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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara sengaja guna 

menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Pendidikan juga 

berfungsi untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Pendidikan dilakukan 

melalui proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh 

potensi diri manusia secara optimal baik aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Proses pembelajaran merupakan komponen pendidikan yang 

melibatkan siswa dan guru (Febriana, 2015 : 97 ).  

Pembelajaran tidak hanya didominasi oleh guru tetapi siswa juga 

berperan aktif didalamnya saat proses pembelajaran yang sedang terjadi, dan 

didalam proses pembelajaran siswa menjadi penentu terjadinya proses belajar 

(Trisnawati, 2015 : 3). Pembelajaran dikatakan berkualitas jika 

menumbuhkan motivasi dari siswa yang diciptakan dari guru dalam 

mendesain pembelajaran didalam kelas, pembelajaran yang mendasar 

biasanya dimulai dari jenjang sekolah dasar. Guru ditingkat sekolah dasar 

dituntut lebih kreatif dalam melakukan proses pembelajaran karena siswa 

sekolah dasar memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. 

Siswa meruapakan subjek didik yang ingin mengembangkan diri 

secara terus menerus untuk memecahkan masalah-masalah yang dijumpainya. 

Siswa sekolah dasar memiliki berbagai macam usia, siswa usia sekolah dasar 

memiliki ciri belajar yaitu : 
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 (1) konkret (dapat dilihat, didengar, dibau, dikecap, diraba dan diotak-atik), 

(2) integratif (segala sesuatu yang dipandang sebagai satu keutuhan), (3) 

hierarkis (urut, logis, keterkaitan antar materi) (Majid, 2014:10). Tingkat 

perkembangan siswa sekolah dasar masih melihat suatu hal sebagai satu 

keutuhan, serta dalam memahami hubungan antar konsep secara sederhana. 

Pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa usia sekolah 

dasar  adalah pembelajaran yang dikelola secara terpadu atau disebut juga 

pembelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Majid, 2014 : 80). 

Salah satu mata pelajaran yang masuk dalam mata pelajaran tematik terpadu 

salah satunya yaitu Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari alam sekitar secara ilmiah. 

Ilmu Pengetahuan Alam diberikan di SD agar siswa mempunyai pengetahuan, 

gagasan dan konsep yang terorganisai tentang alam sekitar, yang diperoleh 

dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, 

penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan (Liestyawati, 2016 : 3). Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam kelas V terdapat materi sistem pencernaan manusia 

yang membelajarkan kepada siswa tentang proses mencerna makanan 

didalam tubuh manusia mulai dari mulut sampai anus. 

Berikut ini hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 22 November 2017 di SDN Lowokwaru 3 Malang.  Hasil observasi 

yaitu di sekolah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap seperti 
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LCD di tiap-tiap kelas dan juga terdapat Laboratorium komputer, namun 

laboratorium komputer tersebut hanya digunakan pada mata pelajaran TIK 

saja dan belum digunakan untuk mendukung pembelajaran yang lainnya.  

Hasil  wawancara yang dilakukan dengan guru kelas V tentang 

penggunaan media pembelajaran pada materi tentang sitem pencernaan pada 

manusia. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada saat 

menjelaskan materi tersebut guru hanya menggunakan media gambar untuk 

menjelaskan tentang bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia, ketika 

menjelaskan tentang bagaimana makanan dicerna oleh tubuh guru hanya 

menjelaskan secara verbal/ ceramah, sehingga siswa kurang memiliki 

gambaran nyata tentang bagaimana makanan dapat dicerna oleh organ pada 

pencernaan manusia.  

Kekurangan dari menggunakan media gambar tersebut yaitu gambar  

tidak terlalu besar dan hanya terlihat oleh siswa yang duduk di deretan depan, 

sedangkan yang duduk di deretan belakang kurang begitu jelas saat melihat 

gambar, sehingga banyak siswa yang kurang memperhatikan penjelasan dari 

guru. Banyak siswa yang masih belum memahami materi tersebut. Perlu 

diketahui bahwa sistem  kerja pencernaan manusia tidak dapat diamati secara 

langsung, sedangkan siswa membutuhkan gambaran nyata tentang cara kerja 

sistem pencernaan. Media yang menarik dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, seperti media yang bersifat interaktif. Berdasarkan penjelasan diatas, 

keberadaan media yang interaktif  pada materi tentang sistem pencernaan 

pada manusia sangat penting. 
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Analisis kebutuhan yang dilakukan melaui observasi awal dan 

wawancara kepada guru kelas V di SDN Lowokwaru 3 Malang dapat 

disimpulkan bahwa sarana dan prasana yang dimiliki sekolah sudah sangat 

memadai seperti laboratorium komputer serta siswa kelas V sudah bisa 

mengoperasikan komputer dengan baik. Namun penggunaan laboratorium 

komputer tersebut belum digunakan secara optimal untuk menunjang proses 

pembelajaran, media yang digunakan guru hanya sebatas media cetak/ 

gambar. Berdasarkan kesenjangan pada kondisi nyata yang harus dipenuhi, 

perlu dikembangkan suatu produk berupa multimedia interaktif. Dari 

permasalahan tersebut peneliti memberikan solusi berupa media yang dapat 

membantu siswa dalam memahami materi tentang sistem pencernaan pada 

manusia. Multimedia interaktif meruapak media yang berisikan tentang 

sistem pencernaan pada manusia yang didalamnya menggabungkan unsur 

audio, teks, gmabar, animasi dan video menjadi satu kesatuan yang utuh.  

Multimedia interaktif ini akan membuat siswa tidak hanya 

memperhatikan media pada satu objek saja akan tetapi siswa juga dapat 

berinteraksi langsung dengan media tersebut saat pembelajaran. Multimedia 

interaktif ini menggabungkan beberapa elemen yaitu audio, video, grafik, 

animasi, dan teks (Munir, 2015 : 110). Multimedia interaktif yang 

dikembangkan untuk materi tentang sistem pencernaan pada manusia 

dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan langsung oleh 

siswa . Sistem pencernaan pada manusia organ pencernaan yang terdiri dari 

mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Setiap 

organ pencernaan pada manusia memiliki fungsi yang berbeda-
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beda.Multimedia interaktif dapat membuat siswa menjadi tidak bosan saat 

belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, serta dapat merubah siswa 

yang kurang aktif menjadi aktif karena adanya interaksi langsung antara 

siswa dan media.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian dan 

pengembangan berjudul “ Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis 

Macromedia Flash tentang Sistem Pencernaan pada Manusia Untuk Siswa 

Kelas V SDN Lowokwaru 3 Malang” karena penelitian ini baru dan penting 

untuk dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi kurangnya 

media yang sesuai dengan kurikulum di sekolah. Batasan penelitian dan 

pengembangan ini yaitu hanya sebatas untuk siswa kelas V sekolah dasar, 

digunakan untuk satu pembelajaran yang hanya dapat diakses di komputer / 

laptop. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan multimedia interaktif berbasis 

macromedia flash tentang sistem pencernaan pada manusia untuk 

siswa kelas V SDN Lowokwaru 3 Malang  yang valid ? 

2. Bagaimana mengembangkan multimedia interaktif berbasis 

macromedia flash tentang sistem pencernaan pada manusia untuk 

siswa kelas V SDN Lowokwaru 3 Malang yang  efektif ? 
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3. Bagaimana mengembangkan multimedia interaktif berbasis 

macromedia flash tentang sistem pencernaan pada manusia untuk 

siswa kelas V SDN Lowokwaru 3 Malang  yang menarik ? 

 

C. Tujuan 

Untuk menjawab rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengembangkan multimedia interaktif berbasis macromedia 

flash tentang sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas V 

Sekolah Dasar yang valid. 

2. Untuk mengembangkan multimedia interaktif berbasis macromedia 

flash tentang sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas V 

Sekolah Dasar yang efektif. 

3. Untuk mengembangkan multimedia interaktif berbasis macromedia 

flash tentang sistem pencernaan manusia untuk siswa kelas V Sekolah 

Dasar yang menarik 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Hasil penelitian pengembangan ini memiliki spesifikasi produk 

sebagai berikut : 

1. Konstruk/ Tampilan 

a. Multimedia interaktif ini terdiri dari beberapa slide 

b. Pada masing-masing slide terdiri dari teks, audio, gambar, dan 

animasi. 
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c. Animasi, audio, gambar dan teks disesuaikan dengan materi yang 

disajikan. 

d. Audio berisi instrumen lagu anak-anak dan narasi dari animasi. 

e. Gambar berisi gambar sistem pencernaan pada manusia dan gambar 

iklan. 

f. Bahasa yang digunakan yaitu Bahasa Indonesia. 

g. Video disajikan untuk menjelaskan materi abstrak. 

h. Multimedia interaktif dikembangkan dengan menggunakan 

macromedia flash. 

i. Audio narasi pada multimedia interaktif direkam menggunakan 

smartphone samsung galaxy A517. 

j. Gambar pada multimedia interaktif disajikan dalam format .jpg. 

k. Multimedia interaktif ini memiliki tombol yang dapat dijalankan 

oleh pengguna. 

l. Tombol – tombol tersebut berada pada masing-masing slide yang 

fungsinya untuk mempermudah pengguna dalam memilih bagian 

yang akan dipelajari, bagian mana yang akan di ulang serta 

melanjutkan kee materi berikutnya. 

m. Multimedia interaktif ini dikemas dalam sebuah Compact disk (CD) 

dengan ekstensi .exe. sehingga dapat lebih mudah untuk digunakan 

di komputer lain. File .exe. dapat dijalankan tanpa harus memiliki 

program Macromedia Flash. 

2. Konten / Isi 

a. Produk ini berisi buku petunjuk penggunaan multimedia interaktif 
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b. Multimedia interaktif 

(1) Produk dirancang untuk siswa kelas V Sekolah Dasar 

(2) Evaluasi berisikan soal-soal dari materi yang telah disajikan 

(3) Penutup berisikan profil pembuat media dan ucapan terima 

kasih 

 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

1. Bagi Guru 

Guru dapat memberikan inovasi baru dalam proses pembelajaran, 

sehingga dalam menyajikan materi tidak monoton serta dapat 

mendorong guru menjadi lebih kreatif dalam membuat media dan 

menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

teknologi. 

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi 

sebagai alat bantu dalam pembelajaran dan menciptakan rasa tertarik 

bagi diri siswa dalam mempelajari materi tentang sitem pencernaan 

pada manusia. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini dapat memberikan saran untuk mengembangkan 

multimedia interaktif yang lebih baik lagi, serta memberikan bahan 

referensi untuk mengembangkan multimedia interaktif yang lebih 

luas. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi 

a. SDN Lowokwaru 3 Malang memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai yaitu laboratorium komputer yang dapat menunjang 

proses pembelajaran 

b. Siswa kelas V SDN Lowokwaru 3 Malang sudah dapat 

mengoperasikan komputer dengan baik  

2. Keterbatasan Pengembangan 

a. Pengembangan multimedia interaktif hanya sebatas untuk siswa 

kelas V SDN Lowokwaru 3 Malang 

b. Pengembangan hanya terbatas pada tema 3 makanan sehat subtema 

1 bagaimana tubuh mengolah makanan pembelajaran 2 materi 

sistem pencernaan pada manusia 

c. Pengembangan ini menghasilkan multimedia interaktif yang hanya 

dapat diakses di komputer / laptop 

 

G. Definisi Operasional 

1. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunkan 

sebagai alat bantu dalam penyampaian materi kepada siswa. Media 

pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

multimedia interaktif tentang sistem pencernaan pada manusia. 

2. Multimedia interaktif merupakan sebuah wahana dalam penyampaian 

pesan yang dirancang untuk menyampaikan materi tentang sistem 
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pencernaan pada manusia yang menggunakan software macromedia 

flash  

3. Macromedia Flash merupakan salah satu software yang dapat

menginterpretasikan berbagi media seperti video, animasi, gambar dan

juga suara.

4. Sistem pencernaan pada manusia adalah alat pencernaan yang ada di

dalam tubuh manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung,

usus halus, usus besar dan anus.




