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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat interaksi 

antara guru dengan siswa sehingga dapat menciptakan komunikasi secara timbal 

balik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu 

kegiatan belajar mengajar yang akan terlihat pada akhir kegiatan pembelajaran 

yaitu berupa hasil dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Dalam kegiatan 

pembelajaran guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak dapat 

dipisahkan. Kedua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling 

menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. 

Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam 

yang ada di sekitar lingkungan kita. Pembelajaran IPA juga merupakan kegiatan 

membelajarkan siswa untuk memahami hakikat IPA seperti proses dan produk 

serta aplikasinya dengan mengembangkan sikap rasa ingin tahu. Oleh karena itu, 

siswa dalam pembelajaran IPA diharapkan dapat mempelajari fenomena alam 

berdasarkan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran IPA di SD hendaknya memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memupuk rasa ingin tahu siswa secara alamiah. Hal tersebut akan 

membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan mencari 

jawaban melalui pengamatan dan pengalaman langsung berdasarkan bukti. 

Keberhasilan proses pembelajaran IPA dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan 

penguasaan materi. Siswa dikatakan paham apabila indikator-indikator dapat 
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tercapai. Dengan demikian pembelajaran IPA di SD merupakan masalah jika 

konsep dasar yang diterima siswa salah akan sangat sulit untuk memperbaikinya. 

Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran, yaitu sebagai suatu sarana yang berfungsi sebagai perantara dalam 

proses komunikasi antara guru dan siswa. Dalam pembelajaran IPA penggunaan 

media juga berperan penting yaitu sebagai perantara dalam menyampaikan materi 

pelajaran dan untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 

Kemajuan teknologi yang sangat pesat mendorong untuk melakukan 

perubahan khususnya dibidang pendidikan. Pendidikan bisa dirubah dengan 

memanfaatkan teknologi yang ada selama ini. Komputer dapat dimanfaatkan 

sebagai sebagai media pembelajaran yang menarik untuk siswa karena program 

tersebut dilengkapi dengan berbagai bentuk gambar, teks, animasi, dan tampilan 

yang menarik sehingga mampu menarik perhatian dan minat belajar siswa. 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru kelas VI dari 

dua sekolah yaitu SDN Bayem 1 dan 4 di Kecamatan Kasembon Kabupaten 

Malang yaitu mata pelajaran IPA kurang diminati oleh siswa di SDN Bayem 1 

karena dalam mengikuti pembelajaran siswa sering berbicara dengan teman 

sebangkunya pada saat proses pembelajaran. Guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran sudah menggunakan media, namun media yang sering digunakan 

adalah media gambar dan lingkungan sekitar. Di SDN Bayem 4 pembelajaran IPA 

merupakan mata pelajaran yang diminati oleh siswa karena siswa dapat 

melakukan kegiatan praktik secara langsung sehingga siswa mendapatkan 

pengalaman secara langsung pada saat belajar. Guru di sekolah pada saat 
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pembelajaran di kelas sudah memanfaatkan media yang ada di sekolah seperti alat 

peraga. Media yang sering digunakan guru dalam pembelajaran IPA di kelas yaitu 

media gambar. Hal tersebut membuat proses belajar siswa tidak efektif dan 

membuat siswa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan guru. 

Selama kegiatan pembelajaran guru juga menemukan permasalahan yang ada di 

kelas. Salah satunya yaitu siswa merasa cepat bosan dalam pembelajaran karena 

penggunaan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPA 

menggunakan media gambar.  

Pemilihan media pembelajaran harus menyesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran dan jenis karakteristik media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Dalam penggunaan media tidak hanya untuk menyalurkan pesan 

(materi pelajaran) kepada siswa tetapi media pembelajaran diharapkan mampu 

menarik minat siswa untuk belajar dan memahami isi materi yang disampaikan 

oleh guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan 

media dapat menjelaskan sesuatu yang masih abstrak dan sulit dipahami secara 

langsung oleh siswa sehingga dapat disederhanakan dengan menggunakan media 

pembelajaran. 

Dalam meningkatkan proses pembelajaran siswa, maka diperlukan sebuah 

media yang menarik untuk menumbuhkan minat belajar siswa dan membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa secara optimal. Media yang dikembangkan oleh 

peneliti yaitu media pembelajaran animasi tiga dimensi berbasis TIK.  

Alasan memilih media animasi tiga dimensi berbasis TIK dalam penelitian 

ini adalah di SDN Bayem 1 dan 4 Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang 
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mempunyai fasilitas proyektor dan LCD yang bagus tetapi belum dimanfaatkan 

secara maksimal oleh guru di sekolah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua guru 

memiliki kemampuan yang sama dalam hal menggunkan media berbasis TIK 

sehingga memilih menggunakan media yang lain.  Alasan peneliti memilih media 

animasi tiga dimensi berbasis TIK yang paling utama yaitu untuk memperoleh 

gambaran yang jelas tentang benda atau hal yang sulit untuk diamati secara 

langsung. Hal tersebut dikarenakan ukurannya tidak memungkinkan sehingga 

media ini berwujud sebagai benda tiruan yang mewakili benda aslinya. Selain itu, 

animasi tiga dimensi memiliki tampilan yang lebih menarik dibandingkan dengan 

animasi dua dimensi. Yaitu dengan menggunakan animasi tiga dimensi kita dapat 

melihat objek dari segala sisi berbeda dengan menggunakan animasi dua dimensi 

yang hanya bisa dilihat dari satu arah. Animasi tiga dimensi ini dapat 

menggambarkan susunan planet-planet dalam tata surya secara nyata. 

Menurut Munir (2013:18) animasi adalah suatu tampilan yang 

menggabungkan antara teks, grafik dan suara dalam suatu aktivitas gerak. Dapat 

disimpulkan animasi adalah rangkaian gambar yang disusun berurutan dan 

ditampilkan bergantian dengan waktu tertentu sehingga gambar terlihat bergerak. 

Animasi tiga dimensi yaitu pengembangan dari animasi dua dimensi, karakter 

yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata (Munir, 2013:328). Tampilan dari 

animasi tiga dimensi ini dapat diamati dari arah pandang mana saja dan 

mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi atau tebal.  

Kelebihan animasi tiga dimensi tersebut berisikan gambar bergerak tentang 

planet-planet dalam tata surya sehingga dalam pembelajaran siswa dapat 

termotivasi untuk belajar dan juga memberikan pemahaman tentang materi planet-
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planet dalam sistem tata surya. Selain itu, terdapat soal yang berisi tentang materi 

yang disampaikan untuk bahan penguatan setelah mempelajari materi tersebut. 

Animasi tiga dimensi ini merupakan jenis media pembelajaran berbasis 

multimedia. Penggunaan multimedia ini lebih ditekankan pada komputer sebagai 

alat untuk pengoprasian animasi tiga dimensi tersebut. 

Pada penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengembangan media 

yang dilakukan oleh Ana (2014) dengan judul “Pengembangan Video 

Pembelajaran IPA Materi Bumi dan Alam Semesta untuk Peserta Didik 

Tunarungu Kelas VI”. Penelitian tersebut menghasilkan produk media video 

pembelajaran IPA untuk siswa tunarungu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa media video pembelajaran IPA yang dikembangkan dapat diterima dengan 

baik oleh siswa dalam pembelajaran.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu 

menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D). Namun 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menghasilkan media animasi 

tiga dimensi tentang sistem tata surya untuk siswa kelas VI SD. Sedangkan pada 

penelitian terdahulu menghasilkan produk berupa video pembelajaran IPA tentang 

bumi dan alam semesta untuk siswa kelas VI SD. Penelitian ini mempunyai 

perbedaan yaitu dari segi desain, pembahasaan, dan jenis kuis yang disajikan. 

Dari permasalahan-permasalahan yang muncul, dapat disimpulkan bahwa 

cara untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan media baru. 

Media yang dapat membuat siswa tertarik untuk belajar IPA dengan 

menyenangkan dan tidak membuat kebosanan siswa dalam proses pembelajaran 

serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Untuk itu, peneliti 
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mengangkat penelitian tentang “Pengembangan Media Pembelajaran Animasi 

Tiga Dimensi pada Mata Pelajaran IPA untuk Siswa Kelas VI Sekolah Dasar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media animasi tiga dimensi 

dalam pembelajaran IPA pada materi sistem tata surya untuk siswa kelas VI SD? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan produk berupa media animasi 

tiga dimensi dalam pembelajaran IPA pada materi sistem tata surya untuk siswa 

kelas VI SD.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun 

praktis khususnya di bidang pendidikan itu sendiri : 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

pengetahuan mengenai penggunaan media pembelajaran animasi tiga dimensi 

pada mata pelajaran IPA untuk siswa kelas VI sekolah dasar. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

a. Meningkatkan motivasi dan daya tarik siswa dalam pelajaran terutama 

mata pelajaran IPA. 

b. Memberikan pengalaman baru kepada siswa dalam mata pelajaran IPA 

dengan menggunakan media animasi tiga dimensi mengenai sistem tata 

surya.  

2) Bagi guru 

a. Meningkatkan kreativitas guru untuk menciptakan pembelajaran yang 

menarik. 

b. Sebagai masukan bagi guru sekolah dasar untuk lebih inovasi dan kreatif 

dalam menggunakan media pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi 

menarik dan menyenangkan. 

3) Bagi sekolah 

a. Sebagai sarana untuk penyempurnaan dalam rangka mengefektifkan 

pembelajaran yang lebih bermakna dalam pelaksanaan pembelajaran. 

b. Meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sehingga pembelajaran dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

4) Bagi penulis 

Sebagai pengalaman untuk calon guru dalam mengembangkan media 

pembelajaran di sekolah dasar. 
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1.5 Spesifikasi Produk 

Media pembelajaran ini bernama media animasi tiga dimensi. Media ini  

merupakan jenis media yang berbasis multimedia. Animasi tiga dimensi ini 

terbuat dari software Unity 3D. Seperti produk lainnya, media ini memiliki 

spesifikasi khusus, adapaun spesifikasinya sebagai berikut : 

1) Media animasi tiga dimensi ini berbentuk media visual bergerak. Karena 

media ini dibuat dengan menggunakan software Unity 3D. Media ini 

digunakan secara klasikal di dalam kelas dan guru mata pelajaran IPA sebagai 

fasilitator dalam penyampaian materi. 

2) Media ini berisi menu utama yang terdiri dari materi tentang sistem tata 

surya, kuis, bantuan, info, dan menu keluar untuk mengakhiri aplikasi atau 

media.  

3) Media pembelajaran animasi tiga dimensi ini dapat dioperasikan atau 

digunakan oleh guru maupun siswa. Selain itu media pembelajaran animasi 

tiga dimensi ini memiliki kelebihan, yaitu mudah dipahami oleh siswa dan 

tidak membuat kebosanan dalam pembelajaran karena dilengkapi dengan 

kuis.  

 

1.6 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Desain dan pengembangan sebagai sebuah pengetahuan ilmiah. Sebagai 

pengetahuan ilmiah desain dan pengembangan harus dibatasi oleh pengertian-

pengertian yang dibangun atas dasar penelitian-penelitian secara empiris. 

Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 
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menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2011:297). Langkah-langkah 

proses penelitian dan pengembangan menunjukkan suatu siklus, yang diawali 

dengan adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan 

menggunakan suatu produk tertentu. 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan oleh peneliti yaitu 

media animasi tiga dimensi. Pengembangan ini perlu dilakukakan karena adanya 

kebutuhan siswa untuk mempermudah dalam proses pembelajaran dan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi sistem tata surya. Oleh karena itu, 

guru memiliki alternatif solusi dalam mengembangkan media tersebut. Sehingga 

tujuan dari penelitian pengembangan ini dapat tercapai dengan menghasilkan 

produk untuk proses pembelajaran di SD. 

 

1.7 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti yaitu sebuah media 

pembelajaran IPA yang bernama animasi tiga dimensi. Media ini digunakan 

sebagai alat komunikasi dalam sebuah proses pembelajaran. Media pembelajaran 

ini digunakan untuk perbaikan atau penyempurnaan kegiataan pembelajaran dan 

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang efektif, efisien serta 

menyenangkan. Selain itu penggunaan media ini bertujuan untuk menarik minat 

siswa agar tidak bosan dalam proses pembelajaran, memberikan pemahaman 

kepada siswa tentang materi sistem tata surya, dan memberikan gambaran secara 

nyata melalui media pembelajaran animasi tiga dimensi. 

Pengembangan media ini memiliki keterbatasan agar produk yang 

dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini digunakan untuk sekolah dasar 
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khususnya siswa kelas VI dengan materi sistem tata surya. Media ini berfungsi 

sebagai alat bantu dalam pembelajaran dan untuk mempermudah guru dalam 

penyampaian materi.  

1.8 Definisi Istilah 

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda oleh pembaca maka perlu 

adanya penegasan istilah dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah yang 

perlu ditegaskan oleh peneliti yaitu: 

1) Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) adalah

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2011:297).

2) Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada siswa

(Aqib, 2014:50).

3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari tentang

fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian dan

berhubungan sebab akibatnya (Wisudawati dan Sulistyowati, 2014:22).

4) Animasi tiga dimensi yaitu pengembangan dari animasi dua dimensi, karakter

yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata (Munir, 2013:328).




