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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran IPA SD 

1. Pembelajaran IPA  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan proses yang meliputi 

sekumpulan pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan yang berupa fakta, 

konsep, dan prinsip dengan cara mencari tahu tentang alam secara aktif yang 

menggunakan daya berpikir dalam rangka menemukan, memahami konsep-

konsep tentang IPA (Trianto, 2007:99). Melalui pembelajaran IPA diharapkan 

siswa dapat mempelajari alam sekitar yang ada di lingkungannya, dan 

mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA 

memberikan dampak pengalaman langsung kepada siswa untuk memahami alam 

sekitar secara ilmiah. 

Adapun tujuan dari pembelajaran IPA adalah sebagai berikut: (1) 

mendapatkan keyakinan berdasarkan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa, (2) dapat mengaplikasikan dan mengembangkan tentang konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, (3) dapat 

mengembangkan sikap positif dan rasa ingin tahu terhadap alam baik lingkungan, 

teknologi maupun masyarakat, (4) memiliki keterampilan proses untuk berpikir 

secara ilmiah yaitu meliputi mengamati/menyelidiki, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, (5) memiliki kesadaran terhadap lingkungan yaitu dengan 

cara memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, (6) memiliki 

kesadaran untuk menjaga dan menghargai alam sebagai salah satu ciptaan Tuhan 



14 
 

 

Yang Maha Esa, dan (7) sebagai bekal pengetahuan IPA untuk melanjutkan 

pendidikan ke yang lebih tinggi (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). 

2. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator untuk Kelas 2  

Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPA kelas 2 SD 

pada materi mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan dijelaskan 

pada Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 SK dan KD IPA Kelas II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Mengenal bagian-bagian utama tubuh 

hewan dan tumbuhan, pertumbuhan 

hewan dan tumbuhan serta berbagai 

tempat hidup makhluk hidup. 

1.1 Mengenal  bagian-bagian 

utama hewan dan tumbuhan 

di sekitar rumah dan sekolah 

melalui pengamatan. 

 

Indikatornya antara lain: 1) menyebutkan bagian-bagian utama tubuh 

hewan, 2) menyebutkan bagian-bagian utama tumbuhan. 

3. Materi Mengenal Bagian-Bagian Utama Tubuh Hewan dan Tumbuhan 

a) Bagian-Bagian Utama Tubuh Hewan 

Setiap tubuh pada hewan memiliki bagian-bagian utama dan setiap bagian 

memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Contohnya: 

1) Kucing 

Kegunaan bagian pada kucing berbeda-beda seperti telinga untuk 

mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut dan gigi untuk 

mengunyah, kaki untuk berjalan, perut untuk mencerna makanan, dan ekor untuk 

keseimbangan. 
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2) Elang 

Pada mata, telinga, dan hidung kegunaannya sama seperti kucing, yang 

berbeda pada sayap yaitu untuk terbang dan paruh untuk makan, ekor untuk 

keseimbangan, dan kaki untuk berjalan mencengkram dan bertengger di pohon. 

3) Mujair 

Untuk mata, lubang hidung, mulut, dan perut sama kegunaannya seperti 

kucing dan elang yang bebada pada sirip untuk berenang, ekor untuk mengatur 

arah gerak ikan. 

b) Bagian-Bagian Utama Tubuh Tumbuhan 

Di sekitar kita banyak tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan berbeda dengan 

bagian tubuh hewan. Bagian-bagian tumbuhan antara lain akar, batang, daun, 

bunga, buah, dan biji. 

1) Akar 

Bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah adalah akar. Akar membuat 

tumbuhan menjadi tidak mudah untuk dicabut dari tanah. Jadi, akar berfungsi 

sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Selain itu akar juga berfungsi 

menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Beberapa tumbuhan mempunyai akar 

berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan misalnya singkong. 

Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar 

tunggang. 

2) Batang 

Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Di 

samping itu, batang juga berfungsi untuk mengedarkan air dan zat hara yang 

diserap akar. Batang ada yang bercabang dan tidak bercabang. Batang juga ada 



16 
 

 

yang berkayu dan tidak berkayu. Batang juga ada yang berongga dan ada juga 

yang beruas-ruas. 

3) Daun 

Daun tumbuhan biasanya berwarna hijau. Daun menempel pada batang. 

Bentuk daun bermacam-macam. Daun ada yang lurus sejajar seperti pita misalnya 

adalah daun padi. Daun ada yang seperti jari misalnya adalah daun singkong. Ada 

juga yang bentuknya seperti sirip ikan misalnya daun mangga. Daun adalah 

bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat memasak makanan atau 

fotosintesis. 

4) Bunga 

Bunga pada tumbuhan bentuknya bermacam-macam. Warna bunga juga 

bermacam-macam. Bau bunga ada yang harum dan juga ada yang tidak harum. 

Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat 

perkembangbiakan. 

5) Buah dan Biji 

Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah 

terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kalian makan biasanya daging 

buahnya. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu 

berkeping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji 

berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. 
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B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pemebelajaran secara umum adalah alat bantu proses bejalar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. Setyosari dan Sihkabudin (2005:18) 

memberikan pemahaman bahwa media pembelajaran secara singkat dapat 

dikemukakan sebagai sesuatu (bisa alat, bisa bahan, bisa keadaan) yang 

dipergunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran, 

sedangkan menurut Arsyad (2011:3) pengertian media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis 

untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal. 

Berdasarkan pendapat di atas, media pembelajaran yang dimaksud dalam 

skripsi ini adalah alat atau sebuah perantara yang digunakan dalam pembelajaran 

dengan tujuan mempermudah penyampaian materi kepada siswa. Diharapkan 

dengan menggunakan media ini maka materi dapat diterima siswa secara lebih 

konkret. 

2. Klasifikasi Media Pembelajaran 

  Menurut Munadi (2010:54-57) media pembelajaran yang melibatkan 

indera pendengaran (telinga) saja kita sebut sebagai media audio; media yang 

melibatkan indera penglihatan (mata) saja kita sebut sebagai media visual; dan 

media yang melibatkan keduanya dalam satu proses pembelajaran kita sebut 

sebagai media audio visual. Kemudian, bila dalam proses pembelajaran tersebut 
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melibatkan banyak indera dalam arti tidak hanya telinga dan mata saja maka yang 

demikian itu kita namakan sebagai multimedia. Demikian, media dalam proses 

pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu media audio, 

media visual, media audio visual, dan multimedia sebagai berikut. 

a) Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan 

hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Dilihat dari sifat pesan 

yang diterimanya media audio ini menerima pesan verbal dan non verbal. 

b) Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Terdapat dua 

jenis pesan yang dimuat dalam media visual yakni pesan verbal dan nonverbal. 

Pesan verbal-visual terdiri atas kata-kata (bahasa verbal) dalam bentuk tulisan 

dan pesan nonverbal-visual adalah pesan yang dituangkan ke dalam simbol-

simbol nonverbal-visual. 

c) Media audio visual yang pertama dan kedua bisa dibuat dalam bentuk media 

cetak seperti buku, majalah, koran, modul, komik, poster dan atlas bisa juga 

dibuat diatas papan visual seperti papan tulis dan papan pamer (display board) 

dan bisa dibuat dalam bentuk tayangan. 

d) Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses 

pembelajaran. Multimedia adalah segala sesuatu yang memberikan pengalaman 

secara langsung bisa melalui komputer dan internet, bisa juga melalui 

pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat. Termasuk dalam pengalaman 

berbuat adalah lingkungan nyata dan karyawisata sedangkan termasuk dalam 

pengalaman terlibat adalah permainan dan simulasi, bermain peran dan forum 

teater. 
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3. Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran secara umum adalah suatu alat bantu yang 

digunakan oleh orang (dalam hal ini adalah guru) untuk menyampaikan pesan 

kepada siswanya. Menurut Kemp yang dikutip oleh Hamzah B. dan Nina 

(2011:24), menjabarkan sejumlah konstribusi media dalam kegiatan pembelajaran, 

antara lain: 

1) penyajian materi ajar menjadi lebih standar, 2) kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih baik, 3) kegiatan belajar menjadi lebih interaktif, 4) waktu yang 

dibutuhkan untuk pembelajaran dapat dikurangi, 5) kualitas belajar dapat 

ditingkatkan, 6) pembelajaran dapat disajikan dimana dan kapan saja sesuai 

dengan yang diinginkan, 7) meningkatkan sifat positif peserta didik dan proses 

belajar menjadi lebih kuat/baik, dan 8) member nilai positif bagi pengajar. 

Manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran secara umum 

yaitu bahwa dengan digunakannya media pembelajaran siswa dapat mudah 

menangkap pengetahuan yang disampaikan oleh guru sehingga siswa akan merasa 

nyaman, guru akan semakin mudah dalam menyampaikan pengetahuan, adanya 

pemanfaatan waktu yang efektif, serta terciptanya tujuan pembelajaran. 

4. Media Berbasis Multimedia dalam Pembelajaran 

Multimedia dapat diartikan sebagai kombinasi teks, gambar, seni grafik, 

animasi, suara dan video. Aneka media tersebut digabungkan menjadi satu 

kesatuan kerja yang akan menghasilkan informasi yang memiliki nilai komunikasi 

yang sangat tinggi. Informasi tersebut membentuk simulasi yang dapat 

membangkitkan selera belajar. Pentingnya media dalam sebuah pembelajaran 

adalah untuk proses komunikasi dan penyampaian pesan dari pengantar ke 
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penerima. Siswa akan tertarik untuk belajar dan dengan senantiasa menerima 

informasi dari materi yang disampaikan. Media membantu siswa belajar dengan 

cara yang menyenangkan. 

Kesimpulan dari beberapa poin diatas adalah siswa memerlukan media 

pembelajaran visual yang menyenangkan untuk menyampaikan informasi dan 

penerjemah suatu materi yang disampaikan. 

 

C. Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran 

1. Definisi Multimedia Interaktif 

Multimedia merupakan kombinasi beberapa elemen, yaitu teks, grafik, 

animasi, audio, dan video. Menurut Munir (2012:3) multimedia dilengkapi dengan 

alat pengontrol yang dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki, untuk proses selanjutnya. Istilah interaktif dapat 

dimaknai sebagai bahan ajar yang bersifat aktif, maksudnya didesain agar dapat 

melakukan perintah balik kepada pengguna untuk melakukan suatu aktivitas, 

sehingga terjadi interaksi dua arah dengan bahan ajar yang sedang dipelajari. Saat 

siswa mengaplikasikan program ini, maka ia diajak untuk terlibat secara auditif, 

visual, dan kinetik, sehingga dengan pelibatan ini dimungkinkan informasi atau 

pesannya mudah dimengerti (Munadi, 2009). 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa multimedia interaktif merupakan gabungan dari 

beberapa elemen (gambar, teks, animasi, dan video) yang memungkinkan terjadi 

interaksi komunikasi dua arah antara siswa dengan multimedia interaktif. 
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2. Kelebihan dan Manfaat Multimedia Interaktif 

Pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dapat membantu siswa 

memahami pelajaran. Perpaduan antara beberapa media membuat siswa lebih 

tertarikdan tidak mudah bosan. Arsyad (2014:26) menjelaskan tentang kelebihan 

penggunaan multimedia interaktif dalam proses pembelajaran diantaranya: 

a. Penyajian pesan dan informasi semakin jelas sehingga diharapkan dapat 

memperlancar dan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. 

b. Mampu menimbulkan motivasi belajar dan memungkinkan siswa untuk 

belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Mampu mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

d. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa 

dilingkungannya, serta memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa 

dengan masyarakat atau siswa dengan lingkungannya. 

Hal senada juga diungkapkan Waldopo (2011) bahwa kelebihan 

multimedia interaktif antara lain meningkatkan efisiensi belajar, meningkatkan 

motivasi belajar, memfasilitasi belajar aktif, memfasilitasi belajar eksperimen, 

memfasilitasi kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik, memfasilitasi 

kegiatan belajar yang lebih bebas dan menyenangkan. Multimedia dapat dijadikan 

sebagai sarana belajar yang efektif dan efisien untuk mengirimkan informasi dari 

guru kepada siswa. Multimedia juga mampu mengkonstruksi/membangun 

pengetahuan. Kelebihan yang dimiliki multimedia interaktif hendaknya 

dimanfaatkan sebaik mungkin, agar dapat dijadikan solusi untuk menjawab 

permasalahan yang dialami siswa ketika pembelajaran bersifat verbal. 
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Menurut Munadi (2010:152) mengemukakan beberapa kelebihan 

multimedia sebagai media pembelajaran yaitu: 1) interaktif, 2) memberikan iklim 

afeksi secara individual, 3) meningkatkan motivasi belajar, 4) memberikan umpan 

balik, 5) karena multimedia interaktif diprogram untuk pembelajaran mandiri, 

maka kontrol pemanfaatannya sepenuhnya berada pada penggunanya.  

Selain kelebihan tersebut, multimedia pembelajaran sebaiknya juga 

memenuhi fungsi diantaranya (1) Mampu memperkuat respon pengguna 

secepatnya dan sesering mungkin, (2) Mampu memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri, (3) Memperhatikan 

bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang jelas dan terkendalikan, (4) Mampu 

memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, 

baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, dan percobaan, (5) Proses 

pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat 

dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar 

dapat dilakukan dimana dan kapan saja serta sikap belajar siswa dapat 

ditingkatkan (Daryanto, 2013: 53-54), sedangkan menurut Munir (2012:141) 

manfaat teknologi multimedia dalam proses belajar mengajar antara lain: 

a) Multimedia dapat digunakan untuk membantu pendidik dalam menjelaskan 

suatu konsep yang sulit dijelaskan tanpa bantuan multimedia.  

b) Pemanfaatan teknologi multimedia dapat membangkitkan motivasi belajar 

peserta didik, karena adanya multimedia membuat presentasi pembelajaran 

menjadi lebih menarik.  
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Berdasarkan kelebihan yang dikemukakan di atas, multimedia memiliki 

manfaat yang sangat besar apabila dipilih, dikembangkan, dan digunakan secara 

tepat dan baik. 

3. Wujud Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Flash 

Media ini akan menerangkan materi mendeskripsikan bagian tubuh hewan 

dan tumbuhan dalam pelajaran IPA kelas 2 di SDN 2 Tamansuruh Kabupaten 

Banyuwangi. Materi yang akan dijelaskan disajikan dalam bentuk flash yang di 

olah menggunakan aplikasi adobe flash CS5. Jangan khawatir bagi pengguna 

yang ingin menggunakan media ini tapi belum memiliki aplikasi flash ataupun 

flash player, karena media sudah disimpan dengan format .exe (executable) 

sehingga dapat digunakan secara otomatis. 

 

D. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang menghasilkan produk berupa media/multimedia 

pembelajaran interaktif telah banyak dilakukan. Penelitian ini biasa dikenal 

dengan istilah penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya 

menemukan masalah di lapangan akan tetapi mencoba untuk menghasilkan 

sebuah media yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Penelitian dan pengembangan ini juga mengkaji kebutuhan-kebutuhan pendukung 

yang dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam media yang akan dihasilkan. 

Media pembelajaran yang paling sering dijumpai adalah multimedia interaktif, 

Berikut beberapa hasil kajian tentang penelitian dan pengembangan yang telah di 

lakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai 

dengan jenjang perkuliahan yang menghasilkan sebuah media berupa multimedia 
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pembelajaran yang interaktif yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan di 

lapangan dan meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian dan pengembangan 

multimedia interaktif dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2 Penelitian dan Pengembangan Media/Multimedia Interaktif 

No Nama 
Produk yang 

Dihasilkan 

Hasil 

Pengembangan 

Kriteria Hasil 

Pengembangan 

1 Agusti 

Mardikaningsih 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Media 

Pembelajaran 

Interaktif Mata 

Pelajaran Matematika 

untuk Siswa Kelas VI 

Semester ISDN 

Dinoyo II Malang 

92,5% Valid/Layak 

2 Kuncahyono Pengembangan Bahan 

Ajar Multimedia 

Interaktif Tematik 

Berorientasi Student 

Active Learning untuk 

Siswa Sekolah Dasar 

83%, 

 

Valid 

3 Moh. Adnan 

Khohar, 

Ruminiati, 

Munzil 

 

Pemanfaatan Media 

Interaktif Berbasis 

Power Point pada 

Pembelajaran di 

Sekolah Dasar 

Penggunaan 

media Interaktif 

Berbasis Power 

Point pada 

Pembelajaran di 

Sekolah Dasar 

sangat 

diperlukan agar 

dapat 

menumbuhkan 

motivasi belajar 

siswa. 

- 

4 Nanik Agustina, 

Siti Malikhah 

Towaf, Munzil 

 

 

Kajian 

Pengembangan 

Multimedia Interaktif 

Berbasis Inkuiri Tema 

Organ Tubuh 

Manusia Dan Hewan 

Untuk Kelas V 

Sekolah Dasar 

Berdasarkan 

hasil kajian 

diketahui 

bahwa 

penggunaan 

multimedia 

interaktif sangat 

diperlukan 

karena siswa 

dapat berpikir 

secara ilmiah. 

- 
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Berikut ini penjelasan dari penelitian yang relevan. 

1. Agusti Mardikaningsih melakukan sebuah penelitian dan pengembangan 

berupa pengembangan media pembelajaran interaktif mata pelajaran 

matematika untuk siswa Kelas VI Semester I SDN Dinoyo II Malang. 

Berdasarkan uji validasi yang dilakukan oleh ahli dapat dilihat bahwa kriteria 

kelayakan memenuhi kriteria layak dengan persentase kevalidan sebesar 

92.5%, sedangkan saran dari ahli yaitu media interaktif sudah bagus, kreatif 

dan inovatif untuk peningkatan kualitas belajar. Penelitian dan pengembangan 

tersebut merupakan penelitian dan pengembangan produk yang dilakukan 

untuk jenjang sekolah dasar (SD). 

2. Kuncahyono melakukan sebuah penelitian dan pengembangan berupa 

pengembangan bahan ajar multimedia interaktif tematik berorientasi 

studentactive learning untuk siswa sekolah dasar. Berdasarkan uji validasi 

yang dilakukan oleh ahli dapat dilihat bahwa kriteria kelayakan memenuhi 

kriteria layak dengan persentase kevalidan sebesar 83%. Berdasarkan hasil 

kajian produk dan temuan-temuan penelitian dan pengembangan dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Produk akhir pengembangan ini adalah CD 

Multimedia interaktif tematik berorientasi student active learning. Bahan ajar 

multimedia Interaktif tematik efektif digunakan dalam pembelajaran karena 

dapat meningkatkan hasil belajar dan kemandirian siswa. Hal ini dibuktikan 

dari nilai rata-rata postest setelah menggunakan multimedia lebih tinggi 

daripada nilai pretest sebelum menggunakan multimedia. Multimedia 

interaktif berorientasi student active Learning dapat membantu dan 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran 
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tematik. Multimedia interaktif berorientasi student active Learning dapat 

membantu dan mempermudah siswa dalam belajar mandiri baik di kelas 

maupun di rumah tanpa didampingi oleh guru. 

3. Moh. Adnan Khohar, Ruminiati, Munzil melakukan sebuah penelitian dan 

pengembangan berupa pemanfaatan media interaktif berbasis power point 

pada pembelajaran di sekolah dasar. Berdasarkan hasil kajian tersebut 

diketahui bahwa media interaktif adalah salah satu solusi bagi guru untuk 

menyediakan bentuk-bentuk media melalui pesan teks, gambar, audio, video, 

serta umpan balik antara siswa dan media. Sehingga diharapkan dengan 

mengembangkan media interaktif ini akan dapat 1) mendorong siswa untuk 

aktif mengikuti pembelajaran di kelas, 2) siswa lebih mengenal teknologi 

komputer, 3) guru dapat mengembangkan media yang sulit dijangkau dan 

dapat ditampilkan dalam proses pembelajaran dengan biaya yang relatif 

murah, 4) adanya proses menemukan pemahaman belajar, 5) siswa mampu 

berinteraksi dalam proses pembelajaran dengan media interaktif, sehingga 

diharapkan memperoleh pemahaman materi melalui pengalaman belajar dan 

interaksi belajar dengan siswa yang lain, 6) mengembangkan kreativitas dan 

kemampuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran. 

4. Nanik Agustina, Siti Malikhah Towaf, Munzil melakukan sebuah penelitian 

dan pengembangan berupa kajian pengembangan multimedia interaktif 

berbasis inkuiri tema organ tubuh manusia dan hewan untuk kelas V sekolah 

dasar. Hasil dari kajian tersebut maka pembelajaran organ tubuh manusia 

berupa konsep membutuhkan objek konkret untuk diamati, agar didapatkan 

pengetahuan sebagai dasar berpikir kritis untuk menarik kesimpulan. Kegiatan 
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mengamati ini melibatkan proses ilmiah melalui penginderaan. Penginderaan 

membentuk siswa untuk dapat menunjukkan perilaku keimanan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa sebagai hasil dari pengamatan terhadap objek. Selain itu 

siswa dapat menunjukkan sikap ilmiah dan mampu berpikir kritis. 

 

E. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

   

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Kerangka Pemikiran Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 

Flash untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Mendeskripsikan Bagian Tubuh Hewan 

dan Tumbuhan Kelas 2 di SDN Tamansuruh Kabupaten Banyuwangi 

Solusi Pemecahan Masalah 

Mengembangkan media pembelajaran yang mampu membuat siswa memahami materi 

pembelajaran dan membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan 

Kondisi Ideal: 

• Ketersediaan media yang 

menunjang pembelajaran. 

• Adanya sumber belajar yang 

relevan. 

• Media pembelajaran sesuai tahap 

berpikir siswa dan karakteristik 

siswa. 

• Media pembelajaran menarik 

bagi siswa sehingga 

menumbuhkan motivasi siswa 

untuk belajar. 

Fakta Empiris 

• Media pembelajaran yang ada di 

sekolah masih menggunakan 

media gambar 

• Media interaktif  belum pernah di 

gunakan di sekolah tersebut. 

• Media pembelajaran yang ada 

belum menumbuhkan motivasi 

siswa untuk belajar. 

Produk Pengembangan 

Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Flash untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa 

Mendeskripsikan Bagian Tubuh Hewan dan Tumbuhan Kelas 2 di SDN Tamansuruh 

Kabupaten Banyuwangi 


