semangat tinggi dalam belajar, akan menunjukkan hasil belajar yang baik. 

Dengan kata lain, intensitas semangat siswa dalam belajar akan menentukan 

tingkat pencapaian prestasi belajarnya. 

Proses kegiatan pembelajaran di kelas tergantung dari perencanaan 

yang matang oleh guru. Guru sangat berperan besar dalam  menciptakn 

pembelajaran yang sukses bagi siswa. Pemilihan media pembelajaran sangat 

menentukan terciptanya proses pembelajaran yang sukses untuk siswa. Media 
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pembelajaran membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

sehingga dapat dengan mudah di pahami oleh siswa. Penggunaan media ini 

membantu peserta didik untuk memahami materi pelajaran IPS yang sulit 

untuk di pahami. Pemakaian media pembelajaran yang menarik juga 

membantu siswa untuk lebih berkonsentrasi, fokus terhadap materi 

pembelajaran. Seperti pendapat Kemp dan Dayton (dalam Azhar Arsyad, 

2007:19) mengemukakan bahwa ada tiga fungsi utama medi yaitu 1) 

memotivasi minat dan tindakan, 2) menyajikan informasi dan 3) memberi 

intruksi. 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti di SDN Tawang 

Rejo dan SDN Ngadri 02 bahwa rendahnya minat siswa kelas IV dalam  

belajar pada mata pelajaran IPS materi mengahargai berbagai peninggalan 

sejarah dilingkungan setempat dan menjaga kelestarianya disebabkan karena 

media gambar poster  dan buku penunjang yang sering digunakan oleh guru 

SD dalam pembelajaran kurang menarik minat, perhatian siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dan kurang mengajak anak untuk terlibat secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Di lain sisi, pembelajaran berlangsung monoton 

karena guru menjelaskan materi pelajaran dengan ceramah. Sehingga siswa 

tidak tertarik, merasa bosan dan cenderung pasif dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga kebanyakan siswa di sekolah tidak menyukai mata 

pelajaran IPS. Bermacam-macam alasan yang menyebabkan para siswa tidak 

menyukai mata pelajaran IPS, karena banyak hal yang perlu diketahui anak 

dalam Pembelajaran IPS di SD yaitu diantaranya kenampakan alam dan 

keragaman sosial budaya, pemanfaatan SDA dalam kegiatan ekonomi, 
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keanekaragaman suku bangsa dan peninggalan sejarah serta masalah sosial di 

lingkungan setempat, dan lain-lain. Untuk memudahkan siswa dalam proses 

belajar mengajar, maka materi pembelajaran harus disajikan secara bervariasi 

agar peserta didik mampu belajar aktif, kreatif dan mandiri sesuai dengan 

yang diharapkan juga pembelajaran lebih ditekankan pada kemampuan hidup 

(general life skill) dan menggali nilai-nilai budi pekerti. Siswa yang 

menganggap bahwa IPS itu sulit, sebenarnya bukan karena mereka malas 

belajar atau tidak memperhatikan saat guru menerangkan, tetapi bisa jadi 

karena penyajian materi yang disampaikan dan media yang digunakan oleh 

guru tidak menarik bagi mereka dan cara mengajar guru yang monoton. Selain 

itu, kegagalan dalam belajar rata-rata dihadapi oleh siswa yang kurang 

memiliki minat dalam belajar.  

Proses pembelajaran tersebut, berdampak pada rendahnya minat siswa 

untuk belajar pada mata pelajaran IPS. Sehingga diperlukan pengembangan 

media pembelajaran yang menarik perhatian siswa serta mengajak anak untuk 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat membantu anak dalam 

memahami materi pelajaran yang disampaikan. 

 Media pembelajaran melalui pemanfaatan Adobe Flash merupakan 

inovasi baru yang dapat dihadirkan dalam kegiatan pembelajaran di SD. 

Media pembelajaran melalui pemanfaatan Adobe Flash merupakan media 

yang mengeksplorasi penggunaan TIK dalam pembelajaran di kelas. Media 

pembelajaran Adobe Flash merupakan media pembelajaran interaktif yang 

memungkinkan terjadi pemusatan perhatian siswa kepada isi materi pelajaran 

secara penuh, karena media ini berisi animasi-animasi gambar dan kegiatan 

 



5 
 

interaktif yang dapat menarik perhatian dan minat belajar peserta didik. Media ini 

juga dapat membantu anak untuk lebih terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa sangat tertarik dengan hal-hal yang baru dan belum pernah 

ditemuinya. Media pembelajaran Adobe Flash ini dikembangkan dari media 

gambar dan poster yang sering digunakan oleh guru kelas IV di SDN Tawang 

Rejo dan SDN Ngadri 02 Blitar. Media melalui pemanfaatan Adobe Flash ini 

memungkinkan membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran IPS yang 

sulit di pahami oleh peserta didik. Fasilitas pendukung di SDN Tawang Rejo dan 

SDN Ngadri 02 Blitar sudah sangat memadai, adanya lab komputer dan LCD 

sebagai proses pendukung pembelajaran di dalam kelas. Dengan pengembangan 

media ini memberikan solusi alternative bagi guru untuk memmilih dan 

menggunakan media pembelajaran untuk peserta didik. 

Agar pengembangan media melalui pemanfaatan adobe flash dalam 

pembelajaran IPS dapat terselesaikan, maka diperlukan sebuah pengembangan 

media pembelajaran yang dapat membantu terciptanya pembelajaran yang 

sukses dan dapat menyampaikan materi pelajaran dengan baik kepada siswa. 

Untuk itu peneliti melakukan penelitian pengembangan yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Adobe Flash Pada 

Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV SD”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran melalui pemanfaatan 

adobe flash  pada mata pelajaran IPS  di kelas IV SD? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran melalui 

pemanfaatan adobe flash  pada mata pelajaran IPS  di kelas IV SD? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pengembangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengembangan media pembelajaran melalui pemanfaatan adobe flash  pada 

mata pelajaran IPS  di kelas IV SD dan bagaimana respon siswa terhadap 

media pembelajaran melalui pemanfaatan adobe flash  pada mata pelajaran 

IPS  di kelas IV SD. 

 

D. Spesifikasi Produk  

Produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini adalah 

berupa media pembelajaran yaitu Adobe Flash yang dikemas secara praktis di 

dalam komputer untuk media pembelajaran. Media pembelajaran melalui 

pemanfaatan Adobe Flash merupakan media belajar interaktif yang 

memungkinkan peserta didik lebih aktif dalam kegiatan belajar dan 

memahami materi yang disampaikan. Media pembelajaran Adobe Flash berisi 

tentang gambar animasi bergerak dan memungkinkan terjadinya suatu kondisi 

interaktif antara peserta didik dengan media pembelajaran, terdapat hubungan 

timbal balik antara peserta didik dengan media pembelajaran. 
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Media pembelajaran melalui pemanfaatan Adobe Flash untuk pembelajaran 

IPS pada materi menghargai peninggalan sejarah di lingkungan setempat dan 

menjaga kelestarianya menggunakan beberapa gambar dan animasi yang dibuat 

untuk menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.  

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Media adobe flash ini bertujuan untuk meningkatkan minat, perhatian dan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sehingga akan tercipta 

pembelajaran yang telah direncanakan. Untuk lebih jauhnya, pentingnya 

pengembangan media Adobe Flash dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk Siswa 

a. Membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran IPS kelas IV 

tentang menghargai peninggalan sejarah dilingkungan setempat dan 

menjaga kelestarianya. 

b. Menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, dapat 

meningkatkan ketrampilan kognitif, psikomotor dan afektif siswa. 

2. Untuk guru/tenaga pengajar. 

a. Mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan 

mendorong antusias belajar siswa. 

b. Mendorong guru untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan 

menjadikan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan, melalui penggunaan media adobe flash. 

c. Meminimalisir verbalisme dalam kegiatan pembelajaran dan 

menyampaikan materi dengan tepat kepada peserta didik. 
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3. Untuk sekolah  

a. Memberikan masukan dalam rangka perbaikan proses pembelajaran 

sebagai peningkatan kualitas pembelajaran IPS  

b. Menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan, yang berdampak pada peningkatan mutu sekolah. 

4. Bagi pengembang 

a. Sebagai kegiatan untuk menambah ketrampilan, wawasan dalam 

mengembangkan media pembelajaran. 

b. Memberikan suatu pembelajaran kepada peneliti tentang manfaat 

mengembangkan media pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas timbul beberapa masalah yang 

berkaitan dengan kurangnya minat anak dalam pemahaman materi, peneliti 

bermaksud menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembangkan 

media Adobe Flash untuk anak kelas IV SD dan menggali pengetahuan anak 

tentang materi menghargai peninggalan sejarah di lingkungan setempat dan 

menjaga kelestarianya, 

 Dalam pembuatan media ini terbuat software Adobe Flash Profesional  

CS3 di mana software ini mampu menghasilkan presentasi, game, film, CD 

interaktif, maupun CD pembelajaran, serta untuk membuat web yang 

interaktif, menarik dan dinamis. Adobe Flash CS3 mampu melengkapi situs 

web dengan beberapa macam animasi, suara, animasi interaktif dan lain-lain 

 



9 
 

sehingga penggunaan sambil mendengarkan penjelasan mereka dapat melihat 

animasi maupun membaca penjelasan dalam bentuk teks. Penggunaan Adobe 

Flash CS3 sebagai soft ware untuk pembuatan media pembelajaran interaktif 

berdasarkan pada beberapa kelebihan yang dimilikinya (Sutopo, 2003:60). 

 

G. Difinisi Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran, ada hal-hal yang perlu dijelaskan 

sehingga terbentuk suatu pengertian yang utuh sesuai dengan apa yang 

dimaksud dari judul penelitian ini : 

1. Pembelajaran IPS 

 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan 

siswa yang saling bertukar informasi. Pembelajaran IPS yang 

dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi 

tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis 

dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala, dan masalah sosial 

masyarakat, yang bobot dan keluasannya disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan masing-masing. 

2. Media pembelajaran 

 Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau ketrampilan belajar sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. 
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3. Adobe Flash 

 Adobe flash yang dulu bernama macro media flash adalah salah satu 

perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan dari adobe 

system. Adobe flash digunakan untuk membuat gambar vector, animasi 

gambar dan lain-lain (Wikipedia, 2015). 

4. Flash Player  

 Flash player adalah perangkat lunak untuk melihat multimedia, Rich 

Internet Aplications, dan streaming video dan audio, pada komputer web 

browser atau pada perangkat mobile yang didukung. Flash player menjalankan 

file yang berformat fla yang dibuat oleh Adobe Flash CS3 (Wikipedia, 2015). 

 




