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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. KAJIAN TEORI

1. Pembelajaran Tematik

a. Pengertian Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep 

dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar lebih 

baik dan bermakna. (Majid 2014 : 87). Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang 

dikatakan oleh Sholehah (2017) yang menyatakan bahwa pembelajaran tematik dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi dari 

beberapa mata pelajaran menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu. Sumber 

lain yang ditemukan mengatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan sistem 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga siswa memiliki pengalaman yang bermakna. (Pebriana dkk : 

2017).  

Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran tematik menurut para ahli diatas, 

dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pembelajaran tematik yaitu pengintegrasian 

suatu materi dari beberapa mata pelajaran menjadi suatu tema atau topik 

pembelajaran sehingga siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. 
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b. Landasan Pembelajaran Tematik  

Landasan pembelajaran tematik menurut pendapat Majid (2014: 87-88) meliputi :  

a) Landasan filosofis  

Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, 

yaitu: progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme 

memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan 

kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suara yang alamiah (natural), dan 

memperhatikan pengalaman siswa. Aliran konstruktivisme melihat 

pengalaman langsung siswa (direct experience) sebagai kunci dalam 

pembelajaran. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi 

dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak 

dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus 

diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukan 

sesuatu yang mudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus-

menerus. Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan, kekhasannya, 

potensinya, dan motivasi yang dimilikinya.  

b) Landasan psikologis  

Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan 

siswa dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama 

dalam menentukan isi/materi pembelajaran tematik yang diberikan 

kepadasiswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal 
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bagaimana isi/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. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap siswa pada satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, 

dan kemampuannya (Bab V Pasal 1-b). Menurut PP Nomor 32 Tahun 2013 

Sebagai perubahan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional 

Pendidikan. Diatur dalam PERMENDIKBUD Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

“Standart Proses Pendidikan Dasar dan Menengah” yang menyatakan bahwa 

karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik 

kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD/MI/SDL/Paket A 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik  

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik 

memiliki karakteristik-karakteristik. Menurut Majid (2014: 89-90) karakteristik-

karakteristik pembelajaran tematik sebagai berikut:  

(1) berpusat pada siswa (2) memberikan pengalaman langsung (3) Pemisahan mata 

pelajaran tidak begitu jelas. (4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran (5) 

Bersifat fleksibel. (6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan 
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Karakteristik pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered) 

artinya siswa lebih banyak berperan aktif dan menempatkan dirinya sebagai objek 

belajar. Sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Yaitu memberi 

kemudahan kapada siswanya dalam melakukan aktivitas belajar.  

Karakteristik pembelajaran tematik yang kedua yaitu memberi  pengalaman 

langsung. Artinya dalam pembelajaran tematik siswa dihadapkan pada sesuatu yang 

nyata (konkret) sehingga dapat digunakan untuk memahami hal-hal yang bersifat 

abstrak. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, artinya dalam pembelajaran 

tematik menampilkan materi materi yang dikemas menjadi suatu tema atau topik 

tertentu dan berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Menyajikan konsep dari 

berbagai mata pelajaran. Artinya pembelajaran tematik menyajikan konsep yang 

diambil dari berbagai mata pelajaran dengan tujuan siswa mampu memahami konsep 

tersebut secara utuh dan membantu siswa dalam memecahkan masalah dalam 

kehidupan yang ada disekitarnya.  

Bersifat  fleksibel, artinya pembelajaran tematik bersifat luwes dimana guru 

dapat mengaitkan mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. bahkan mengaitkan 

dengan kehidupan nyata siswa. Karakteristik pembelajaran tematik yang terakhir 

yaitu memiliki prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, artinya siswa 

dalam pembelajaran tematik dapat belajar sekaligus bermain dengan cara yang 

menyenangkan 

Sumber lain yang hampir serupa yaitu pendapat dari  Trianto (2012: 91) 

mengatakan bahwa Pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik antara lain:  
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(1) pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan 

dan kebutuhan anak usia sekolah dasar; (2) kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa; (3) kegiatan belajar 

lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih 

lama; (4) mengembangkan keterampilan berpikir siswa; (5) menyajikan kegiatan 

belajar bersifat pragmatis (6) mengembangkan keterampilan sosial siswa. 

 

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik pembelajaran tematik yaitu : (1) kegiatan pembelajaran tematik sangat 

relevan dengan kebutuhan siswa. (2) berpusat pada siswa. (3) pemisahan antar mata 

pelajaran tidak begitu jelas. (4) kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. 

(5) bersifat pragmatis. (6) fleksibel. (7) mengembangkan ketrampilan sosial siswa 

d. Prinsip Pembelajaran Tematik  

Menurut Majid, (2014:89) beberapa prinsip yang berkenaan dengan 

pembelajaran tematik integratif sebagai berikut :  

a) Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat 

dengan dunia siswa dan ada dala kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi 

alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran.  

b) Pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata 

pelajaran yang mungkin saling terkait. Dengan demikian, materi-materi 

yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Mungkin 

terjadi, ada materi pengayaan horizontal dalam bentuk contoh aplikasi yang 

tidak termuat dalam standar isi. Namun ingat, penyajian materi pengayaan 

seperti ini perlu dibatasi dengan mengacu kepada tujuan pembelajaran.  

c) Pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan 

kurikulum yang berlaku tetapi sebaliknya pembelajaran tematik integratif 
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harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang 

termuat dalam kurikulum.  

d) Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu 

mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, 

kebutuhan, dan pengetahuan awal.  

e) Materi pembelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Artinya, 

materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan.  

e. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi 

siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema 

serta menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi 

yang nyata (kontekstual) dan bermakna bagi siswa (Kemendikbud, 2014:16).  

Tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah :1)Mudah memusatkan perhatian 

pada satu tema atau topic tertentu.2)Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama.3) Memiliki pemahaman 

terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan.4) Mengembangkan 

kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai pelajaran lain dengan  

pengalaman pribadi siswa.5) Lebih bergairah belajar karena mereka dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata seperti: bercerita, bertanya, menulis sekaligus 

mempelajari pelajaran yang lain.6) Lebih merasakan manfaat dan makna 

belajarkarena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas.7) Guru 
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dapatmenghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat 

dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih atau  

pengayaan.8) Budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan  

mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami 

materi pelajaran dan mengembangkan berbagai kemampuan siswa dalam tema 

tertentu. 

f. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Kelebihan dan keterbatasan pembelajaran tematik  menurut Majid (2014: 92) 

diuraikan sebagai berikut :  

1) Kelebihan pembelajaran tematik : 

(a) Pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa; (b) Kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan 

kebutuhan siswa; (c) Kegiatan belajar lebih bermakna; (d) Mengembangkan 

keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa; (e) Menyajikan kegiatan 

bersifat pragmatis yang dekat dengan keseharian siswa. (f) Meningkatkan kerjasama 

antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran.  

2) Kelemahan Pembelajaran Tematik: 

(a) Pembelajaran tematik, mengharapkan guru memiliki wawasan luas, kreativitas 

tinggi, percaya diri, dan kemampuan handal menggali informasi dan pengetahuan 

terkait materi. Tanpa kemampuan guru yang mumpuni, pembelajaran tematik akan 

sulit diterapkan. (b) Pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan 

akademik dan kreativitas, sehingga keterampilan-keterampilan siswa dapat terbentuk 

ketika pembelajaran ini dilaksanakan. (c) Pembelajaran tematik memerlukan sarana 

dan sumber pembelajaran yang bervariasi. (d) Pembelajaran tematik memerlukan 

dasar kurikulum yang luwes atau fleksibel. (e) Pembelajaran tematik  membutuhkan 

cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

memiliki kelebihan dan kekurangan dalam  proses pembelajaran. Kelebihan 

pembelajaran tematik antara lain yaitu kegiatan dan pengalaman belajar siswa akan 

sesuai dengan perkembangannya, kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan 

disesuaikan dengan minat kebutuhan siswa, dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir siswa, bersifat pragmatis dan meningkatkan kerja sama. Kelemahan 

pembelajaran tematik antara lain yaitu  mengharapkan profesionalisme kerja guru, 

mengharapkan siswa memiliki kreativitas tinggi, memerlukan sara dan prasarana 

yang bervariasi, memerlukan kurikulum yang fleksibel dan membutuhkan penilaian 

yang komprehensif. 

g. Materi pembelajaran tematik 

Media pengembangan multimedia interaktif ini ditujukan pada pembelajaran 

tematik kelas 3, dengan membahas tema 7 Energi dan perubahannya pada subtema 2 

yaitu Perubahan Energi pembelajaran 1. Pada pembealajaran 1 tersebut terdapat 

beberapa mata pelajaran yang terdiri dari SBDP, Matematika dan Bahasa Indonesia. 

pemilihan materi tersebut telah berpedoman pada Kompetensi Inti, Kompetensi 

Dasar, silabus dan buku tematik kelas 3 semester 2. Materi yang ditampilkan yakni 

tentang perubahan energi, seni dekoratif, menghitung bangun menggunakana alat 

ukur baku dan tidak baku.  (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015). 

Acuan yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan indikator, materi 

pembelajaran, tujuan pembelajaran dan penilaian yaitu menggunakan Kompetensi inti 

dan Kompetensi Dasar. Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 
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Tabel 2.1 Kompetensi inti tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 

Bahasa Indonesia 

1.2 Meresapi keagungan Tuhan Yang Maha Esa atas penciptaan makhluk hidup, hidup sehat, 

benda dan sifatnya, energi dan perubahan, bumi dan alam semesta. 

 

2.1 Memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap makhluk hidup, energi dan perubahan 

iklim, serta bumi dan alam semesta melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/ atau 

bahasa daerah 

SBDP 

1.1 Memuji keunikan kemampuan manusia dalam berkarya seni dan berkreativitas sebagai 

anugerah Tuhan. 

2.1 Menunjukkan sikap berani mengekspresikan diri dalam berkarya seni 

2.3 Menunjukkan perilaku disiplin, tanggungjawab, dan kepedulian terhadap alam sekitar melalui 

berkarya seni 

Matematika 

1.1         Menerima dan menjalankan ajaranagama yang dianutnya 

2.1Menunjukkan sikap cermat danteliti, jujur, tertib dan mengikutiaturan, peduli, disiplin waktu 

sertatidak mudah menyerah dalammengerjakan tugas 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikanpada matematika yang terbentukmelaluipengalaman 

belajar. 

2.3 Memiliki sikap terbuka, objektif,menghargaipendapat dan karya temansebaya dalam diskusi 

kelompokmaupun aktivitas sehari-hari. 

 

Tabe 2.2 Kompetensi dasar tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 

Bahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks laporan informatif hasil observasi tentang perubahan 

wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan 

cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta dengan bantuan guru dan teman 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah 

untuk membantu pemahaman.  

4.1  Mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif hasil observasi tentang perubahan 

wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan 

cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta secara mandiri dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk 

membantu penyajian.  

SBDP 

3.1 Mengenal karya seni gaya dekoratif  

3.4 Mengetahui cara mengolah bahan alam dan buatan untuk membuat prakarya  

4.1 Menggambar dekoratif dengan mengolah perpaduan garis, warna, bentuk dan tekstur 

berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar  

4.4 Membentuk karya dekoratif dari bahan lunak.  

Matematika 

3.1 Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan asli melalui pengamatan pola penjumlahan 

dan perkalian  

3.1 Memahami keliling segitiga dan persegi panjang menggunakan benda konkrit (benang, 

tali, batang korek api, lidi dan berbagi benda yang dapat digunakan sebagai satu satuan 

luas)  

4.2 Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan memilih strategi 

yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-hari yang berkaitan dengan 
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penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat, waktu, panjang, berat 

benda, dan uang, serta memeriksa kebenaran jawabnya  

4.7 Memperkirakan dan mengukur panjang, keliling, luas, kapasitas, massa, waktu, dan suhu 

menggunakan satuan baku dan tidak baku. 

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015:43) 

 

Berdasarkan Kompetensi Dasar yang telah dirumuskan tersebut, kemudian 

disesuaikan dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada multimedia 

interaktif ini mengintegrasikan 3 mata pelajaran yaitu SBDP, Matematika dan Bahasa 

Indonesia 

Bahasa Indonesia : teks laporan informatif tentang perubahan energi 

1) Perubahan energi listrik menjadi energi panas 

Misalnya pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika 

itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi 

pada kompor listrik, penanak nasi listrik (rice cooker), dan pemanas listrik lainnya 

2) Perubahan energi listrik menjadi gerak  

Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi gerak.. 

Peralatan yang mengubah Energi Listrik menjadi Gerak Setrika,. Saat 

menggunakan peralatan-peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi 

gerak. 

3) Perubahan energi kimia menjadi panas 

Contoh perubahan energi lainnya adalah perubahan energi kimia menjadi 

panas. Misalnya pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan kompor diisi 

dengan minyak tanah terlebih dahulu. Lalu minyak dinyalakan dengan api. Maka 

timbullah panas. Dengan energi panas itu kita bisa memasak nasi, memasak air, 

menggoreng ikan, dan lain-lain. 
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4) Perubahan energi gerak menjadi bunyi 

Perubahan energi gerak menjadi bunyi contohnya adalah saat seseorang 

memainkan alat musik. Seorang pemain drum menggunakan energy geraknya 

untuk membunyikan drum. Atau pemain gitar menggerakkan jari-jarinya untuk 

menekan dan memetik senar gitar agar mengeluarkan bunyi.  (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 2015 : 56) 

SBdP : Karya seni dekoratif 

Gambar dekoratif  

Membuat gambar dekoratif sama halnya membuat hiasan. Menggambar dekoratif 

dengan motif hias dapat dimanfaatkan pada berbagai benda. Seperti motif hias 

pada meja, kursi, dan hiasan dinding, karya dekoratif dapat dibuat dari tumbuhan 

seperti biji-bijian.seperti kedelai, kacang hijau dan lain-lain. Selain biji bijian, seni 

dekoratif juga ada yang tervuat dari bahan tanah liat seperti vas, pot bunga, 

keramik dan lain lain. Dibawah ini merupakan cara untuk membuat seni dekoratif 

dari bahan tanah liat.  

1. Pertama ambillah tanah liat lalu bentuklah bulatan. 
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2. Kemudian pilin-pilin tanah liat tersebutmembentuk seperti ular kecil. 

 

3. Susunlah pilinan-pilinan tersebut seperti padagambar di bawah ini. 

 

4. Untuk menyatukan pilinan tersebut kita ratakanbagian luarnya sehingga 

tidak terlihat lagi bataspilinan satu dengan yang lain. 

 

5. Buatlah ukiran di permukaan luar vas bunga tersebut dengan menggunakan 

tusuk gigi. Setelah selesai mengukir haluskanlah ukiran tersebut dengan 

kapas basahperlahan-lahan. Lalu keringkan. 
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(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015 : 56).   

Matematika : menghitung keliling dan luas bangun menggunakan alat ukur 

baku dan tidak baku 

1) Alat ukur tidak baku  

Adalah alat ukur yang tidak dapat dijadikan patokan. Alat ukur tidak baku 

contohnya yaitu : satu jengkal,  

Perhatikanlah panjang sisi-sisi segi tiga berikut. Perhatikan jumlah batang korek 

api yang memanjang pada sisi segi tiga.  

 

 

 

Keliling= 7+7+7 =17 Batang Korek Api 

2) Alat ukur baku adalah ukur yang sudah disepakati secara internasional. Alat 

ukur baku lainnya adalah mistar atau penggaris. Alat ini digunakan untuk 

mengukur panjang dan luas. 

Cara mengukur Keliling persegi panjang 
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(2 x 3 cm) + (2 x 5 cm) = 6 cm + 10 cm = 16 cm 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 : 81) 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latinyang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah, artinya adalah “perantara” atau “pengantar”. Media 

pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa. (Haryono 

2014 : 48).  

Pendapat lain datang dari Arsyad (2011 : 163) Media adalah alat bantu yang 

pada proses belajar di dalam kelas maupun luar kelas berupa hardware (perangkat 

keras) dan software (perangkat lunak) yang dapat digunakan oleh kelompok besar, 

kecil dan perorangan. 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. Pesan berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol 

komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal (Sadiman 2005: 6). Pendapat lain 

mengatakan bahwa Media pembelajaran merupakan sarana untuk memberikan 

rangsangan bagi si pelajar supaya proses belajar terjadi (Miarso, 2004: 

458).Sedangkan pendapat dari Santoso S. Hamijaya berpendapat bahwamedia adalah 

bentuk perantara yang dipakaiorang penyebar ide, sehingga ide atau gagasanitu 

sampai pada penerima (Rohani, 1997 : 2). 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media adalah 

segala sesuatu berupa alat-alat fisik maupun non fisik yang dapat membantu 

menyalurkan makna pesan sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik 

dan sempurna.  

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Peran dari seorang guru yaitu diharapkan mampu memberikan materi 

pelajaran yang terarah sesuai tujuan, sekaligus membuat pembelajaran menjadi 

menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Guru dituntut untuk dapat menjelaskan 

pemahaman yang abstrak menjadi konkret. Peranan media pembelajaran sangat 

diperlukan untuk proses belajar mengajar. Guru dapat menggunakan media film, 

objek lingkungan sekitar atau gambar yang berkaitan dengan materi yang akan 

disampaikan.  

Media sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk memperlancar 

proses komunikasi pada pembelajaran. Melalui sebuah media, pembelajaran akan 

dapat lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Daryanto (2012: 

5) manfaat media pembelajaran sebagai berikut:  

(1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. (2) Mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu, tenaga, dan indra. (3) Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara 

langsung antara siswa dan sumber belajar. (4) Memungkinkan anak belajar mendiri 

sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. (5) 

Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan 

persepsi yang sama. (6) Proses pembelajaran mengandung lima komponen 

komunikasi, yaitu guru (komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajara, 

siswa (komunikan), dan tujuan pembelajaran. 

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

dapat memberikan rangsangan kepada siswa untuk belajar,  menjadikan pembelajaran 
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makin efektif dan efisien, dapat menyalurkan pesan secara sempurna serta dapat 

mengatasi kebutuhan dan problem siswa pada saat dirinya belajar.  

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai manfaat media pembelajaran, 

Seorang guru yang professional diharapkan mampu mengimplementasikan dan 

mengembangkan media pembelajaran dengan baik. sehingga dengan adanya media 

pembelajaran Multimedia Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di 

kelas. 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu media visual, media 

audio, media audio visual dan multimedia. Berikut ini penjelasan keempat jenis 

media menurut Asyhar (2012:44) : 

1) Media visual, yaitu media pembelajaran yang melibatkan indera 

penglihatannya. Contohnya yaitu media cetak seperti buku, modul, jurnal, 

peta, gambar dan poster, model dan prototipe seperti globe bumi, dan media 

realitas alam sekitar dan sebagainya. 

2) Media Audio yaitu media pembelajaran yang melibatkan indera 

pendengaran siswa. Contohnya yaitu tape recorder, radio, dan CD player. 

3) Media Audio-visual yaitu media pembelajaran yang melibatkan 

pendengaran dan penglihatan. Contohnya yaitu  film, video, program TV 

dan lain-lain. 

4) Multimedia, mengintegrasikan beberapa jenis media yang  melibatkan 

indera penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual diam, visual 
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gerak, dan audio serta media interaktif berbasis komputer dan teknologi 

komunikasi dan informasi. 

Berdasarkan dari penjelasan ahli mengenai jenis-jenis media pembelajaran, dapat 

dikatakan bahwa media dapat membantu siswa dalam pengalaman belajarnya. 

Pengalaman belajar siswa sangat tergantung pada kemampuan penglihatan dan 

pendengaran, oleh karena itu seorang guru harus menyesuaikan media 

pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Prinsip Pemilihan Media Pembelajaran 

Media yang baik, belum tentu menjamin keberhasilan belajar siswa jika kita tidak 

dapat menggunakannya dengan baik.Untuk itu, media yang telah kita pilih dengan 

tepat harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sesuai prinsip-prinsip 

pemanfaatan media. 

Media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka dari 

itu Arsyad(2011:75) mengemukakan beberapa kriteria yang patutdiperhatikan dalam 

memilih media, antara lain sebagai berikut:1)Sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai.2)Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, 

atau generalisasi.3)Praktis, luwes, dan bertahan. Media yang dipilih sebaiknya dapat 

digunakan dimanapun dan kapanpun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, 

serta mudah dipindahkan dan dibawa ke mana-mana.4)Guru terampil 

menggunakannya. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam 

proses pembelajaran.5)Pengelompokan sasaran.Media yang efektif untuk kelompok 
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besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang,  

kelompok kecil, dan perorangan.6)Mutu teknis. Misalnya, visual pada slide harus 

jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh 

terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang. 

Sedangkan menurut Munadi(2010:187) prinsip pemilihan mediahendaknya 

didasarkan atas beberapa kriteria antaralain sebagai berikut:1)Karakteristik siswa. 

Meliputi kemampuan, latar belakang (sosio-cultural),serta kepribadian 

siswa.2)Tujuan belajar. Secara umum tujuan belajar yang diusahakan untuk dicapai 

meliputi tiga hal, yakni untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan 

keterampilan, serta pembentukan sikap.3)Sifat bahan ajar. Setiap kategori 

pembelajaran itu menuntut aktivitas atau perilaku yang berbeda-beda, dan dengan 

demikian akan mempengaruhi pemilihan media beserta teknik 

pemanfaatannya.4)Pengadaan media. Aspek teknis lainnya yang menjadi 

pertimbanganpemilihan media adalah kemampuan biaya, ketersediaan waktu, tenaga, 

fasilitas dan peralatan pendukung.5)Sifat pemanfaatan media. Guru hendaknya 

mengetahui potensi media, maka dengan demikian ia juga harus terlebih dahulu 

mengetahui karakteristikmasing-masing jenis media. 

Sebelum memutuskan untuk memanfaatkan media dalam kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, hendaknya kita mempertimbangkan media 

pembelajaran mana yang akan digunakan seperti yang diungkapkan oleh Kustandi  
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& Sutjipto (2011:87) berikut ini: 1) Sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. 

2) Keterjangkauan dalam pembiayaan. 3) Ketersediaan perangkat keras untuk 

pemanfaatan media pembelajaran.4)Ketersediaan media pembelajaran di pasar.5) 

Kemudahan memanfaatkan media pembelajaran 

Pertimbangan pemilihan media sangat penting, karena terkait dengan 

penyampaian informasi pengajaran yang disampaikan. Harus mempertimbangkan 

beberapa hal, diantaranya kepraktisan media tersebut, dapat digunakan oleh guru 

maupun siswa, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,namun 

sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang disediakan oleh sekolah.Selain itu guru 

juga harus memiliki pengetahuan tentang kemampuan intelektual siswa yang 

diajarnya, agar guru dapat memilih media yang benar-benarsesuai dengan 

karakteristik siswa. 

Ketepatan dalam pemilihan mediaberpotensi menghasilkan pemahaman yang 

baik oleh peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan.Sehingga 

dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas.Oleh karenaitu untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal diperlukan persiapan sertamemilihmedia 

yang tepat dalam pembelajaran. 

3. Multimedia Interaktif  

a. Pengertian multimedia Interaktif  

Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa 

latin, yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-macam, sedangkan kata 
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media berasal dari bahasa latin, yaitu medium  yang berarti perantara atau sesuatu 

yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. 

Azhar (2011: 170) mengemukakan definisi multimedia secara sederhana 

diartikan sebagai lebih dari satu media. Multimedia bisa berupa kombinasi antara 

teks, grafik, animasi, suara dan gambar menggunakan kendali komputer sebagai 

penggerak keseluruhan gabungan media.  

Hal itu sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Munir (2015 : 11) bahwa 

multimedia merupakan suatu integrasi atau gabungan dari beberapa komponen 

multimedia seperti teks, gambar, suara audio, animasi dan video, sedangkan 

pengertian dari interaktif yaitu hubungan komunikasi yang melibatkan dua arah.  

Menurut Budi Sutedjo Dharma Oetomo (2002: 109), secara umum 

multimedia diartikan sebagai kombinasi teks, gambar, seni grafik, animasi, 

suara dan video. Aneka media tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan 

kerja yang akan menghasilkan suatu informasi yang memiliki nilai 

komunikasi yang sangat tinggi. 

Berdasarkan pengertian multimedia dan interaktif tersebut. Maka dapat 

disimpulkan bahwa multimedia interaktif merupakan suatu tampilan multimedia 

yang didesain agar penyampaian pesan atau informasi dapat dilakukan dengan 

cara interaktif dengan penggunanya.   
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b. Unsur-unsur multimedia  

1) Teks 

Teks adalah kombinasi huruf yang membentuk satu ayat atau perkataan yang 

menerangkan atau membincangkan suatu topik yang dikenali sebagai 

informasi berteks. Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi 

berbasis multimedia. 

2) Unsur Citra Atau Image 

Manusia sangat berorientasi pada visual (visual-oriented), dan gambar 

merupakan sarana yang baik untuk menyajikan informasi. Sekalipun citra 

yang ditampilkan bersifat statis, informasi akan disampaikan kepada pemakai 

lebih mudah dipahami, karena menurut pepatah sebuah gambar akan mewakili 

sejuta kata-kata. 

 

3) Animasi 

Animasi berarti gerakan image atau video, misal suatu gambar ditampilkan 

bergerak dari tengah kekiri dan kekanan seperti terbukanya tabir. 

4) Suara 

Audio atau suara didefinisikan sebagai sembarang bunyi dalam bentuk digital 

seperti suara, musik, narasi dan sebagainya yang bisa didengarkan. Suara latar 

atau kesan audio didapati efektif membantu didalam persembahan atau 

penyampaian penyajian. Audio juga eningkatkan daya tumpuan dan daya 

tarikan dalam sesuatu penyajian. pendengarnya. 
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5) Video 

Video adalah media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-

gambar pegun dan memberikan ilusi, gambaran serta fantasi kepada gambar 

yang bergerak. (Purnama 2006). 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa 

unsur-unsur multimedia terdiri dari Teks, Unsur Citra Atau Image, Animasi, Suara, 

Video 

c. Kelebihan dan kelemahan multimedia interaktif 

Pentingnya kehadiran media dan sumber belajar yang bervariasi merupakan 

salah satu cara  agar siswa memiliki daya coba yang tinggi serta tertarik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Melalui pengembangan multimedia 

interaktif ini Terdapat beberapa keunggulan dari Multimedia interaktif ini, 

dibandingkan dengan media lainnya, yaitu: 1) daya coba tinggi dan latihan, 2) 

menumbuhkan kreativitas siswa, 3) visualisasi informasi/proses yang bersifat abstrak 

(tidak kasat mata), 4) mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, 5) ada stimulus-

respon, 6) meningkatkan motivasi belajar peserta diklat, 7) visualisasi relevan dengan 

materi, 8) perbandingan; teks, visual (grafis, video/film, animasi) dan audio, 9) 

kemasan modul multimedia interaktif. (Susilana dan Riyana 2007: 129-130).  

Pendapat lain datang dari Munadi (2013: 152-153) yang menyatakan bahwa 

terdapat 5 kelebihan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran, diantaranya: 

(a) interaktif, (b) memberikan iklim afeksi secara individual, (c) meningkatkan 

motivasi belajar, (d) memberikan umpan balik, dan (e) karena multimedia interaktif 
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diprogram untuk pembelajaran mandiri, maka kontrol pemanfaatannya sepenuhnya 

berada pada penggunanya.  

Penggunaan multimedia berbasis komputer selain berguna untuk 

menciptakan pembelajaran mandiri sebagai ciri khasnya sebagaimana telah 

disebutkan, ternyata juga dapat untuk menyelesaikan masalah secara 

berkelompok. Hal ini ini dijelaskan oleh Neo & Neo (2001):  

The multimedia project in this course enabled the students to exercise their 

creative and critical thinking skills in solving their design and development problems, 

work collaboratively to gain team-based experience, and to face the real-life situation 

of problem-solving. This is a student-centered learning approach which allows them 

to construct their own knowledge and understanding, and determine their own 

learning goals. The role of the teacher, on the other hand, changes from the “sage on 

the stage” to a “guide on the side,” assisting the students in the construction of their 

knowledge 

Multimedia interaktif ini juga memiliki kelemahan, menurut  Munir 

(2015:123) 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.  

Melalui beberapa pendapat ahli mengenai kelebihan dan kelemahan dari 

multimedia interaktif, dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif memiliki 

banyak kelebihan diantaranya yaitu : (1) memberikan daya coba tinggi pada siswa (2) 
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menumbuhkan kreatifitas dan daya imajinasi siswa (3) meningkatkan motivasi belajar 

(4) mengatasi keterbatasan ruang dan waktu (5) memiliki sifat interaktif karena 

didesain untuk program mandiri. 

4. Macromedia Flash Player 

a. Pengertian Macromedia Flash Player  

Multimedia pembelajaran interaktif dapat dikembangkan melalui software 

Macromedia Flash 8 karena software ini mampu menampilkan gambar, video, 

teks, suara, dan animasi dalam satu kesatuan untuk memperjelas materi 

pembelajaran. Menurut Suruali (2004) Macromedia Flash 8 merupakan sebuah 

program aplikasi standar authoring tool professional yang digunakan untuk 

membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan 

pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. Selain itu aplikasi ini juga 

dapat digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi 

pada situs web, tombol animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, e-

card, screen saver dan pembuatan aplikasi aplikasi web lainnya. 

Macromedia Flash merupakan suatu aplikasi piranti lunak yang dapat 

digunakan untuk membuat animasi interaktif. Sejalan dengan pendapat Sutopo 

(2002 : 2) Macromedia Flash adalah perangkat lunak aplikasi untuk pembuatan 

animasi yang digunakan pada web dengan beberapa macam animasi, suara 

animasi interaktif, dan lain-lain.  Macromedia Flash 8 Professional merupakan 

sebagai salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat animasi yang 
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dapat diaplikasikan menjadi multimedia pembelajaran interaktif sehingga materi 

yang disajikan lebih interaktif dan lebih menarik.  

Menurut Wahana (2006 : 15) Macromedia Flash memungkinkan pembuatan 

movie interaktif , yaitu movie  yang mampu merespons perintah, baik 

menggunakan perintah, baik menggunakan keyboard atau mouse. Movie 

interaktif dibuat dengan menggunakan Action Script. Action Script adalah 

pemrograman visual berorientasi object. Action Script merupakan bahasa 

pemrograman (scripting) yang digunakan dalam Macromedia Flash. Penggunaan 

Action Script mempunyai tujuan, (1) memberikan kebebasan berkreasi bagi 

desainer. (2) membuat animasi interaktif. (3) dapat menampilkan animasi 

tertentu. 

Berdasarkan pendapat ahli yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

Macromedia flash merupakan sebuah program aplikasi yang dapat 

menggabungkan beberapa komponen seperti teks, gambar, animasi, suara dan 

video sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan animasi web, presentasi, 

game, film maupun CD interaktif pembelajaran 

b. Fitur Macromedia Flash Player 

Fitur fitur macromedia flash player dapat meningkatkan kapabilitas salah 

satunya dengan menggunakan fasilitas action script, sehingga produk yang 

dibuat akan menjadi lebih menarik dan bervariasi. Berikut ini fitur fitur yang 

tersedia didalam macromedia flash player antara lain : 

a) Pengaturan gradient  
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Pengaturan yang dapat mengatur posisi titik pusat gradient dengan mudah, 

dan dapat membuat warna lebih dari 16 warna gradasi 

b) Pengaturan teks 

Terdapat pilihan yang bervariasi dengan fasilitas tambahan pada 

panelproperties 

c) Script Assist Mode 

Fasilitas ini dapat memudahkan dalam penulisan Action Script tanpa harus 

memiliki pengetahuan bahasa pemrograman. Dengan panel script dapat 

dengan mudah menambahkan, menghapus, dan mengubah pernyataan 

dalam Action Script yang dibuat 

d) Object Drawing Model 

Objek yang dibuat akan secara otomatis akan terbentuk sebagai satu 

kesatuan sehingga memudahkan pada saat memindah onjek tersebut. 

e) Kotak Dialog Improved Preferences 

Memudahkan pada saat melakukan pengaturan dokumen, penulisan Action 

Script, pengaturan kotak peringatan, dan pengaturan Drawing mode. Untuk 

menampilkan fasilitas ini, klik menu Edit > Preferences 

f) Panel single Library 
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Memudahkan pada saat menampilkan panel library dokumen aktif apabila 

saat bekerja dengan menggunakan beberapa dokumen Macromedia Flash 

 

g) Pengaturan publikasi file yang lebih bervariasi 

Memiliki fungsi mengatur setting publish file SWP dengan lebih mudah, 

karena didalam kotak dialog publis Setting menampilkan beberapa pilihan 

format (Wahana 2006 : 2-3) 

Berdasarkan penjabaran tentang fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi 

macromedia flash player dapat disimpulkan bahwa ada 7 fitur yang dapat 

dimanfaatkan antara lain yaitu : 1) Pengaturan gradient. 2) Pengaturan teks. 

3) Script Assist Mode. 4) Object Drawing Model. 5) Kotak Dialog 

Improved Preferences.  6) Panel single Library.  7) Pengaturan publikasi 

file yang lebih bervariasi 

c. Konfigurasi sistem minimal Macromedia Flash Player 

Untuk dapat menjalankan aplikasi Macromedia Flash Player, Menurut 

Wahana (2006 : 4-5) syarat minimal konfigurasi sistem yang harus dimiliki 

pada saat menginstal aplikasi Macromedia Flash Player adalah sebagai 

berikut : 

a) Prosesor  

1) Microsoft windows : intel Pentium 3 atau 4 
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2) Macintosh : power PC (G3, G4, atau G5) 

b) RAM 

1) Microsoft windows : 192 (disarankan 256MB) 

2) Macintosh : 192 (disarankan 256MB) 

c) Sistem Operasi 

1) Microsoft windows : windows 2000 Service Pack 3 atau windowa 

XP  

2) Macintosh : Mac Os X 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7 

d) Hard disk kosong 

1) Microsoft windows : minimal 146 MB 

2) Macintosh : Minimal 146 MB 

e) Kartu VGA 

1) Microsoft windows : 1024 x 768 

2) Macintosh : 1024 x 768 

f) Drive CD ROM 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah komputer agar bisa 

menjalankan program aplikasi Macromedia Flash Playerdengan baik  

5. Karakteristik siswa Sekolah Dasar  kelas rendah 

Ketika seorang memasuki usia sekolah dasar, yakni antara 6-12 tahun, 

padamasa ini anak mengalami transisi yang ditandai dengan berakhirnya masa 

kanak kanak, yaitu suatu masa ketika anak tumbuh dan berkembang dalam 
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semua bidang dan mulai pada suatu fase perkembangan yang lebih perlahan-

lahan. Menurut Piaget dalam Rita Izzaty (2008: 105) anak pada usia sekolah 

dasar termasuk pada tahap operasional konkret. Pada usia tersebut anak mulai 

menghilangkan sifat egosentrisme yakni sudah mampu melihat sesuatu dari 

sudut pandang orang lain;  proses berpikir mengarah pada kejadian riil, dapat 

berpikir secara konkret dan tidak abstrak; serta mulai mengembangkan 

kemampuan konversinya.  

Pada usia tersebut, anak akan berhubungan dengan proses pembelajaran 

dalam suatu sistem pendidikan. Menurut teori Gestalt, pembelajaran haruslah 

bermakna dan menekankan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan 

perkembangan anak. Berdasarkan tahap perkembangan anak tersebut, proses 

pembelajaran seharusnya sesuai dengan perkembangan siswa serta memiliki 

karakteristik sebagai berikut :Program pembelajaran disusun secara fleksibel 

dan memperhatikanperbedaan individual anak;Pembelajaran disajikan secara 

variatif melalui banyak aktivitas;Melibatkan penggunaan berbagai media dan 

sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan 

menggunakan berbagai proses perkembangannya (Amin Budiamin, dkk., 2009: 

84) 

Pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan 

berkembang secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa tugas 

perkembangan siswa sekolah diantaranya mengembangkan konsep-konsep yang perlu 

bagi kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala 

nilai-nilai, mencapai kebebasan pribadi, mengembangkan sikap-sikap terhadap 
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kelompok-kelompok dan institusi-institusi sosial. Anak usia sekolah dasar berada 

pada tahapan operasional konkret. Pada rentang usia tersebut anak mulai 

menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut:  

a. Mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi 

ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara 

serentak, 

b. Mulai berpikir secara operasional, 

c. Mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan 

benda-benda, 

d. Membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip 

ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat, dan 

e. Memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan 

berat. 

Pengembangan sikap ilmiah pada siswa kelas rendah dapat dilakukandengan 

cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa beranimengemukakan 

pendapat, memiliki rasa ingin tahu, memiliki sikap jujur terhadapdirinya dan orang 

lain, dan mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungan.Dalam pengembangan 

kreativitas siswa, proses pembelajaran dapat diarahkansesuai dengan tingkat 

perkembangannya, misalnya memecahkan permasalahanmelalui permainan sehari-

hari. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalamilangsung apa yang 

dipelajarinya daripada hanya mendengarkan penjelasan dariguru. 
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B. KAJIAN PENELITIAN RELEVAN 

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 Kusprimanto (2014) yang berjudul “ 

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif IPA Materi Pencernaan Pada Manusia 

Untuk Siswa Kelas V Di SDN Pundung, Girirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran materi pencernaan pada 

manusia termasuk kedalam kategori yang “sangat baik”. Hasil validasi ahli media 

menunjukkan bahwa aspek tampilan termasuk kategori “baik” dengan rata-rata skor 

4,00 dan hasil validasi ahli materi menunjukkan bahwa aspek content termasuk 

kategori “baik” dengan rata-rata skor 4,10. Hasil uji coba lapangan menunjukkan 

bahwa media memiliki kreteria “sangat baik” dengan rata-rata skor 4,25.  

Persamaan yang ditemukan yaitu sama-sama menggunakan media pembelajaran 

berbasis IPTEK yaitu multimedia interaktif selain itu persamaannya adalah sama-

sama menggunakan siswa SD sebagai objek penelitian. Perbedaan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Kusprimanto yaitu penelitian terdahulu dilakukan untuk kelas V 

SD sedangkan objek peneliti menggunakan siswa kelas III SD. Selain itu materi yang 

dibahas dalam produk yang dikembangkan oleh Kusprimanto yaitu tentang materi 

IPA Pencernaan Pada Manusia, sedangkan peneliti menggunakan materi 

pembelajaran tematik. 

Penelitian yang juga relevan yaitu penelitian dari Priyo Dwi Prayogo yang 

berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Tematik Untuk Siswa Kelas IV SD 
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Muhammadiyah Condongcatur. 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 

keseluruhan produk multimedia pembelajaran Tematik hasil pengembangan 

dikatakan layak sebagai sumber belajar pembelajaran Tematik subtema Macam-

Macam Sumber Energi di kelas IV SD Muhammadiyah Condongcatur.  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian milik Priyo yaitu sama-sama 

menggunakan objek penelitian siswa SD dan sama-sama menggunakan pembelajaran 

tematik berbasis multimedia interaktif. Perbedaan penelitian milik Priyo dengan 

penelitian ini yaitu dilihat dari lokasi penelitian yang berbeda, serta model penelitian 

yang digunakan, priyo menggunakan model Borg and Gall sedangkan peneliti 

menggunakan teori ADDIE 
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C. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 kerangka pikir 

Kondisi lapangan 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

hanya menggunakan buku tematik, internet dan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 

2. Tersedianya fasilitas lab komputer yang 

lengkap namun belum dimanfaatkan secara 

optimal 

3. Pembelajaran tematik tema energi dan 

perubahannya belum pernah menggunakan 

media teknologi berbasis multimedia Interaktif 

Kondisi ideal 

kehadiran media pembelajaran 

yang bervariasi sangat dibutuhkan  

untuk mendukung kualitas 

pembelajaran.karena penggunaan 

media yang sesuai akan 

memudahkan siswa memahami isi 

materi dan menambah pengalaman 

belajar siswa yang menyenangkan. 

Dibutuhkan media pembelajaran tematik yang bervariasi dan inovatif dengan memanfaatkan 

fasilitas di sekolah yang memiliki lab komputer yang lengkap 

Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Macromedia Flash Player Pada Pembelajaran 

Tematik Tema Energi dan Perubahannya Kelas 3 Sekolah Dasar 

 

Model pengembangan dan 

Penelitian (ADDIE): 

1. Tahap Analisis 

2. Tahap Perancangan  

3. Tahap Pengembangan  

4. Tahap Implementasi  

5. Tahap Evaluasi  

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Menjelaskan proses pengembangan multimedia 

berbasis Macromedia Flash Player pada tematik 

tema perubahan di alam untuk siswa kelas 3 Sekolah 

Dasar 

2. Menjelaskan respon siswa terhadap penggunaan 

Multimedia Interaktif Berbasis Macromedia Flash 

Player Pada Pembelajaran Tematik Tema Energi 

dan Perubahannya 

 

Manfaat penelitian 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 Player. 
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1. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori yang telah dipaparkan serta 

melihat kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi yang ada di lapangan, maka 

akan dilakukannya Penelitian dan Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia 

interaktif berbasis Macromedia Flash Player. Penelitian Pengembangan ini akan 

menggunakan model pengembangan model ADDIE, tahap-tahap pengembangan 

meliputi :Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation.  

1) Tahap Analisis, Pada kegiatan ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

melakukan pencarian data-data yang diperlukan untuk produk multimedia interaktif 

melalui teknik observasi dan wawancara. 2) Tahap II Perancangan, Tahap merancang 

media meliputi pembuatan storyboard berupa rancangan alur atau peta konsep 

tentang produk multimedia interaktif yang akan dikembangkan 3) Tahap III 

Pengembangan, Pada tahap ini  desainstoryboard danseluruh komponen media 

berupa audio, gambar, animasi digabungkan menjadi satu kesatuan menjadi sebuah 

produk multimedia interaktif. Agar produk yang akan dikembangkan dapat dikatakan 

valid dan layak, maka sebelum diimplementasikan dilakukan proses validasi kepada 

ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran terlebih dahulu. 4) Tahap IV 

Implementasi, Kegiatan pada tahap ini yaitu hasil produk multimedia interaktifakan 

diimplementasikan kedalam proses kegiatan pembelajaran.  5) Tahap V Evaluasi,. 

peneliti menggunakan evaluasi formatif yaitu mengumpulkan data pada setiap tahap 

yang digunakan. Karena jenis evaluasi ini bertujuan untuk menyempurnakan produk 

media yang dikembangkan. Sehingga media yang dihasilkan dapat dipergunakan dan 

dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 
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Tujuan dari dillakukannya penelitian ini yaitu bertujuan untuk menjelaskan 

proses pengembangan multimedia berbasis Macromedia Flash Player pada tematik 

tema perubahan di alam untuk siswa kelas 3 Sekolah Dasar, dan menjelaskan respon 

siswa terhadap penggunaan Multimedia Interaktif Berbasis Macromedia Flash Player 

Pada Pembelajaran Tematik Tema Energi dan Perubahannya. 

Melalui tujuan tersebut nantinya diharapkan dapat member manfaat kepada 

pembaca, manfaat penelitian pengembangan media ini antara lain yaitu : 1) 

Memudahkan siswa kelas 3 Sekolah Dasar dalam pembelajaran tematik tema Energi 

dan Perubahannya, 2) Menambah motivasi bagi guru-guru untuk meningkatkan 

kreativitas dan keterampilannya mengembangkan produk pembelajaran yang unggul. 

3) Dapat digunakan oleh pihak sekolah sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran berbasis IPTEK. 4) Menambah wawasan bagi peneliti untuk 

mengembangkan media pembelajaran berbasis Macromedia Flash Player 

 

 

,  

 


