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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum bersifat dinamis sehingga perubahan kurikulum selalu berganti dari 

tahun ke tahun. Adanya tuntutan peningkatan kualitas  dalam bidang pendidikan agar 

terus berkembang dan tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya. Majid (2014 : 

79) menyatakan bahwa kurikulum bersifat dinamis, harus selalu menyesuaikan

dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perubahan kurikulum yang terakhir ini 

menggunakan kurikulum 2013 yaitu implementasi dari pembelajaran tematik. 

Pengertian dari pembelajaran tematik yaitu pembelajaran terpadu yang 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi suatu tema atau topik tertentu. 

Hal itu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sholehah (2017) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu  aktivitas pembelajaran 

yang mengaitkan materi dari beberapa mata pelajaran menjadi suatu tema atau topik 

pembahasan tertentu. 

Pembelajaran tematik untuk siswa Sekolah Dasar sangat penting diterapkan, 

karena memiliki banyak nilai dan manfaat, menurut Rusman (2012: 258) manfaat 

pembelajaran tematik di sekolah dasar yaitu menggabungkan beberapa kompetensi 

dasar dan indikator serta isi mata pelajaran sehingga terjadi penghematan, karena 

tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Sejalan dengan yang  
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dikatakan oleh Rusman, menurut Majid (2015: 92), keunggulan dari 

pembelajaran tematik yaitu menyajikan kegiatan bersifat pragmatis, dengan 

permasalahan yangsering ditemui dalam kehidupan riil peserta didik. Pembelajaran 

tematik di sekolah dasar disajikan dengan bentuk yang lebih praktis dan efisien, 

sehingga siswa lebih mudah menyerap isi pembelajaran dengan baik. 

Tujuan pembelajaran tematik didasarkan pada ruang lingkup materi yang 

terdapat pada tema, subtema dan pembelajaran. Beberapa bidang studi dari tema 

tersebut mencakup Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, IPS, Penjaskes dan 

Seni Budaya dan Prakarya kecuali mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti 

(Kemendikbud : 2014). Keseluruhan bidang studi tersebut diintegrasikan menjadi 

suatu tema. Tema yang dipilih harus berkaitan erat dengan pengalaman nyata siswa 

alam kehidupan sehari-hari, sehingga, siswa memiliki pengalaman bermakna dari 

pembelajaran tersebut.  

Pembelajaran tematik di sekolah dasar (SD) akan lebih bermakna jika 

menggunakan media pembelajaran, hal itu bertujuan agar pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. Oleh karena itu,penggunaan dan pengadaan media pembelajaran 

menjadi sesuatu yang harus diperhatikan.  Melalui media pembelajaran, Siswa lebih 

memahami hal-hal abstrak yang disampaikan oleh guru. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Haryono (2014 : 48) bahwa media memiliki peranan penting dalam 

pembelajaran untuk menjelaskan hal-hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat 

komunikasi materi pembelajaran. Media pembelajaran diharapkan mampu 
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meningkatkan gairah siswa dalam belajar dan membuat pembelajaran di kelas 

menjadi berkesan.  

Manfaat lain dari media pembelajaran menurut Musfiqon (2012:31) yaitu: 

(1) Memberikan rangsangan pada siswa untuk belajar; (2) Menjadikan 

pembelajaran makin efektif dan efisien; (3) Dapat menyalurkan pesan 

secara sempurna; (4) Mengatasi kebutuhan dan problem siswa dalam 

belajar.  

 

Melihat banyaknya manfaat media pembelajaran pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran suatu media pembeljaran 

merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah pembelajaran. Media pembelajaran 

membantu guru  dalam hal penyaluran pesan atau informasi serta mampu 

meningkatkan motivasi siswa pada saat belajar.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di 

SD Muhammadiyah 9 Malang pada tanggal 15 Januari 2018 diperoleh temuan bahwa 

pengadaan media pembelajaran masih terbatas dan kurang bervariasi. Wawancara 

yang dilakukan pada wali Kelas 3 zaenab dan kelas 3 salamah mengatakan belum 

pernah memanfaatkan media berbasis komputer serta menggunakan fasilitas lab 

komputer untuk pembelajaran tematik, meskipun fasilitas sarana dan prasarana yang 

terdapat pada SD Muhammadiyah 9 Malang  sudah sangat lengkap. fasilitas tersebut 

antara lain yaitu komputer, TV, internet, LCD, Printer, lab computer, lab bahasa, lab 

agama dan lain sebagainya. Hal itu disebabkan karena banyaknya aktivitas dan 

jadwal kegiatan sehingga guru belum pernah mengajak siswa belajar di lab komputer. 

Kemampuan guru dalam mengembangkan media berbasis komputer khususnya 
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multimedia interaktif juga masih terbatas. Hal ini dikerenakan penggunaan media 

tersebut membutuhkan waktu relatif lama dan butuh keahlian khusus untuk membuat 

sebuah media berbasis komputer,  Guru lebih sering menggunakan media seperti 

buku cetak, internet dan lingkungan sekitar, Penggunaan media seadanya ini 

membuat kondisi kelas cenderung monoton, membosankan dan kurang inovatif. 

Berdasarkan wawancara dengan guru wali kelas 3 Zaenab dan Salamah, 

perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus sudah lengkap, metode yang digunakan 

guru juga sudah bervariasi antara lain ceramah, penugasan, proyek, Tanya jawab dan 

diskusi. Sedangkan kegiatan observasi  yang dilakukan oleh peneliti yakni mengamati 

proses pembelajaran di kelas 3 Zaenab dan Salamah, menunjukkan bahwa siswa kelas 

tiga masih memiliki jiwa bermain yang tinggi, cenderung gaduh dan kurang 

konsentrasi dalam pembelajaran tematik,  akibatnya proses pembelajaran tematik 

menjadi kurang kondusif dan terganggu. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa  

penggunaan media di kelas III SD Muhammadiyah 9 Malang kurang efektif. Media 

pembelajaran yang efektif yaitu media yang dapat menumbuhkan  minat, motivasi 

dan keinginan yang baru, merangsang siswa dalam kegiatan belajar, serta 

memberikan pengaruh terhadap siswa. (Handhika 2012).  

Salah satu media pembelajaran yang dapat meningkatkan ketertarikan dan 

keantusiasan dalam proses pembelajaran siswa yaitu Multimedia Interaktif. 

Multimedia merupakan sekumpulan dari beberapa jenis media  yang berupa teks, 

video, grafik, movie,  dan audio untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi 

(Priyanto 2009).  Teknologi multimmedia sangat penting bagi pendidikan, hal itu 
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sesuai dengan pendapat Munir (2015:9) bahwa dalam pendidikan dibutuhkan 

teknologi multimedia, karena dengan melalui multimedia siswa dapat secara langsung 

melihat dan mendengar hal-hal yang akan dipelajarinya. Fokus perhatian siswa akan 

terpusat serta meningkatkan rasa ingin tahunya untuk mempelajari hal baru karena 

media penyajian multimedia yang menarik. 

 Pengembangan media pembelajaran berbasis Multimedia interaktif dapat dibuat 

melalui software Macromedia Flash player.Software Macromedia Flash player  ini 

dipilih karena dapat dibuat interaktif serta dapat menyajikan beberapa komponen 

media seperti suara, teks, video, animasi dan gambar yang dikemas dengan tujuan 

untuk memperjelas penyampaian materi pelajaran serta meningkatkan keantusiasan 

siswa karena media penyajiannya yang menarik dan berkesan.Pemilihan kelas 3 

sebagai objek penelitian yaitu karena secara umum karakteristik siswa kelas 3 

Sekolah Dasar yang cenderung suka bermain main dan rasa ingin tahu yang tinggi. 

Multimedia dihadirkan untuk membuat suasana pembelajaran menjadi aktif dan 

menyenangkan, multimedia berbasis interaktif ini dikembangkan agar siswa merasa 

dirinya tidak hanya belajar, melainkan sedang melakukan sebuah aktifitas yang 

menyenangkan. Keunggulan dari media pembelajaran multimedia interaktif ini yaitu 

adanya interaksi yang timbul dalam pembelajaran karena multimedia memungkinkan 

terjadinya umpan balik dengan siswa, sehingga terjadi interaksi yang positif antara 

multimedia dengan penggunanya. (Daryanto 2010:52)  

Setiap media selain memiliki kelebihan juga memiliki beberapa kekurangan, 

pada multimedia interaktif ini mempunyai beberapa kelemahan, yakni pembelajaran 

di kelas menjadi tidak kooperatif dan cenderung sibuk dengan multimedia masing-
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masing sehingga mengabaikan teman-teman disekitarnya. Hal itu sesuai dengan 

pernyataan Munir (2015:123) bahwa pembelajaran multimedia merupakan 

pembelajaran yang isolatif sehingga bertentangan dengan tujuan sosial dari sekolah. 

Peserta didik seolah-olah dikondisikan untuk menjadi individualis-individualis dan 

kontak sosial dengan teman-temannya menjadi sesuatu yang asing. 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil subjek pada kelas 3 tema 7 Subtema 2 

Pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini mengintegrasikan 3 mata pelajaran yaitu 

SBdP, Bahasa Indonesia dan Matematika. Materi yang ditampilkan yaitu membahas 

tentang perubahan energi, gambar dekoratif serta menghitung bangun menggunakan 

alat ukur baku tidak dan baku. 

Penelitian pengembangan media yang akan dilakukan peneliti memiliki 

keterkaitan dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini 

disebut penelitian relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

Penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Priyo Dwi Prayogo (2015) yang 

berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Tematik Untuk Siswa Kelas IV SD 

Muhammadiyah Condongcatur. Penelitian yang dilakukan pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah Condongcatur ini menunjukkan bahwa hasil uji coba media ini 

sangat layak. Terbukti dari Hasil penilaian dari ahli materi mendapatkan rata-rata 

skor 4,4 dengan kriteria sangat baik. Hasil penilaian dari ahli media mendapatkan 

rata-rata skor 4,5 dengan kriteria sangat baik, dan rata-rata penilaian pada uji 

pelaksanaan lapangan adalah 4,8 dengan kriteria sangat baik. Sehingga secara 



7 
 

keseluruhan produk multimedia pembelajaran Tematik hasil pengembangan 

dikatakan layak. 

Berdasarkan dari uraian tersebut, Peneliti menggunakan multimedia interaktif 

berbasis Macromedia Flash Player sebagai media pengembangan yang akan 

dilakukan di SD Muhammadiyah 9 Malang.  Hal ini dikarenakan faktor sarana dan 

prasarana sekolah yang sudah lengkap namun belum dimanfaatkan dengan baik pada 

proses pembelajaran tematik. Penelitian ini penting dilakukan agar meningkatnya 

kualitas pembelajaran berbasis IPTEK di SD Muhammadiyah Malang. Adanya uraian 

tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian pengembangan yang berjudul 

“Pengembangan Multimedia Berbasis Macromedia Flash Player Pada Tematik Tema 

Energi dan Perubahannya Pada Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan multimedia berbasis macromedia flash player 

pada tematik tema Energi dan Perubahannya pada siswa kelas 3 Sekolah 

Dasar? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan Multimedia Interaktif Berbasis 

Macromedia Flash Player Pada Pembelajaran Tematik Tema Energi dan 

Perubahannya pada siswa kelas 3 Sekolah Dasar? 
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C. Tujuan penelitian & pengembangan 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Menjelaskan proses pengembangan multimedia berbasis Macromedia Flash 

Player pada tematik tema Energi dan Perubahannya pada siswa kelas 3 

Sekolah Dasar? 

2. Menjelaskan respon siswa terhadap penggunaan Multimedia Interaktif 

Berbasis Macromedia Flash Player Pada Pembelajaran Tematik Tema 

Energi dan Perubahannya pada siswa Sekolah Dasar? 

D. Spesifikasi produk yang diharapkan 

1. Multimedia interaktif ini memiliki beberapa komponen-komponen yang 

memudahkan siswa dalam mempelajarinya, karena didalamnya terdapat 

tombol-tombol yang mudah digunakan dan dioperasikan 

2. Multimedia interaktif memuat kompetensi-kompetensi sesuai dengan 

kurikulum 2013 

3. Materi yang disajikan telah terintegrasi dari beberapa mata pelajaran 

4. Multimedia interaktif disajikan dengan desain yang menarik disesuaikan 

dengan karakteristik anak-anak. 

5. Multimedia interaktif dilengkapi dengan kuis yang berisi soal-soal latihan 

sehingga siswa dapat mengevaluasi materi yang telah dikuasainya. 
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E. Pentingnya penelitian dan pengembangan 

1. Teoritis 

Secara teoritis pengembangan Multimedia Interaktif diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

terlibat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Praktis 

a. Memudahkan peserta didik dalam belajar terutama materi tema Energi dan 

Perubahannya dan meningkatkan antusias peserta dalam proses  

pembelajaran yang menyenangkan. 

b. Memudahkan penyampaian pesan dan informasi materi tema Energi dan 

Perubahannya, meningkatkan motivasi bagi guru-guru untuk mengasah 

kemampuannya dalam mengembangkan produk pembelajaran berbasis 

teknologi 

c. Pentingnya penelitian pengembangan bagi sekolah adalah dapat digunakan 

oleh pihak sekolah sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran berbasis IPTEK 

d. Pentingnya penelitian pengembangan bagi peneliti yaitu Sebagai acuan 

penelitian selanjutnya serta menambah wawasan bagi peneliti untuk 

mengembangkan media pembelajaran berbasis macromedia flash 
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F. Asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini memiliki 

beberapa asumsi sebagai berikut : 

1. Melalui multimedia interaktif yang dikembangkan ini, model pembelajaran 

bersifat (teacher center) sekarang berubah (student center) 

2. Proses penyampaian materi pembelajaran akan terasa lebih mudah karena 

multimedia pembelajaran memperjelas penyampaian informasi 

3. Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif mampu menampilkan 

beberapa jenis media dalam satu waktu yaitu teks, video, gambar, audio dan 

animasi. 

4. Desain multimedia interaktif yang menarik dan mudah dioperasikan akan 

merangsang siswa untuk belajar dan memilki semangat untuk belajar 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti merasa perlu membatasi 

rumusan masalah pada ruang lingkup materi yang diterapkan dalam media 

pembelajaran berbasis macromedia flash 8 yaitu dengan memilih tema 7 Energi dan 

Perubahannya subtema 2 Perubahan Energi pembelajaran 1. 

G. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pengintegrasian materi dari beberapa 

mata pelajaran menjadi suatu tema atau topik pembelajaran sehingga siswa 

akan belajar lebih baik dan bermakna 
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2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sesuatu yang berupa alat-alat berbentuk fisik 

atau non fisik yang memiliki fungsi sebagai alat bantu penyalur pesan atau 

informasi pada pembelajaran, sehingga proses pembelajaran berlangsung 

dengan baik dan sempurna. 

3. Multimedia Interaktif  

Multimedia interaktif adalah tampilan sebuah media yang 

mengintegrasikan beberapa komponen media yang didesain sehingga dapat 

menyampaikan pesan atau informasi serta terdapat kegiatan interaktifitas 

kepada penggunanya (user). 

4. Macromedia flash player 

Macromedia flash adalah salah satu program lunak komputer yang 

memiliki kemampuan untuk membuat animasi yang dinamis dan menarik. 

Program ini merupakan software berbasis animasi vektor yang mampu 

menghasilkan animasi , game, web, film presentasi bahkan CD interaktif. 


