
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 

mendampingi siswa dalam memperoleh dan memproses pengetahuan, 

keterampilan serta sikap (Iswahyudi, 2013:62). Menurut Arifin (2014:10) 

pembelajaran adalah suatu proses sistematis dan sistemik, yang bersifat interaktif 

dan komunikatif antara guru dan peserta didik, sumber belajar dan lingkungan 

untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar baik 

di kelas maupun di luar kelas untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. 

Proses belajar mengajar adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh guru 

untuk mewujudkan pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Aqib, 2013:66). Menurut Sagala 

(2006:64) pembelajaran melibatkan tiga komponen utama yang saling berinteraksi 

dan berkaitan, yaitu guru (pendidik), siswa (peserta didik), dan kurikulum. Tiga 

komponen yang berkaitan tersebut menghasilkan suatu proses pembelajaran yang 

dapat diartikan sebagai kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu 

seseorang mempelajari kemampuan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang 

sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks 

belajar mengajar. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru terdiri dari berbagai macam 

diantaranya adalah pembelajaran IPA atau sains. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

adalah salah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan alam sekitar secara 
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sistematis. IPA bukan sekedar kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, 

atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan sesuatu hal yang 

baru (Hermono, 2012:42). Selain itu menurut Astuti et al., (2012:52) IPA adalah 

suatu pola berpikir, suatu metode untuk melakukan penyelidikan dan suatu tubuh 

pengetahuan tentang makhluk hidup dan kehidupannya. 

IPA termasuk pelajaran yang dikategorikan sulit untuk kalangan siswa 

sekolah dasar. IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh 

sebagian besar siswa karena banyak konsep yang memuat tentang ilmu hafalan 

baik teori maupun rumus (Vikagustanti, 2014:469). Siswa lebih suka bermain 

dibandingkan dengan berfikir kritis dalam segala kondisi. Hal ini selaras dengan 

pendapat Minarti et al., (2012:106) yang menyatakan bahwa Pembelajaran IPA 

yang masih berorientasi pada buku acuan dan media slide presentasi dapat 

menimbulkan kejenuhan bagi siswanya dalam suasana pembelajaran. Mediatri 

(2011:51) juga mengatakan bahwa masalah mata pelajaran Sains di sekolah dasar 

yaitu tidak dapat mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir kritis dan 

sistematis, serta siswa kurang mampu mengaplikasikan konsep Sains dalam 

kehidupan sehari-hari, karena strategi pembelajaran berpikir tidak digunakan 

secara baik dalam proses pembelajaran. 

Observasi awal yang peneliti lakukan di SDN Sukorejo IV. Siswa kelas 4 di 

sekolah tersebut belum mampu memahami materi panca indera. Hal tersebut 

dikarenakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersifat konvensional dan 

sejalan dengan pendapat Yuniati et al., (2011:25) bahwa Penyampaian 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang masih menggunakan metode 

konvensional atau tatap muka (ceramah) dapat menyebabkan proses belajar 
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mengajar menjadi tidak efektif, tidak menarik dan kurang menyenangkan. Guru di 

sekolah tersebut juga menggunakan media gambar karena kurangnya sarana dan 

prasarana (terdiri dari satu komputer sekolah dan satu laptop sekolah) yang ada 

dalam mendukung berjalannya proses pembelajaran.  

Media gambar tersebut belum mampu membantu siswa dalam proses 

pembelajaran. Gambar yang diperlihatkan kurang menarik dan membuat siswa 

mengalami kejenuhan saat pembelajaran. Media gambar yang digunakan guru 

memiliki kelebihan yaitu membantu guru untuk memperjelas materi yang sudah 

diajarkan pada siswa dan juga tidak memerlukan biaya dan waktu yang banyak 

untuk membuatnya. Media gambar juga memiliki kekurangan yaitu media gambar 

tersebut kurang menarik perhatian siswa, belum menumbuhkan keinginan siswa 

untuk berperan aktif dalam pembelajaran, dan juga membuat siswa cepat bosan 

dengan pembelajaran yang ada. 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang ada, siswa membutuhkan media yang 

menarik agar semangat dalam pembelajaran. Selama ini, siswa kelas 4 

menggunakan media gambar yang dibuatkan sendiri oleh guru kelas pada kertas 

manila. Gambar tersebut kurang membantu siswa dalam memahami materi panca 

indera. Pada awal ajaran baru akan dibangun laboratorium komputer untuk 

memenuhi sarana dan prasarana yang ada di sekolah sehingga peneliti ingin 

pengembangkan media  touch and play 3D images dengan menggunakan 

komputer dimana siswa dapat belajar dan bermain secara bersamaan saat 

menggunakannya. Siswa kelas 4 dan juga guru kelas yang bertanggungjawab 

dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh 
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peneliti sehingga dapat mengoperasikan pengembangan media yang dibuat 

peneliti. 

Media pembelajaran sendiri adalah sebuah alat bantu yang dilakukan oleh 

guru agar siswa dapat memahami materi yang telah disampaikan. Menurut 

Fajarwati (2012:44) media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan 

dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. Media adalah alat yang dapat membantu 

proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan yang 

disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat disampaikan dengan lebih baik dan 

lebih sempurna (Jupriyanto, 2011:41). Izzah (2016:2) menyatakan bahwa 

dibutuhkan pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, 

efektif dan efisien dapat memberikan kejelasan pada materi yang dipelajari oleh 

siswa. Media pembelajaran dinilai sesuai dengan kondisi siswa apabila mampu 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa serta hasil belajar siswa. 

Media touch and play 3D images adalah sebuah media yang inovatif dan 

menarik dapat membangkitkan semangat belajar siswa kelas 4 sekolah dasar, 

dimana media tersebut menggabungkan antara gambar 3D dan juga suara yang 

menunjang proses pembelajaran. Media ini juga menggunakan bahasa dan kalimat 

yang mudah dipahami oleh siswa sehingga mudah memahami materi yang 

dipelajari. Gambar/video pada media ini menggunakan gambar 3D sehingga siswa 

dapat melihat penampang panca indera dengan jelas. Media 3D dapat 

menumbuhkan imajinasi siswa terhadap suatu benda yang akan dijelaskan. Media 

3D juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang sedang 
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dipelajari sehingga terjadi interaksi antara guru dan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Touch and play 3D ini dapat digunakan sebagai media yang membantu saat 

belajar juga bermain sehingga siswa tidak bosan dan dapat belajar secara mandiri. 

Cara pengoperasian media ini yaitu siswa dapat memilih dan menekan tombol 

yang sudah tersedia di media tersebut, sehingga dapat mengakses isi materi atau 

deskripsi tentang materi panca indera secara lengkap dan jelas. Media ini juga 

diharapkan dapat memberikan inovasi terhadap guru sekolah dasar untuk 

menghasilkan media yang dapat menunjang pembelajaran. Untuk itu, penulis 

terpacu untuk mengembangkan media play and touch 3D images agar dapat 

memberikan pengetahuan tentang materi panca indera pada kelas 4 sekolah dasar. 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian pengembangan media pembelajaran yang dapat digunakan pada proses 

pembelajaran materi panca indera kelas 4 sekolah dasar dengan desain yang 

disesuaikan dengan karakteristik anak sekolah dasar. Penelitian ini penting untuk 

meminimalisir keterbatasan penggunaan media pembelajaran khususnya pada 

kurikulum KTSP. Sehingga peneliti dapat merumuskan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Touch and Play 3D Images 

Berbasis Adobe Flash Materi Panca Indera Kelas IV Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media touch and play 3D images berbasis adobe 

flash materi panca indera kelas 4 sekolah dasar? 
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2. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media touch and play 3D 

images berbasis adobe flash materi panca indera? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah: 

1. Untuk menghasilkan pengembangan media touch and play 3D images 

berbasis adobe flash materi panca indera kelas 4 sekolah dasar. 

2. Untuk mendeskripsikan respon siswa terhadap penggunaan media touch and 

play 3D images berbasis adobe flash materi panca indera. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dibuat untuk media touch and play 3D images 

terdiri dari 2 aspek, yaitu isi materi dan tampilan produk. 

1. Isi Materi 

Isi materi yang terdapat pada media touch and play 3D images berupa 

materi IPA kelas 4 sekolah dasar yaitu kompetensi dasar 1.3 mendeskripsikan 

hubungan antara struktur panca indera manusia dengan fungsinya dan 1.4 

menerapkan cara memelihara kesehatan panca indera. Isi materi pada media ini 

dikembangkan dengan bahasa dan kalimat yang lebih dipahami oleh siswa 

sehingga membantu dalam pembelajaran. 

2. Tampilan 

Media touch and play 3D images di desain dengan ukuran 800x600 pixel. 

Jenis huruf yang digunakan pada media ini adalah comic sands MS, segoe script, 

dan juga times new roman. Warna layout pada media ini adalah warna abu-abu 
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sebagai warna dasar. Warna tulisan menggunakan warna yang lebih cerah 

dibandingkan warna layout dasar yaitu warna kuning, merah, pink, dan biru. 

Struktur media touch and play 3D images terdiri dari 2 bagian, yaitu cover 

dan isi. Pada bagian cover berisi judul media, profil penulis, tombol suara 

pembuka yang isinya pengertian panca indera dibagian bawah profil penulis. Pada 

bagian isi berisi pemetaan SK dan KD serta indikator, penjelasan materi fungsi 

macam-macam bagian panca indera dan cara kerja panca indera serta cara 

memelihara kesehatan panca indera, selain itu terdapat gambar/video panca indera 

yang membantu pemahaman siswa. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Diharapkan siswa dapat memahami materi panca indera yang sudah di 

jelaskan oleh guru dengan bantuan media tersebut. 

2. Bagi Guru 

Dapat memberikan inovasi kepada guru untuk membuat/menghasilkan media 

yang menarik perhatian siswa. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai media untuk menuangkan kreatifitas dan ide yang dimiliki untuk 

membuat dan mengimplementasikan suatu media pembelajaran berbasis 

multimedia. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi penelitian dan pengembangan media ini adalah: 

1. Semua siswa dan guru dapat mengoperasikan media pembelajaran dengan 

mudah. 

2. Media Touch and Play 3D Images dapat menjadi salah satu sumber belajar 

mandiri untuk siswa sehingga dapat meningkatkan semangat siswa dalam 

belajar. 

3. Validator ahli materi dan ahli media serta siswa yang menjadi subyek 

penelitian dapat bersikap jujur dan obyektif saat mengisi lembar angket. 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan media ini adalah: 

1. Media hanya berisi materi tentang panca indera yang meliputi pengertian 

panca indera, macam-macam dan fungsi panca indera, cara kerja panca 

indera, serta cara menjaga panca indera. 

2. Media digunakan untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. 

3. Standar Kompetensi pembelajaran IPA yaitu memahami hubungan antara 

struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya. 

4. Kompetensi Dasar pembelajaran IPA yaitu 1.3 mendeskripsikan hubungan 

antara struktur panca indera manusia dengan fungsinya dan 1.4 menerapkan 

cara memelihara kesehatan panca indera. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran IPA adalah suatu pembelajaran yang mempelajari lingkungan 

sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah 

antara lain penyelidikan, penyusunan dan pengujian gagasan-gagasan. 



9 

2. Media Pembelajaran adalah sebuah alat yang dapat membantu guru dalam

proses belajar mengajar dan berfungsi memperjelas makna pesan yang

disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat disampaikan dengan lebih

baik dan lebih sempurna.

3. Adobe Flash adalah software yang digunakan untuk membuat suatu media

audiovisual dan memiliki kemampuan menggambar sekaligus

menganimasikannya, serta mudah dipelajari.

4. Media Touch and Play 3D Images adalah suatu media pembelajaran

audiovisual berbasis adobe flash yang dapat membantu siswa kelas 4 sekolah

dasar dalam mempelajari materi panca indera. Media ini dioperasikan secara

mandiri dengan cara memilih tombol yang sudah tersedia pada media tersebut

untuk mempelajari isi dari materi yang ada dalam media tersebut.




