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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah komponen utama untuk mewujudkan cita-cita 

masyarakat Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila suatu 

Negara mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, maka dapat dipastikan bahwa 

Negara tersebut juga memiliki sumber daya manusia yang baik serta berkualitas. 

Oleh karena itu, manusia sangat memerlukan pedidikan untuk menghadapi 

perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yang 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 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 demoratis serta bertanggungjawab. 

 

Pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam pendidikan. 

Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menghasilkan belajar atau 

memberikan sarana penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen-

komponen sistem antara lain pendidik, peserta didik, materi pembelajaran, dan 

lingkungan belajar. Makna tertinggi dari sebuah pembelajaran adalah apabila 

siswa mengalami dengan berbuat dan terlibat (Sa’dun, 2013:114). Sehingga dalam 

pembelajaran diharapkan yang berperan aktif adalah siswa. Keberhasilan 
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proses pembelajaran dapat dilihat dari tercapainya tujuan pembelajaran yang telah 

dirancang oleh guru. Menurut Nasution (2003) seiring dengan berkembangnya 

ilmu dan teknologi, paradigma pembelajaran di sekolah mengalami perubahan. 

Proses pelaksanaan pembelajaran yang awalnya bersifat behavioristic menjadi 

konstruktivistic dimana pembelajaran semula hanya berpusat pada guru sekarang 

bergeser menjadi berpusat pada siswa. 

Pengajaran behaviorisme yang berpusat pada guru menjadikan siswa hanya 

sebagai objek pembelajaran, sehingga siswa cenderung pasif. Siswa hanya 

menerima materi yang disampaikan oleh guru dan tidak mendapatkan kesempatan 

secara luas dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya. Seharusnya dalam 

kegiatan belajar mengajar yang berperan aktif adalah siswa. Siswa diharapkan 

mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru, 

sehingga siswa harus menguasai kompetensi-kompetensi atau materi yang 

diajarkan. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru untuk menguasai 

kompetensi-kompetensi mulai dari menyiapkan Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang di dalamnya memuat antara lain tujuan pembelajaran, 

strategi dan model pembelajaran, hingga sumber serta media yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar. Peraturan Pemerintah Nomor  19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 terdiri dari (1) Standar Kompetensi, 

(2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) 

Standar Pembiayaan Pendidikan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Sesuai 

dengan Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, media pembelajaran 
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serta penggunaan teknologi dan informasi merupakan penunjang standar sarana 

dan prasarana dalam pendidikan. 

Menurut Asnawir dan Basyiruddin (2002:11) “media merupakan sesuatu 

yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada 

dirinya”. Penggunaan media pembelajaran sangatlah penting karena media 

pembelajaran merupakan perantara dalam menyampaikan materi atau kompetensi-

kompetensi. Saat ini telah ada berbagai macam dan jenis media pembelajaran, 

sehingga kita harus memilih media pembelajaran yang tepat dengan 

memperhatikan beberapa faktor atau kriteria. 

Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran menurut Sudjana (2013:4-5), 

yaitu: 1) ketepatan media dengan tujuan pengajaran; 2) dukungan terhadap isi 

bahan pelajaran; 3) kemudahan memperoleh media; 4) keterampilan guru dalam 

menggunakannya; 5) tersedia waktu untuk menggunakannya; 6) dan sesuai 

dengan taraf berpikir anak. Memilih media pembelajaran merupakan tugas 

terpenting dari seorang guru. Faktanya, penggunaan media pembelajaran kurang 

dimanfaatkan atau bahkan ada yang tidak menggunakan media dalam kegiatan 

belajar mengajar. Memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini merupakan 

salah satu cara untuk memberikan pembelajaran yang efektif, menarik, dan 

menyenangkan bagi siswa. Pemanfaatan teknologi dapatdigunakansebagai media 

pembelajaran. 

Guru juga mempunyai peran penting dalam membuat dan memilih media 

pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Salah satunya adalah media pembelajaran interaktif menggunakan 
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compact disc (CD). Compact Disc (CD) Interactive merupakan CD yang memuat 

materi pembelajaran dan dikemas seinteraktif mungkin sehingga terjadi interaksi 

antara pengguna (siswa) dengan seluruh program materi yang ada di dalamnya. 

CD interaktif dipilih karena sarana teknologi informasi yang mendukung 

pembelajaran melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Penggunaan media pembelajaran untuk kelas rendah di sekolah dasar 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelas tinggi. Siswa kelas rendah 

cenderung masih membutuhkan gambaran-gambaran nyata tentang materi yang 

dikaitkan dengan subtema dalam pembelajaran tematik. Media pembelajaran yang 

seringkali digunakan, khususnya Tema 8 Subtema Bumi Bagian dari Alam 

Semesta untuk Kelas III yaitu menggunakan gambar-gambar serta peta atau globe 

untuk menjelaskan kompetensi dalam tema tersebut. Pada subtema Bumi Bagian 

dari Alam Semesta ini berisi materi tentang susunan tata surya, rotasi dan revolusi 

yang tidak dapat mereka pelajari melalui indera penglihatan langsung, sehingga 

perlu  menggunakan media lain seperti video dan animasi.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SDN Purwantoro 1 Malang pada 

tanggal 25 Januari 2018, sekolah telah menyediakan fasilitas LCD projector 

disetiap kelas. Penggunaan fasilitas tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik 

oleh guru karena hanya digunakan beberapa kali saja. Peneliti juga melakukan  

wawancara dengan guru kelas IIIA, beliau mengungkapkan bahwa terdapat 

beberapa kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran, terutama yang 

memanfaatkan teknologi seperti menggunakan aplikasi Micosoft PowerPoint yang 

menarik dan kesulitan menggambar bangun- bangun datar secara langsung. Serta 
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dalam pembelajaran subtema bumi bagian dari alam semesta biasanya hanya 

menggunakan  media seperti gambar. 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas, peneliti 

mengembangkan media CD Interaktif pada materi Subtema Bumi Bagian dari 

Alam Semesta untuk Kelas III di SDN Purwantoro 1 Malang. Media pembelajaran 

ini memberi informasi dan mengajarkan kepada siswa materi yang terdapat pada 

tema tersebut secara interaktif yang dilengkapi dengan video, animasi, gambar, 

dan suara sehingga siswa tertarik untuk mempelajarinya. Selain itu, media ini 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang sebagian besar adalah materi 

tentang tata surya sehingga dibutuhkan media untuk memahamkan siswa, media 

ini juga membantu guru dalam menyampaikan informasi kepada siswa serta 

memanfaatkan fasilitas LCD proyector yang telah tersedia di dalam kelas. Media 

ini sangat dibutuhkan karena guru memerlukan media yang relevan dengan 

perkembangan teknologi serta dari hasil analisis karakteristik, siswa juga 

menunjukkan bahwa sangat tertarik pada media berbantuan komputer. Sehingga 

peneliti melakukan penelitian tentang “Pengembangan Media CD Interaktif 

Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta untuk Kelas III Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah 

yaitu: “Bagaimana mengembangkan Media CD Interaktif Subtema Bumi Bagian 

dari Alam Semesta untuk Kelas III Sekolah Dasar?” 
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C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media CD interaktif 

Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta untuk Kelas III Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Konten Produk 

Produk yang dikembangkan adalah CD pembelajaran yang berisi Subtema 

Bumi Bagian dari Alam Semesta yang disesuaikan dengan kemampuan berpikir 

siswa tingkat Sekolah Dasar (SD). Materi yang terdapat dalam media CD 

interaktif ini adalah subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta pembelajaran 1, 

2,dan 3. Pada pembelajaran pertama membahas tentang tata surya dan bangun 

datar dengan kisaran waktu antara 60-80 menit. Kemudian pembelajaran kedua 

membahas hak dan kewajiban serta membahas tentang peranan matahari dalam 

tata surya dengan kisaran waktu antara 50-70 menit. Pembelajaran ketiga 

membahas tentang rotasi dan revolusi bumi dengan waktu pembelajaran berkisar 

antara 40-60 menit. 

Media pembelajaran ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft 

PowerPoint. Kelebihan dari aplikasi tersebut adalah sudah tersedia pada semua 

komputer atau laptop berbasis sistem operasi Microsoft Windows serta adanya 

animasi yang bervariasi dan merupakan media presentasi yang paling populer. 

Media ini terdiri dari beberapa slide yang berisi doa, identitas lembaga peneliti, 

petunjuk penggunaan, menu utama, indikator, materi, rangkuman materi, soal 

evaluasi, profil peneliti, dan ucapan terimakasih. Media ini dikatakan interaktif 

karena terdapat aktivitas siswa dalam penggunaannya. Aktivitas tersebut muncul 

ketika pada slide menu utama terdapat beberapa pilihan yang dapat dipilih siswa 
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secara bebas. Terdapat tombol next untuk melanjutkan ke slide berikutnya dan 

tombol back yang berfungsi untuk kembali ke slide sebelumnya, sehingga siswa 

dapat mengulang kembali materi. Media CD interaktif ini berisi teks, gambar, 

suara, video dan animasi. 

2. Konstruk Produk 

Media CD interaktif dalam mengoperasikannya memerlukan bantuan 

komputer atau laptop yang dilengkapi dengan CD driver yang berfungsi baik. 

Media ini dapat digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan menggunakan 

alat bantu LCD projector serta pengeras suara (loud speaker) dan dapat pula 

digunakan untuk pembelajaran individual. 

Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran interaktif yang 

dilengkapi dengan buku panduan untuk siswa kelas 3 SD. Media CD interaktif 

dikemas dalam CD case. Case ini berisi CD dan buku panduan (user manual) bagi 

pengguna. Buku panduan berisi langkah-langkah dalam menggunakan media 

pembelajaran. Langkah-langkah penggunaan media ini berisi sampul, daftar isi, 

serta petunjuk penggunaan untuk guru dan siswa yang jugaberisi tampilan media 

dan keterangan dari tampilan media terserbut,dan penutup. Bagian sampul (cover) 

dari CD interaktif ini didesain secara semenarik mungkin agar siswa menjadi 

lebih bersemangat untuk belajar yang terdiri dari gambar dari subtema bumi 

bagian dari alam semesta, identitas peneliti, dan menggunakan warna- warna yang 

sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. 



8 

 

 
 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan media interaktif CD pada 

subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta untuk siswa kelas III SD perlu 

dikembangkan karena: 

1. Bagi Siswa 

Membantu siswa dalam memahami setiap kompetensi khususnya pada Tema 

8 Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta dan siswa mendapat kesempatan 

untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru. Selain itu untuk 

memberi motivasi siswa dalam belajar dan menjadikan siswa aktif serta 

meningkatkan pemahamannya. 

2. Bagi Guru 

Sebagai media pembelajaran yang sangat membantu dalam menyampaikan 

materi yang terdapat pada Tema 8 Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta, 

menambah wawasan guru tentang alternatif media pembelajaran dan menjadi 

motivasi guru untuk memanfaatkan media pembelajaran yang menarik untuk 

siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Dengan adanya pengembangan media CD interaktif ini diharapkan dapat 

menambah literatur sekolah sebagai media pembelajaran berbantuan 

komputer. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan pada program studi pendidikan guru sekolah dasar serta 
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menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal di masa yang akan 

datang. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Menambah pengetahuan serta menjadi salah satu rujukan untuk mengkaji dan 

memperbaiki pengajaran subtema bumi bagian dari alam semesta di sekolah. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Pengembangan media interaktif CD ini memiliki beberapa asumsi yang 

mendasari penelitian, antara lain: 

1. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013. 

2. Siswa sebagai pengguna media CD interaktif dapat mengoperasikan 

komputer. 

3. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung seperti laptop atau komputer 

serta LCD proyektor. 

Beberapa keterbatasan pengembangan media CD interaktif Subtema Bumi 

Bagian dari Alam Semesta untuk Kelas III Sekolah Dasar sebagai berikut: 

1. Penggunaan media CD interaktif Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta 

penerapannya terbatas pada jenjang sekolah dasar. 

2. Penggunaan media CD interaktif terbatas pada Subtema Bumi Bagian dari 

Alam Semesta dan pembelajaran 1,2, dan 3 yang dilengkapi buku panduan 

penggunaan media untuk guru dan siswa agar dapat menggunakan media 

tersebut dengan baik dan benar. 

3. Penggunaan media CD interaktif Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta 

terbatas pada uji coba ahli media, ahli materi, praktisi pembelajaran (guru), 

dan siswa. 
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4. Penggunaan media CD interaktif Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta 

digunakan dengan kisaran waktu antara 50-80 menit. 

5. Penggunaan media CD interaktif Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta 

hanya dapat digunakan jika terdapat fasilitas komputer atau laptop yang 

dilengkapi dengan CD room. 

G. Definisi Operasional 

Berikut definisi operasional yang berhubungan dengan judul penelitian. 

Hal ini dapat dijadikan sebagai upaya menghindari kesalah penafsiran dalam 

mengemukakan hasil penelitian. 

1. Media pembelajaran adalah perantara atau alat yang digunakan dalam proses 

penyampaian informasi saat kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran 

sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar karena sebagai perantara 

dalam menyampaikan materi kepada siswa dan membantu siswa 

meningkatkan pemahamannya. 

2. Media CD interaktif merupakan media pembelajaran berbantuan komputer 

yang dikemas dalam CD. Media CD interaktif Tema 8 Subtema Bumi Bagian 

dari Alam Semesta adalah alat penunjang pembelajaran yang berisi teks, 

suara, gambar, video, dan animasi yang memuat pembelajaran 1,2, dan 3 serta 

penggunaanya menggunakan komputer atau laptop untuk mengontrol atau 

memudahkan saat pembelajaran dilaksanakan agar berjalan efektif dan 

efisien. Pada media CD interaktif ini juga dilengkapi penguatan berupa soal 

evaluasi yang dikembangkan menggunakan program Microsoft PowerPoint 

dan dikemas dalam bentuk CD (Compact Disk). 
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3. Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta merupakan salah satu subtema

yang terdapat dalam Tema 8 Bumi dan Alam Semesta untuk kelas III

Semester 2 dengan muatan yang diproduksi yaitu Bahasa Indonesia,

Matematika, dan PPKn serta pokok bahasan yang diproduksi berisi

pembelajaran 1 sampai 3. Materi yang dibahas, yaitu pembelajaran pertama

tentang susunan tata surya dan bidang datar, pembelajaran kedua membahas

tentang hak dan kewajiban serta peranan matahari dalam tata surya dan

pembelajaran ketiga yaitu rotasi dan revolusi bumi.
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