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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan sistem 

yang akan dibuat. Landasan teori ini akan membahas tentang definisi, cara kerja, dan 

metodologi yang berkaitan dengan dengan pembahasan tersebut. Untuk digunakan 

dalam menunjang sistem yang akan dibuat. 

2.1 Pendidikan 

2.1.1 Pengantar Pendidikan 

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin “educare” yang dapat diartikan 

sebagai pembimbingan secara berkelanjutan. Menurut Suparlan dalam Tirtarahardja, 

didefinisikan bahwa ditinjau dari sudut pandang yang luas, pendidikan adalah segala 

jenis pengalaman kehidupan yang mendorong timbulnya minat belajar untuk 

mengetahui dan kemudian bisa mengerjakan suatu hal yang telah diketahui itu [4]. 

Dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), 

disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang”. 

Pendidikan memang telah menjadi sebuah keharusan dalam upaya 

meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan termasuk dalam salah satu 

kebutuhan primer, jika kebutuhan primer tidak terpenuhi maka dapat berdampak 

negatif pada individu tersebut. Pendidikan tidak hanya sebatas dalam lembaga formal 

saja tetapi pendidikan juga bisa didapat dari lingkungan informal. Melalui proses 

pendidikan, manusia mengembangkan potensi dirinya dalam membangun teori-teori 

keilmuan sebagai dasar keahlian dan keterampilan sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Selain itu melalui proses pendidikan pula manusia belajar 

untuk memperbaiki perilaku adil dan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, orang 

lain, dan lingkungannya. 
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2.1.2 Tujuan Pendidikan 

Sebagai salah satu komponen pendidikan, tujuan pendidikan memiliki posisi 

yang penting diantara komponen-komponen pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan 

inilah yang akan menentukan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam proses 

pendidikan. Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, disebutkan bahwa 

pendidikan bertujuan untuk berkembangnya 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 bertanggungjawab. Umumnya tujuan memiliki 4 jenjang, yaitu : [4] 

a. Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah manusia Pancasila. 

b. Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga 

pendidikan tertentu untuk mencapainya. 

c. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. 

d. Tujuan instruksional yaitu materi kurikulum yang berupa bidang-bidang 

studi yang terdiri dari pokok bahasan dan subpokok bahasan. Tujuan 

pokok bahasan dan subpokok bahasan disebut tujuan instruksional, yaitu 

penguasaan materi pokok bahasan atau subpokok bahasan. 

2.1.3 Unsur-Unsur Pendidikan 

Dalam dunia pendidikan terdapat unsur-unsur yang dapat membangun 

pendidikan, yaitu : [4] 

a. Peserta didik 

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Peserta didik adalah subjek 

atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Selaku 

pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi ia ingin mengembangkan 

diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang 

dijumpai sepanjang hidupnya. 

b. Pendidik 

Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik 
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mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang 

bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin 

program pembelajaran, latihan, dan masyarakat. 

c. Interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik 

Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara 

peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. 

Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses 

berkomunikasi interaktif dengan memanipulasikan isi, metode serta alat-

alat pendidikan. 

d. Materi / Isi Pendidikan 

Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam 

kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi 

ini meliputi materi inti atau muatan lokal.  

e. Konteks yang mempengaruhi pendidikan 

Dalam konteks yang mempengaruhi pendidikan meliputi: 

1. Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. 

Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan 

ataupun yang diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

2. Tempat peristiwa bimbingan berlangsung ( Lingkungan pendidikan ). 

2.2 Tinjauan Kurikulum 2013 

2.2.1 Pengantar Kurikulum 2013 

Implementasi Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang 

produktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimungkinkan, karena Kurikulum ini berbasis 

karakter dan kompetensi, yang secara konseptual memiliki beberapa keunggulan, 

yaitu: [12] 

Pertama: Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah 

(konstektual), karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada 
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hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi 

sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam hal ini peserta didik 

merupakan subjek belajar, dan proses belajar proses belajar 

berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami 

dan berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan 

(transfer of knowledge). 

Kedua:   Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi mendasari 

pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu 

pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, 

kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, 

serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara 

optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. 

Ketiga:   Ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam 

pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, 

terutama yang berkaitan dengan ketrampilan. 

2.2.2 Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013 

Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui 

pengembangan Kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang: 

produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan 

pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik 

sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. 

Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam 

proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman 

terhadap apa yang di pelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria 

penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebahai standar penilaian 

hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui 



10 
 

penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasarat 

untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya. [12] 

Mengacu pada penjelasan UU No. 35 Pasal 35 Tahun 2003, bahwa 

“Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati.” Maka diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk “Melanjutkan 

Pengambangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 

dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara terpadu.” 

[12] 

2.3 Tinjauan Pembelajaran Tematik 

2.3.1 Pengantar Pembelajaran Tematik 

Seiring perkembangan zaman, dunia pendidikan telah mengalami 

perkembangan yang pesat. Untuk itu, peningkatan mutu pembelajaran tersebut akan 

selalu mendapatkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan melalui perubahan 

kurikulum sekolah oleh pemerintah. Setiap kurikulum memiliki model pembelajaran 

yang berbeda-beda. Menurut Joyce dalam Trianto, model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain [1]. Setiap model pembelajaran akan mengarahkan kita untuk mendesain 

pembelajaran sehingga dapat membantu siswa agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Konsep pembelajaran tematik merupakan suatu pengembangan dari dua tokoh 

pendidikan yakni Jacob tahun 1989 dengan konsep pembelajaran interdisipliner dan 

Fogarty pada tahun 1991 dengan konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik 

merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang mengaitkan beberapa aspek 

intra maupun antar mata pelajaran. Jika dibandingkan dengan pendekatan 

konvensional, pembelajaran tematik lebih fokus melibatkan siswa dalam proses 
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pembelajaran sehingga siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan 

pembuatan keputusan [1].  

Kurikulum 2013 yang diterapkan pada jenjang Sekolah Dasar mendapatkan 

bagian berubahan yang cukup banyak. Kurikulum 2013 ini menerapkan model 

pembelajaran tematik yang dirancang berdasarkan tema tertentu yang mencerminkan 

dunia nyata, hal ini diterapkan agar siswa dapat lebih memahami dan mencapai 

tujuan pembelajaran. Pada tahun awal penerapan pembelajaran tematik terdapat 

beberapa kendala yang membuat beberapa pihak sekolah merasa kesulitan. Hal ini 

dikarenakan keputusan kemendikbud yang terkesan mendadak dalam hal penerapan 

Kurikulum 2013, sehingga beberapa sekolah merasa kesulitan karena belum terbiasa 

dengan model pembelajaran tematik.  

2.3.2 Pengertian Pembelajaran Tematik 

Menurut Poerwadinata dalam Majid, pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid [2]. Tema 

adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu, dimana tema tersebut ditinjau dari berbagai mata 

pelajaran. Tema yang diangkat dalam model pembelajaran tematik adalah tema yang 

mencerminkan dunia nyata, hal ini diterapkan agar siswa dapat lebih memahami 

pelajaran yang disampaikan dan dapat memberikan pengalaman yang bermakna pada 

siswa. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu tipe 

model pembelajaran terpadu.  

2.3.3 Landasan Pembelajaran Tematik 

Landasan-landasan pembelajaran tematik secara umum ada tiga, yaitu: [2] 

a. Landasan filosofis 

Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran 

filsafat yaitu : progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. 

Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu 
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ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah 

kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman 

siswa. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa 

sebagai kunci dari pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan 

adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Pengetahuan 

bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melaikan suatu proses yang 

berkembang secara terus-menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan 

oleh rasa ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan 

pengetahuannya. Aliran humanisme melihat siswa dari segi 

keunikan/kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimiliki. 

b. Landasan psikologis 

Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi 

perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi 

perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan materi 

pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat 

keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan 

peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusidalam hal 

bagaimana materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada 

siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. 

c. Landasan yuridis 

Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan 

atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik 

di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah UU No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap 

anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya (Pasal 9). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada 

setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (Bab V Pasal 1-b). 
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2.3.4 Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

Sebagai bagian dari pembelajaran terpadu, pembelajaran tematik memiliki 

prinsip dasar sebagaimana halnya pembelajaran terpadu. Pengajaran tematik perlu 

memilih materi beberapa mata pelajaran yang saling terkait. Pembelajaran tematik 

harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. 

Secara umum prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan menjadi 

empat prinsip, yaitu : [1] 

a. Prinsip Penggalian Tema 

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik. Dalam 

penggalian tema ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan. 

1) Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan 

untuk memadukan banyak mata pelajaran. 

2) Tema harus bermakna, yang dimaksud adalah tema yang dipilih untuk 

dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar. 

3) Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. 

4) Tema yang dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. 

5) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa 

autentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. 

6) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku 

serta harapan masyarakat (asas relevansi). 

7) Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan 

sumber belajar. 

b. Prinsip Pengelolaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan 

dirinya dalam keseluruhan proses. Guru harus mampu menempatkan diri 

sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. 

1) Guru hendaknya tidak bersikap otoriter dan jangan menjadi single actor 

yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar, 

2) Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap 

tugas  yang menuntut adanya kerjasarna kelompok, 
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3) Guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak 

terpikirkan dalam poses perencanaan. 

c. Prinsip Evaluasi 

Dalam melaksanakan evaluasi pada pembelajaran tematik , maka diperlukan 

beberapa langkah, yaitu: 

1) Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri (self-

evaluation / self-assessment) di samping bentuk evaluasi lainnya, 

2) Guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang 

telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang 

telah disepakati dalam kontrak. 

d. Prinsip Reaksi 

Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak 

mengarahkan pada aspek yang sempit tetapi diarahkan pada sebuah kesatuan 

yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru 

hendaknya menemukan hal-hal yang dapat dicapai melalui dampak pengiring 

tersebut. 

2.4 Tinjauan Tentang Media Pembelajaran 

2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah sarana untuk menyampaikan informasi yang dapat merangsang 

minat siswa untuk belajar. Menurut Dageng dalam Arsyad, media pembelajaran 

adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan 

disampaikan kepada si belajar, apakah itu orang, alat, atau bahan [3]. Maksud dari 

media sebagai komponen strategi pembelajaran adalah untuk memfasilitasi pesan-

pesan yang akan disampaikan oleh pengajar kepada peserta didik atau penerima 

pesan tersebut, dan pesan yang akan disampaikan oleh pengajar adalah materi dan 

pesan pembelajaran. Media mencakup semua sumber yang diperlukan untuk 

melakukan komunikasi dengan peserta didik. Sumber tersebut dapat berupa 

komputer, televisi, buku teks, guru, dan lingkungan sekolah. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap awal pembelajaran dapat membantu keefektifan proses 
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pembelajaran dan penyampaian informasi dan isis pelajaran tersebut. Media 

pembelajaran disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, serta agar siswa 

dapat berperan aktif dalamproses belajar mengajar [3]. 

2.4.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Untuk tujuan informasi media pembelajaran dapat digunakan sebagai 

penyajian informasi. Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat yang dapat 

membantu keefektifan siswa dalam proses belajar. Manfaat dari media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar adalah : [3] 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat membangkitkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. 

2.4.3 Jenis Media Pembelajaran 

Dalam perkembangannya media pembelajaran mengikuti perkembangan 

teknologi. Berdasarkan perkembangan teknologi yang ada, media pembelajaran 

media pembelajaran dapat dikelompokan menjadi empat kelompok, yaitu : [3] 

a.  Media hasil teknologi cetak. 

b.  Media hasil teknologi audio-visual. 

c.  Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. 

d.  Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. 
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2.5 Tinjauan Tentang Multimedia 

2.5.1 Pengertian Multimedia 

Menurut Vaughan dalam Binanto, multimedia adalah kombinasi teks, seni, 

suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau 

dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan dan/atau dikontrol secara interaktif 

[6]. Sedangkan menurut Hofstetter dalam Suryanto, multimedia adalah pemanfaatan 

komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak 

(video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan 

pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. [7]  

Multimedia dapat dimanfaatkan pada beberapa kalangan salah satunya 

dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai 

media pengajaran untuk penyampaian materi pelajaran, baik dalam kelas maupun 

pembelajaran individu. Dengan media pembelajaran, peserta didik dapat lebih tertarik 

dalam proses pembelajaran, karena materi pelajaran dapat disampaikan dengan 

kompleks.   

2.5.2 Jenis Multimedia 

Ditinjau dari penggunaanya multimedia dapat dibagi menjadi tiga jenis 

multimedia, yaitu:  

1. Multimedia Interaktif 

Dalam penerapan multimedia ini pengguna dapat mengontrol apa dan 

kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. [6] 

2. Multimedia Hiperaktif 

Multimedia jenis ini mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen 

terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dapat dikatakan 

bahwa multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan (link) yang 

menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. [6] 

3. Multimedia Linear 

Pengguna multimedia ini hanya menjadi penonton dan menikmati 

produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. [6] 
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2.5.3 Elemen-elemen Multimedia 

Multimedia dapat menyampaikan dan menyebarkan informasi dengan cara 

baru yang informatif dan efisien. Multimedia terdiri dari beberapa unsur program 

yang masing-masing unsur menyediakan fasilitas bagi penggunanya, yaitu : 

a. Teks 

Penggunaan  teks dalam multimedia bertujuan untuk menyampaikan 

pesan seluas mungkin dengan teks yang sesedikit mungkin. Selain 

sebagai penyampai pesan, teks dalam multimedia juga digunakan untuk 

menu dalam navigasidan tombol untuk interaksi. [6] 

b. Gambar 

Gambar disini diasumsikan sebagai still image atau gambar diam. 

Gambar dibuat dengan dua cara, yaitu: 

1. Bitmap : digunakan untuk foto realistik dan gambar kompleks yang 

membutuhkan detail halus. 

2. Vektor : digunakan untuk garis, kotak, lingkaran, poligon, dan 

bentuk grafis lainnya yang dapat diekspresikan secara matematis 

dalam sudut, koordinat, dan jarak. 

Kedua gambar ini disimpan dalam berbagai format file dan dapat 

diterjemahkan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain atau dari satu 

platform ke platform yang lain. [6] 

c. Video 

Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan 

gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi. 

Video juga dapat digunakan dalam aplikasi teknik, keilmuan, produksi, 

dan keamanan. [6] 

d. Animasi 

Menurut Vaughan dalam Binanto, animasi adalah usaha untuk membuat 

presentasi statis menjadi hidup. Animasi merupakan perubahan visual 

sepanjang waktu yang memberi kekuatan besar pada proyek multimedia 
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dan halaman web yang dibuat. Banyak aplikasi multimedia yang 

menyediakan fasilitas animasi. [6] 

e. Suara 

Gelombang suara bervariasi dalam tingkatan tekanan suara (amplitudo) 

dan dalam frekuensi atau pitch. Akustika merupakan ilmu fisika yang 

mempelajari suara. Tekanan suara diukur dalam satuan desibel (dB). 

Terlalu banyak suara akan membuat multimedia menjadi berisik dan 

merugikan. [6] 

2.6 Tinjauan Tentang Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

2.6.1 Pengertian Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) merupakan salah satu 

metodologi pengembangan perangkat lunak. Menurut Luther dalm Binanto, 

metodologi pengembangan multimedia sendiri tardapat enam tahap, yaitu concept 

(pengonsepan), design (pendesainan), material collecting (pengumpulan materi), 

assembly (pembuatan), testing (pengujian), dan distribution (pendistribusian). 

Keenam tahap ini tidak harus berurutan dalam praktiknya, tahap-tahap tersebut dapat 

saling bertukar posisi. Meskipun begitu, tahap concept memang harus menjadi hal 

yang pertama kali dikerjakan. Berikut ini adalah penjelasan dari enam tahap diatas : 

[6] 

1. Concept  

Tahap concept (pengonsepan) adalah tahap untuk menentukan tujuan dan 

siapa pengguna program (identifikasi audiens). Tujuan dan pengguna akhir 

program berpengaruh pada nuansa multimedia sebagai pencerminan dari 

identitas organisasi yang menginginkan informasi sampai pada pengguna 

akhir. Karakteristik pengguna termasuk kemampuan pengguna juga perlu 

dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi pembuatan desain. 

Selain itu, tahap ini juga akan menentukan jenis aplikasi (presentasi, 

interaktif, dan lain-lain) dan tujuan aplikasi (hiburan, pelatihan, pembelajaran, 

dan lain-lain). Dasar aturan untuk perancangan juga ditentukan pada tahap ini, 
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misalnya ukuran aplikasi, target, dan lain-lain. Output dari tahap ini biasanya 

berupa dokumen yang bersifat naratif untuk mengungkapkan tujuan proyek 

yang ingin dicapai. 

2. Design 

Design (perancangan) adalah tahap pembuatan spesifikasi mengenai 

arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material/bahan untuk 

program. Spesifikasi dibuat serinci mungkin sehingga pada tahap berikutnya, 

yaitu material collecting dan assembly, pengambilan keputusan baru tidak 

perlu dilakukan lagi, cukup menggunakan keputusan yang sudah ditentukan 

pada tahap ini. Meskipun demikian, pada praktiknya, pengerjaan proyek pada 

tahap awal masih akan sering mengalami penambahan bahan atau 

pengurangan bagian aplikasi, atau perubahan-perubahan lain. 

Tahap ini biasanya menggunakan storyboard untuk menggambarkan 

deskripsi setiap scene, dengan mencantumkan semua objek multimedia dan 

tautan ke scene lain dan bagan alir (flowchart) untuk menggambarkan aliran 

dari satu scene ke scene lain. 

Pembuatan storyboard dapat menggunakan cara pembuatan storyboard 

film/animasi, atau dapat menggunakan cara pembuatan storyboard di 

multimedia yang hanya menggunakan teks saja. 

3. Material Collecting  

Material Collecting adalah tahap penggumpulan bahan yang sesuai dengan 

kebutuhan yang dikerjakan. Bahan-bahan tersebut antara lain gambar clip art, 

foto, animasi, video, audio, dan lain-lain yang dapat diperoleh secara gratis 

atau dengan pemesanan kepada pihak lain sesuai dengan rancangannya. Tahap 

ini dapat dikerjakan secara paralel dengan tahap Assembly. Namun, pada 

beberapa kasus, tahap Material Collecting dan tahap Assembly akan 

dikerjakan secara linear dan tidak paralel. 
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4. Assembly 

Tahap Assembly adalah tahap pembuatan semua objek atau bahan 

multimedia. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap design, seperti 

storyboard, bagan alir (flowchart), dan/atau stuktur navigasi. 

5. Testing  

Tahap testing (pengujian) dilakukan setelah menyelesaikan tahap 

pembuatan (assembly) dengan menjalankan aplikasi program dan melihatnya 

apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap pertama pada tahap ini disebut tahap 

pengujian alpha (alpha test) yang pengujiannya dilakukan oleh pembuat atau 

lingkungan pembuatnya sendiri. Setelah lolos dari pengujian alpha, pengujian 

beta yang melihatkan pengguna akhir akan dilakukan. 

6. Distribution  

Pada tahap ini, aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. 

Jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, 

kompresi terhadap aplikasi akan dilakukan. Tahap ini juga dapat disebut tahap 

evaluasi untuk mengembangkan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih 

baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap concept 

pada produk selanjutnya. 

2.7 Perbedaan Kuantitatif dan Kualitatif 

Dalam sebuah penelitian penggunaan metode merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Tujuan penelitian akan menentukan metode yang dipakai. Ketepatan 

pemilihan metode, baik kuantatif maupun kualitatif, sangat tergantung dari tujuan 

tersebut. Metode kuantitatif dan kualitatif sama-sama memiliki kehandalannya 

sendiri. Keduanya adalah metode yang sahih dalam penelitian yang bertujuan untuk 

mengungkapkan dan mencari jawaban atas suatu masalah, fakta, realita dan peristiwa  

[13]. Perbedaan dari metode kuantitatif dan kualitatif dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbedaan Metode Kuantitatif dan Kualitatif [13] 

No Faktor Kuantitatif Kualitatif 

1 Akurasi instumen 

dan alat ukur 

Metode kuantitatif lebih menggambarkan masalah 

dalam bentuk keterangan hubungan antar variabel, 

hubungan sebab-akibat (casual), hubungan 

perbandingan (comparative) atau hubungan 

asosiatif. Sifat hubungan yang diterangkan adalah 

linear. Masalah penelitian haruslah benar-benar 

bukan gejala (simptom). 

Masalah dalam penelitian kualitatif biasanya 

dirumuskan secara umum dan luas. Tetapi 

pada saat pengumpulan data melalui 

wawancara, masalah itu akan dipersempit. 

Hal ini tergantung pada perkembangan 

wawancara dan informasi yang disampaikan 

oleh partisipan. 

2 Tinjauan pustaka 

atau teori 

Metode kuantitatif sangat menekankan pentingnya 

teori sejak awalnya. Teori ini nantinya menjadi 

dasar penentuan variabel, hipotesis dan 

pembentukan instrumen penelitian. Juga tinjauan 

pustaka atau teori akan memperkokoh dan 

menjawab masalah penelitian yang telah 

dirumuskan lebih awal. 

Pada metode kualitatif, teori atau tinjauan 

pustaka kurang berperan (minor rale) dalam 

perumusan masalah. Teori dalam metode 

kualitatif tidak memberikan arahan utama, 

karena metode kualitatif sangat 

mengandalkan masukan, informasi, dan cerita 

dari partisipan. Teori atau tinjauan pustaka 

hanya berperan sebagai masukan dan dasar 

awal untuk menunjukan pentingnya penelitian 

tersebut dibuat. Teori yang sebenarnya dalam 
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metode kualitatif akan jelas justru pada akhir 

penelitian, dinama akan ditemukan teori-teori 

atau pemikiran yang baru. 

3 Maksud dan tujuan 

penelitian 

Tujuan penggunaan metode kuantitatif biasanya 

sempit dan terukur. Juga karena menggunakan alat 

ukur, seperti kuisioner, dimana pertanyaan dan 

jawaban sudah ditentukan sebelumnya. 

Metode penelitian kualitatif memiliki maksud 

yang agak umum. Pertanyaan yang diajukan 

juga terbuka dan umum, sehingga 

memungkinkan partisipan memberikan 

jawaban yang sebanyak mungkin. Dari 

informasi partisipan kemudian pertanyaan 

dikembangkan dan dipersempit, sehingga 

nantinya akan memperoleh masukan yang 

mendalam. 

4 Analisis dan 

penafsiran 

Metode kuantitatif biasanya menggunakan 

statistika dalam analisis data. Penafsiran datanya 

dapat berupa kecenderungan (trend), 

membandingkan dan melihat hubungan antar 

variabel. Penafsiran meliputi perbandingan antara 

apa yang diprediksi diawal penelitian dan hasil 

yang diperoleh sesudah penelitian. Hasilnya dapat 

Dalam metode kualitatif, perolehan data 

biasanya melalui wawancara. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan 

pertama-tama memdaca kembali keseluruhan 

teks yang ada sambil meringkas dan 

menghilangkan duplikasi - duplikasi. 

Dilanjutkan dengan peng-kode-an (coding) 



23 
 

berupa konfirmasi atau penolakan dari praduga 

yang dibangun sebelumnya. Hasil penelitian 

kuantitatif disebut „result‟ karena berasal dari 

hasil perhitungan. 

atau klarifikasi. Penafsiran data biasanya 

berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, 

peneliti menafsirkan teks yang disampaikan 

oleh partisipan. Langkah berikutnya, peneliti 

menyusun kembali hasil penafsiran tingkat 

pertama dan mendapatkan tema-temanya. 

Langkah ketiga yaitu menhubungkan tema-

tema tersebut sehingga membentuk teori, 

gagasan dan pemikiran baru. 

5 Alat penelitian Dalam metode kuantitatif alat penelitian atau 

instrumen penelitian yang sering dipakai adalah 

kuisioner. Sering juga disebut sebagai alat ukur. 

Dalam metode kualitatif, peneliti sendiri 

adalah alat pengumpulan data dan tidak dapat 

diwakilkan atau didelegasikan. Itu berarti 

bahwa peneliti terlibat langsung dengan 

peserta atau partisipan. Peneliti 

mengumpulkan datanya sendiri secara 

langsung. 
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6 Jangka waktu 

penelitian 

Metode kuantitatif biasanya menghabiskan waktu 

relatif lebih singkat. Metodenya dianggap selesai 

bila perhitungan dan pembuktian statistiknya 

sudah selesai. 

Metode kualitatif memakan waktu yang lebih 

lama, karena peneliti perlu memahami 

konteks penelitian sekaligus juga terlibat 

prosesnya. 

7 Pelaporan Metode kuantitatif biasanya mengikuti pola yang 

sudah baku dan standar. Biasanya metode 

kuantitatif memiliki lima bab pembahasan yaitu 

bab pertama tentang pengantar. Dalam bagian ini 

dipaparkan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, perumusan masalah, serta 

tujuan penelitian. Bab kedua berisi tentang teori 

yang akan digunakan untuk menjawab masalah 

penelitian yang dirumuskan pada bab sebelumnya. 

Bab ke tiga adalah metodologi. Bagian ini 

membahas tentang gambaran populasi dan sempel, 

teknik dan alat pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. Bab keempat berisi hasil penelitian 

dan penafsirannya. Bab kelima tentang 

kesimpulan dan rekomendasi. 

Pelaporan dalam metode kualitatif bersifat 

fleksibel, dan tidak kaku. Strukturnya 

berkembang dan urutannya bervariasi. 

Pendekatannya agak bias dan subjektif. 

Datanya berasal dari situasi yang alamiah dan 

dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti sendiri 

adalah alat pengumpulan data. Laporan hasil 

penelitian kualitatif biasanya agak tebal. Hal 

ini disebabkan oleh penggambaran konteks 

dan situasi penelitian harus sejelas mungkin, 

dimana peneliti berusaha untuk menghadirkan 

pembaca dalam konteksnya. 
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2.8 Tinjauan Tentang Emotion Cards 

Menurut Tahti dalam Dhir, penilaian emosional dan evaluasi adalah sebuah 

subjek yang kompleks dan menantang seperti pengguna yang sering menghadapi 

masalah saat menjelaskan perasaan mereka. Disini, ada banyak alat evaluasi emosi 

yang membantu untuk menangkap dan menginterpretasikan emosi. Secara luas alat-

alat ini diklasifikasikan sebagai alat evaluasi verbal dan non-verbal. 

Menurut Desmet dalam Dhir, emocard terdiri dari 16 wajah kartun yang 

berbeda (delapan pria dan delapan wanita wajah). Wajah-wajah tersebut mewakili 

emosi yang berbeda dan setiap wajah menggambarkan kombinasi dari dua dimensi 

emosi, misalnya, kesenangan dan kegembiraan. Emotion cards dibagi menjadi empat 

bagian kuadran yaitu tenang-menyenangkan (calm-pleasant), tenang-tidak 

menyenangkan (calm-unpleasant), bersemangat-menyenangkan (excited-pleasant), 

dan bersemangat-tidak menyenagkan (excited-unpleasant). Jika reaksi lebih 

menyenangkan dan lebih tinggi maka produk mengacu pada keinginan dan rapi.  

Demikian pula, jika reaksi pengguna tenang-menyenangkan dan bersemangat-

menyenangkan maka hal itu menunjukkan hasil positif. Peserta pengujian yang akan 

memberi nilai pada produk akan diberi pelatihan terlebih dahulu tentang bagaimana 

menafsirkan emotion cards dan disesuaikan dengan jawaban. Deskripsi dari setiap 

gambar emotion cards yang asli dan yang telah dimodifikasi dapat dilihat pada 

gambar 2.1 dan gambar 2.2. [14] 

 
Gambar 2.1 Pengelompokan emotion cards [14] 
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Gambar 2.2 Modifikasi deskripsi emotion cards [14] 

2.9 Kajian Penelitian Terdahulu 

2.9.1 Jurnal 1, Rekayasa Aplikasi Media Pembelajaran Sistem Organ Pada Manusia 

Berbasis Web 

Saat ini pembelajaran sistem organ tubuh manusia masih menggunakan 

media berupa buku dan seperangkat alat peraga. Untuk mewujudkan suatu proses 

belajar yang efektif dan efisien, yang sesuai dengan perkembangan zaman dan 

teknologi, maka tidaklah cukup melaksanakan proses pembelajaran hanya dengan 

menggunakan metode konvensional tersebut. Sebuah model pembelajaran yang lebih 

interaktif dan atriktif dalam hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang lebih menyenangkan serta tidak membosankan. Model 

pembelajaran interaktif ini berbasiskan komputer menggunakan teknologi web 

HTML5. HTML5 memiliki fitur untuk melakukan drag and drop, audio, dan video 

yang lebih markup dan scripting.   

Perancangan sistem dikerjakan melalui pemodelan pada alur kerja sistem. 

Pemodelan dilakukan dengan menggunakan pemodelan UML (Unified Modelling 

Language). Tahapan diawali dengan membuat use case diagram untuk menentukan 
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actor dan requirement, kemudian activity diagram untuk pemodelan alur kerja, dan 

squance diagram menjelaskan bagaimana suatu operasi itu akan dilakukan. Aplikasi 

media pembelajaran ini diimplementasikan menggunakan notepad++ dengan bahasa 

pemrograman HTML5 dan menggunakan MySQL untuk penyimpanan datanya. 

Pengujuan oleh user dilakukan di sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 

denagn responden sebanyak 30 siswa dan 5 guru biologi. Metode penilaian aplikasi 

media pembelajaran ini menggunakan kuisioner. Kuisioner dibuat untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan aplikasi. 

2.9.1.1 Kelebihan  

a. Media pembelajaran ini dapat menjadi sarana pendukung belajar serta 

dapat menjadi sumber informasi bagi orang umum. 

b. Menggunakan HTML5 yang memiliki fitur-fitur baru seperti drag and 

drop, audio, dan video. 

c. Media pembelajaran ini berkarakteristik user friendly. 

2.9.1.2 Kekurangan 

a. Tidak menjelaskan model pengujian internal aplikasi media 

pembelajaran. 

2.9.1.3 Desain Sistem UI 

 
2.9.2 Membangun Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web Untuk Anak 

Bergaya Visual Tingkat Sekolah Dasar 

Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya penguasaan dan pemahaman 

siswa sekolah dasar terhadap mata pelajaran tertentu adalah ketidaksesuaian gaya 

belajar yang dimiliki oleh sang anak dengan metode belajar yang diterapkan 
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disekolah. Saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin 

luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. Untuk dapat membantu 

proses belajar anak tingkat sekolah dasar yang memiliki gaya belajar visual dalam 

memahami mata pelajaran Matematika, maka pada penelitian ini menggunakan 

metode Multimedia Development Lifecycle (MDLC) karena sesuai untuk 

pembangunan dan pengembangan aplikasi seperti e-learning, game, dan lain-lain. 

Media pembelajaran ini diperuntukkan untuk siswa kelas 4 tingkat sekolah dasar 

yang sedang atau belum mempelajari Matematika khususnya Pecahan, Bilangan 

Romawi, dan Geometri. 

Metodologi penelitian ini terdiri dari dua model yaitu Model Konseptual 

untuk menggambarkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian, dan 

Sistematika Penelitian untuk pemecahan masalah dengan menggunakan metode 

MDLC. Media pembelajaran ini dibangun dengan menggunakan HTML5, CSS3, dan 

Javascript. Tahap desain dilakukan dengan desain tampilan interface, pembuatan 

storyboard dan storyline dimana tema dalam aplikasi ini adalah bermain dan belajar. 

Untuk pengujian dilakukan oleh developer sendiri yaitu blackbox testing, pengujian 

ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah fungsionalitas aplikasi sudah berjalan 

dengan baik atau belum. Kemudian dilakukan uji coba untuk evaluasi sistem denagn 

user acceptance test yang dilakukan oleh pengguna yaitu anak visual. 

2.9.2.1 Kelebihan  

a. Aplikasi pembelajaran diakses secara online sehingga dapat digunakan 

kapan saja. 

b. Menggunakan HTML5, CSS3, dan Javascript yang memiliki fitur-fitur 

baru seperti drag and drop, audio, dan video. 

c. Tampilan interface menarik. 

2.9.2.2 Kekurangan 

a. Hanya untuk mata pelajaran matematika saja. 

b. Pengujian kuisioner tidak dilakukan ke semua siswa kelas 4 sekolah 

dasar, hanya diujikan pada anak visual. 

c. Tidak menggunakan database. 
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2.9.2.3 Desain Sistem UI 

 
 

2.9.3 Media Pembelajaran Teknik Dasar Olahraga Bulutangkis pada SMP 

Menggunakan HTML5 

Proses pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah masih dilakukan dengan cara 

menyampaikan materi secara lisan dan sebagai penunjang pembelajaran hanya buku 

materi, sehingga siswa merasa kesulitan dalam memahami materi. Proses belajar dan 

mengajar guru dituntut untuk mengembangkan keterampilan dalam memberikan materi 

agar siswa lebih mudah dalam memahami materi. Media pembelajaran ini memuat materi 

tentang olahraga bulutangkis dengan menampilkan materi sejarah, teknik dasar, peraturan 

serta kejuaraan olahraga bulutangkis dengan tampilan yang menarik sehingga siswa 

tertarik untuk belajarolahraga bulutangkis. Pembelajaran ini akan menampilkan beberapa 

menu tentang teknik dasar olahraga bulutangkis dimana beberapa menu tersebut akan 

disisipkan gambar dan video tutorial agar lebih menarik sehingga peserta didik akan 

mudah memahami materi tersebut. 
Media pembelajaran teknik dasar olahraga bulutangkis ini berbasis web dengan 

HTML5. Karena HTML5 memiliki banyak keunggulan dan terdapat fitur-fitur baru yang 

tidak ada pada versi sebelumnya. Metode pembuatan media pembelajaran ini 

menggunakan model waterfall, dimana dalam proses perancangan dan pembuatannya 

melewati beberapa aspek tahapan yakni mendefinisi kebutuhan, analisa kebutuhan, 

perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian, dan maintenance.  

2.9.3.1 Kelebihan  

a. Aplikasi pembelajaran diakses secara online sehingga dapat digunakan 

kapan saja. 

b. Menggunakan HTML5, CSS3, dan Javascript.  
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2.9.3.2 Kekurangan 

a. Pengujian fungsional sistem tidak dijelaskan. 

b. Pengujian kuisioner tidak dilakukan ke semua siswa kelas 4 sekolah 

dasar, hanya diujikan pada anak visual. 

2.9.3.3 Desain Sistem UI 

 

 

 

 

  


