
11 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media memiliki perananan penting untuk menyampaikan materi 

dalam proses pembelajaran.keberhasilan dalam pembelajaran dapat 

dipengaruhi oleh ada atau tidaknya suatu media saat pembelajaran. Media 

berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata “medium” 

yang secara harfiah, artinya “perantara” atau “pengantar”. Media adalah 

perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan (Haryono, 

2014 :47). Apabila media tersebut membawa pesan atau informasi yang 

bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka 

disebut media pembelajaran ( Arsyad, 2010 : 4).  

Media pembelajaran  adalah segala sesuatu yang dapat digunkan 

untuk menyalurkan pesan berupa materi pembelajaran, sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan 

belajara untuk mencapai tujuan belajar (Nyoman, 2014: 2). Menurut Gagne 

dan Brigss (dalam Arsyad, 2010: 4) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunkan untuk menyampaikan 

isi materi , yang terdiri dari buku, tape recorcer, kaset, video, film, slide, 

gambar, grafik, televisi dan komputer. 

Menurut Setiawati,dkk (2013 : 61) media pembelajaran memiliki 

peranan yang sangat penting untuk membuat pembelajaran menjadi lebih
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menarik, efektif dan efisien, sehingga siswa mudah memahami materi yang 

telah disampaikan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah alat yang digunkan untuk menyampaikan materi 

kepada siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Media 

pembelajaran ini dapat berwujud seperti buku, tape recorcer, kaset, video, 

film, slide, gambar, grafik, televisi dan komputer. Pemilihan media dalam 

pembelajaran dapat disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. 

Media pembelajaran memiliki manfaat yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Media sebagai salah satu komponen dalam pemebelajaran memiliki 

manfaat yang dapat mempengaruhi berlangsungnya suatu pembelajaran. 

Menurut Miarso dalam Sudatha (2015:7) menyebutkan bahwa fungsi media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

(1) memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak, 

sehingga otak dapat berfungsi secara optimal, (2) mengatasi 

keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh pembelajar, (3) 

dapat melampaui batas ruang kelas, (4) memungkinkan 

adanya interaksi langsung antara pembelajar dan 

lingkungannya, (5) menghasilkan keseragaman pengamatan, 

(6) membangkitkan keinginan dan minat baru, (7) 

membangkitkan motivasi dan merangsang untuk  belajar, (8) 

memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari 

sesuatu yang konkret maupun abstrak, (9) memberikan 

kesempatan kepada pembelajar untuk belajar mandiri, (10) 

meningkatkan kemampuan keterbacaan baru, yaitu 

kemampuan untuk menafsirkan objek, tindakan, dan lambang 

yang tampak, baik yang alami maupun buatan manusia, yang 

terdapat dalam lingkungan, (11) meningkatkan efek 

sosialisasi, (12) meningkatkan kemampuan ekspresi diri 

pembelajar. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat 

media pembelajaran adalah dapat memberikan rangsangan yang bervariasi 

kepada otak, mengatasi keterbatasan pengalaman, melampaui batas ruang 

kelas, memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan 

lingkungan, menghasilkan keseragaman pengamatan, membangkitkan 

keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi belajar kepada siswa, 

memberikan pengalaman yang menyeluruh dari sesuatu yang konkret 

maupun abstrak, memberikan siswa kesempatan untuk belajar mandiri, 

meningkatkan kemampuan untuk menafsirkan objek, tindakan, dan lambang 

yang tampak, serta meningkatkan efek sosialisasi dan kemampuan ekspresi 

diri.  

Menurut (Falahudin 2014 : 114-116) manfaat media pembelajaran 

memiliki 3 manfaat sebagai berikut: 

1)  Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

Setiap pembelajar memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu 

konsep materi. Dengan adanya media pembelajaran penafsiran yang 

berbeda-beda terhadap suatu konsep dapat disampaikan kepada siswa 

secara seragam dengan bantuan media. 

2)  Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, media dapat menampilkan 

informasi melaui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami 

maupun manipulasi. Materi yang dikemas dalam media akan lebih jelas, 

lengkap, serta menarik minat siswa untuk belajar. 
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3)  Proses pembelajaran lebih interaktif  

Media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi secara aktif 

selama proses pembelajaran dan juga media dapat memberikan imbal balik 

kepada siswa saat menggunakan media. 

Berdasarkan paparan tersebut membuktikan bahwa penggunaan media 

dalam pembelajaran akan membantu mewujudkan tujuan pembelajaran itu 

sendiri. tercapainya tujuan, maka pembelajaran dapat dinyatakan berhasil. 

Selain memiliki manfaat dalam pembelajaran, media pembelajaran 

sangatlah beragam jenisnya. Diharapkan para guru dapat menggunakan 

media dalam pembelajaran di kelas.  

 

c. Jenis – Jenis Media Pembelajaran 

Jenis media pembelajaran sangatlah  beragam. Menurut (Haryono, 

2014 : 53 ) jenis media pembelajaran berdasarkan cara penyajiannya ada dua 

yaitu alat peraga dan media TIK terdiri dari media auditif, media visual, 

media audio visual. Berikut penjelajasan dari jenis-jenis media tersebut :  

1) Alat peraga merupakan sebuah benda konkret yang dirancang, atau dibuat 

untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep yang 

dipelajarai. Alat peraga mempunyai ciri-ciri dapat diotak-atik, 

dipermainkan, diperagakan, dan dapat dipindahkan dengan mudah oleh 

siswa. 

2) Media TIK meruapakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan 

perbaikan/ penyempurnaan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan 

teknologi yang berkembang pada saat ini. Media TIK ini dapat dijadikan 
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alat dalam proses pembelajaran yang efektif, efisien serta menyenangkan. 

Media TIK ini dikategorikan menjadi tiga yaitu sebagai berikut: 

a) Media Auditif merupakan media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja seperti radio,cassete recorder, piringan audio dan sebagainya. 

Media ini tidak cocok untuk orang yang mempunyai kelainan dalam 

pendengaran. 

b) Media visual meruapakan media yang hanya mengandakan dgambar diam 

seperti strip (film rangkai), slide (film bingkai, foto, gambar atau lukisan 

dan cetakan. Unsur-unsur yang terdapat pada media visual terdiri atas 

garis, bentuk, warna dan tekstur. 

c) Media Audio Visual merupakan media yang telah mempunyai unsur suara 

dan gambar. Media ini dibagi menjadi dua, yaitu:  

(1) Audio visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam 

seperti film bingkai suara, film rangkai suara. 

(2) Audio visual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambaryang bergerak seperti film suara dan video cassete. 

 

Berdasarkan ketiga kategori media TIK tersebut maka jenis media TIK 

, dapat berupa presentasi/powerpoint, internet, bahan ajar online, multimedia, 

audio, video, animasi, edukasi net, dan audio radio. Penggunaan media TIK 

membutuhkan cara yang tepat karena tidak semua materi membutuhkan 

media TIK. Media TIK yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

yaitu berupa multimedia interaktif. 
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2. Multimedia Interaktif  

a. Pengertian Multimedia Interaktif 

Salah  satu jenis media yang dapat digunkan dalam pembelajaran 

adalah mutimedia. Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media 

(format file)  yang berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, 

animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital 

(komputerisasi) , yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. 

Sedangkan pengertian interaktif terkait dengan komunikasi dua arah atau 

lebih dari komponen-komponen komunikasi (Munir, 2015: 110). Menurut 

Reddi & Mishra (dalam Munir, 2015 : 110-111)  Multimedia interaktif dapat 

didefinisikan sebagai suatu integrasi elemen beberapa media (audio, video, 

grafik, teks, animasi dan lain-lain) menjadi satu kestuan yang sinergis dan 

simbolis yang menghasilkan manfaat lebih bagi pengguna akhir dari salah 

satu dari unsur media dapat diberikan secara individu .  

Menurut Dewi (2016 : 10) multimedia interaktif merupakan 

penggunaan komputer untuk mamadukan ataau mengkombinasikan berbagai 

jenis media yang dilengkapi dengan pengontrol/ navigasi, sehingga 

penggunan dapat memilih dan menghendaki untuk proses selanjutnya. 

Komponen yang dipadukan dalam multimedia interaktif yaitu gmbar, suara, 

teks, video maupun  animasi. 

Berdasarkan pengertian multimedia dan interaktif  tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif adalah suatu media yang 

berbasis komputer yang didesain untuk menyampaikan pesan kepada 
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penggunannya yang didalamnya mengandung beberapa unsur teks, audio, 

grafik, gambar, dan animasi serta mampu memberikan aksi timbal balik 

antara pengguna dan multimedia itu sendiri sehingga pengguna dapat 

mnentukan sendiri pilihan-pilihan dalam menggunakan multimedia interaktif. 

Multimedia interaktif juga dapat membuat siswa menjadi tidak bosan saat 

proses pembelajaran, serta multimedia interaktif juga dapat merubah siswa 

yang kurang aktif menjadi aktif berkat adanya interkasi langsung yang terjadi 

antara siswa dan media tersebut. Multimedia interraktif memiliki kelebihan 

dalam pembelajaran. 

b. Kelebihan Multimedia Interaktif 

 Setiap media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

memiliki kelebihan yang berbeda, begitu juga dengan multimedia interaktif. 

Berikut merupakan kelebihan menggunakan multimedia interaktif menurut 

Munadi (2010 : 152) diantaranya  :   

(1) interaktif. Saat siswa mengaplikasikan multimedia ini, siswa 

diajak untuk terlibat secara auditif, visual, dan kinetik, sehingga 

dengan perlibatan ini informasi atau pesannya mudah dimengerti (2) 

memberikan iklim afeksi secara individual, karena dirancang 

khusus untuk pembelajaran mandiri, kebutuhan siswa secara 

individual terasa terakomodasi, termasuk bagi mereka yang lamban 

dalam menerima pelajaran (3) meningkatkan motivasi belajar. 

dengan terakomodasinya kebutuhan siswa, siswa pun akan 

termotivasi untuk terus belajar (4) memberikan umpan balik atau 

respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan peserta 

diidk (5) multimedia interaktif dirancang untuk pembelajaran 

mandiri, maka kontrol pemanfaatannya berada pada pengguna 

seutuhnya. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa multimedia 

interaktif  dapat memberikan inovasi baru kepada guru untuk selalu kreatif 

dalam menciptakan iklim pembelajaran yang baru, meningkatkan motivasi 
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belajar siswa karena multimedia interaktif menggabungkan antara teks, 

gambar, audio, musik, animasi gambar dan video dalam satu kestuan 

sehingga menjadi menarik, dan melatih siswa untuk aktif dan mandiri karena 

sifatnya yang interaktif. Multimedia interaktif ini merupakan bentuk 

penyesuaian teknologi baru di dalam bidang pendidikan, yang memiliki 

manfaat dalam pembelajaran. 

c. Manfaat Penggunaan Multimedia Interaktif 

Selain memiliki kelebihan multimedia interaktif akan memberikan 

manfaat yang sangat besar bagi guru maupun siswa apabila dipilih, 

dikembangkan, dan digunakan secara tepat. Manfaat multimedia interaktif 

secara umum sebagaimana dijelaskan oleh Daryanto (2013: 52) adalah 

sebagai berikut. 

a) Proses pembelajaran lebih menarik dan lebih interaktif 

b) Jumlah waktu mengajar dapat dikurangi  

c) Kualitas belajar dapat ditingkatkan  

d) Proses pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 

e) Sikap beljar siswa dapat ditingkatkan  

Adapun manfaat penggunaan multimedia interaktif bagi siswa sebagai 

subyek belajar menurut Wina (2014: 222-223) adalah sebagai berikut. 

a) Penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran dapat mengalami 

perbedaan gaya belajar. 

b) Pembelajaran akan lebih bermakna karena multimedia akan mengajak 

siswa untuk lebih aktif dalam belajar 

c) Multimedia dapadugunakan untuk pembelajaran individual 
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d) Multimedia dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk 

mempelajarai topik tertentu sehingga siswa dapatmempelajari materi 

sesuai dengan minat dan keinginannya saat menggunakan multimedia, 

e) Multimedia dapat mengemas berbagai jenis materi pelajaran menjadi satu  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa multimedia 

interaktif memiliki beberapa mannfaat yaitu saat proses pebelajaran yang 

dilakukan oleh guru akan lebih menarik dan lebih interaktif, menjadikan 

siswa lebih aktif saat belajar, siswaa dapat belajar materi yang ada pada 

multimedia interaktif sesuia dengan keinginannya karena mutimedia 

interaktif dapat digunakan secara individual, serta dalam satu multimedia 

interaktif dapat bersisi beberapa materi. Selain memiliki manfaat dalam 

pembelajaran multimedia interaktif juga memliki karakteristi dalam 

pembelajaran 

d. Karakteristik Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran 

Sebagai salah satu komponen sitem pembelajaran, pemilihan, dan 

pengunaan multimedia interaktif harus memperhatikan karakteristik 

komponen lainnya. Karakteristik multemedia interaktif dalam pembelajaran 

menurut (Munir, 2015 : 115-116) adalah 

(1) Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya 

menggabungkan unsur audio dan visual, (2) bersifat interaktif, 

memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna, (3) 

bersifat mandiri, memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga 

pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain.  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

multimedia interaktif dalam pembelajaran yaitu memiliki lebih dari satu 

media yang menggambungkan antara beberapa unsur audio dan visual seperti 
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teks, gambar, animasi, dan video, sifatnya interaktif dan mandiri karena siswa 

dapat memilih apa yang akan dikerjakan selanjutnya melalui tombol-tombol  

tanpa bimbingan dari orang lain.karakteristik multimedia interaktif memiliki 

komponen seperti tujuan, strategi, materi, dan evaluasi pembelajara. Selain 

memiliki beberapa karakteristik multimedia interaktif juga memiliki beberapa 

model. 

e. Model – model Multimedia Interaktif 

Proses pembelajaran berbasis multimedia interaktif bergantung pada 

model pembelajaran yang digunakan. Menurut Darmawan ( 2012 : 59-66) 

terdapat empat model multimedia interaktif, yaitu model drills, model 

tutorial, model simulasi, dan model games. Berikut merupakan penjelasan 

dari keempat model tersebut : 

1. Model Drilss 

Model pembelajaran ini pada dasarnya memberikan pengalaman belajar 

yang kongkret dengan penyediaan soal-soal yang bertujuan untuk menguji 

penampilan siswa melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal yang 

diberikan. 

2. Model Tutorial 

Model ini memberikan pengalaman belajar dengan cara memberikan materi 

atau informasi terlebih dahulu, kemudian siswa diberikan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang telah disajikan. Penyajian materi dapat 

dilakukan secara bertahap membentuk siklus. 
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3. Model Simulasi 

Model ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret 

melalui penciptaan kondisi dan situasi yang sesungguhnya atau melakukan 

latuhan nyata tanpa harus menghadapi risiko yang sebenarnya.  

4. Model Games 

Model ini berbentuk permainan (games) terjadi jika pengetahuan, 

informasi, dan keterampilan bersifat akademik. Games tersebut memiliki 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Model games bertujuan untuk 

menyajikan informasi dalam bentuk fakta, prinsip, proses, struktur, sistem 

yang dinamis, kemampuan memecahkan masalah, pengambilan keputusan, 

kemampuan kerja sama, kemampuan sosial, dan kemampuan insidental 

seperti kompetisi yang harus dialami, bagaimana kerjasama dan aturan-

aturan yang harus ditaati dalam membina disiplin siswa. 

Terdapat empat model multimedia interaktif yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini 

mengembangkan model tutorial sebagai multimedia interaktif. Model tutorial 

ini dapat menyajikan materi dengan menarik serta memberikan latihan soal 

sebagai evaluasi dari hasil belajar siswa. Melalui multimedia interaktif model 

tutorial siswa juga diharapkan dapat belajar secara mandiri dengan bantuan 

komputer, sehingga siswa dapat lebih mengeksplorasi materi sesuai dengan 

keinginannya. Penggunaan model multimedia interaktif memiliki beberapa 

langkah-langkah pembuatan yang perlu dilakukan. 
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f. Langkah- langkah Pembuatan Multimedia Interaktif 

Pada pembuatan multimedia interaktif terdapat beberapa tahapan yang 

perlu dilakukan. Menurut Philips dan Digiorgio (dalam Sudatha, 2015 : 36) 

ada tiga tahapan dalam pembuatan multimedia interaktif yaitu Design 

Dokumentasi, Design Navigasi, Design Grafik. Berikut penjelasan dari 

langkah – langkah pembuatan multimedia interaktif : 

1) Design Dokumentasi 

Pada tahap ini meliputi pembuatan story board atau alur cerita yang akan 

memberi pemahaman tentang struktur konten dan mendefinisikan hal-hal 

yang dibutuhkan dalam setian screen atau layar. 

2) Design Navigasi 

Pada tahap ini ditentukan skema navigasi dalam multimedia inetraktif 

yang akan dikembangkan. Adapun skema navigasi yang digunakan pada 

penelitian dan pengembangan ini adalah skema navigasi hirarki. Skema 

navigasi hirarki mudah digunkan, serta memberi kebebasan kepada 

pengguna untuk kembali atau melanjutkan ke bagian informasi tertentu 

dalam sebuah produk. 

3) Design Grafik 

Pada tahap ini dilakukan penggabungan antara elemen-elemen design 

seperti garis, bentuk, warna, teks, animasi, audio, video dan lain-lain yang 

akan membentuk produk multimedia interaktif yang siap untuk digunakan 

dalam pembelajaran.  

Berdasarkan uraian diatas dalam pembuatan multimedia interaktif 

perlu dilakukan tiga langkah-langkah pembuatan yang terdiri dari design 
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dokumentasi meliputi alur cerita dari multimedia interaktif, design navigasi 

meliputi skema dari multimedia interaktif yang akan dikembangkan, design 

grafik meliputi penggabungan antara beberapa elemen yang akan membentuk 

produk multimedia interaktif. Langkah-langkah dalam pembuatan multimedia 

interaktif yang ketiga terdapat design grafik yang didalamnya 

menggabungkan antara teks, warna, video, animasi serta memasukkan materi 

tentang sistem pencernaan pada manusia. 

3. Sistem Pencernaan Pada Manusia 

Sistem pencernaan pada manusia merupakan kumpulan alat-alat 

pencernaan (organ tubuh) yang berfungsi dalam proses pencernaan. Alat-alat 

pencernaan tersebut terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan 

yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari 

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

yang dihasilkan dalam sistem pencernaan adalah pepsin, renin, lipase, asam 

klorida, dan ezim tripsin (Liestyawati, 2016 :3).  

Menurut (Harapap, 2015 :638) sistem pencernaan pada manusia 

merupakan serangkaian proses untuk mengubah makanan dengan memecah 

molekul makanan yang kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim 

dan menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. 

Terdapat beberapa organ yang bekerja untuk sistem pencernaan pada manusia 

diantaranya, rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar 

dan anus. Setiap organ pencernaan memiliki fungsi yang berbeda-beda.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bawah sistem 

pencernaan pada manusia merupakan alat pencernaan (organ tubuh) yang ada 
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didalam tubuh manusia yang digunakan untuk mengolah makanan. Organ 

tersebut terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar 

dan anus serta di setiap organ pencernaan memiliki fungsi yang berbeda-beda. 

Enzim yang dihasilkan dalam sistep pencernaan pada manusia yaitu pepsin, 

renin, lipase, asam klorida, dan ezim tripsin 

Ketika anak belajar tentang fungsi organ dan sistem organ pencernaan 

anak akan merasa kesulitan dalam belajar. Hal ini dikarenakan organ dan 

sistem pencernaan tidak dapat dilihat secara langsung, oleh karena itu perlu 

adanya media yang dapat memberikan wawasan dan gambaran nyata tentang 

sistem pencernaan pada manusia. Pengemasan materi dibuat sedemikian rupa 

dalam unit-unit kecil sehingga memudahkan siswa dalam memilih materi. 

Fitur dalam macromedia flash dapat membantu dalam pembuatan multimedia 

interaktif yang didukung dengan teks, gambar, suara dan video sehingga 

dapat memberikan gambaran sistem pencernaan bekerja melalui video yang 

disertai dengan penjelasan. Materi sistem pencernaan pada manusia terdapat 

pada kelas V SD, siswa kelas V memiliki kararteristik yang berbeda-beda. 

4. Karakteristik Siswa Kelas V SD 

Dalam pendidikan siswa diklasifikasikan menjadi beberapa jenjang. 

Masing-masing jenjang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-

beda termasuk tingkatan perkembangan anak dan juga ciri belajar anak. 

Terdapat beberapa tingkatan perkembangan anak. Menurut piaget dalam djali 

(2012 : 70) tingkat perkembangan anak terbagi menjadi 4 tahap : 

a. Tahap Sensorik-Motorik, anak berada pada usia 0-2 tahun 

b. Tahap berfikir operasional, anak berada pada usia 2-7 tahun 
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c. Berfikir operasional konkret, anak berada pada usia 7-11 tahun 

d. Berfikir operasional formal, anak berada pada usia 11-15 tahun 

Menurut Ahmadi (2014: 90) ciri belajar siswa sekolah dasar yaitu : (1) 

konkret, (2) integratif, (3) hierarkis. Berikut penjelasan dari ketiga ciri yang 

telah disebutkan : 

(1)konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal 

yang konkrit yakni yang dapat dilihat, didengar,dibau,diraba, dan 

diotak atik, dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan 

proses dan hasil belajar yang bermakna dan bernilai, sebab siswa 

dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, sehingga 

lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna dan kebenarannya lebih 

dapat dipertanggungjawabkan. (2) Integratif berarti bahwa siswa 

memndang segala sesuatu sebagai satu keutuhan. (3) Hierarkis berarti 

bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih 

kompleks. Sehubung dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan 

mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi dan cakupan keluasan 

serta kedalaman materi. 

 

Sesuai pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ciri belajar siswa 

sekolah dasar yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Konkret berarti nyata 

atau dapat dilihat, didengar, dibau, diraba, dan diotak-atik  sehingga 

pembelajaran lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan 

keadaan yang sebenarnya. Integratif berarti memandang segala sesuatu 

sebagai satu kutuhan. Hierarkis berarti bertahap mulai dari hal-hal sederhana 

menuju hal-hal yang lebih kompleks dengan selalu memperhatikan urutan 

logis, keterkaitan antar materi dan kedalaman serta keluasan materi. 

Dapat disimpulkan dari kedua pernyataan bahwa siswa kelas V 

sekolah dasar berada pada usia antara 7-11 tahun, pada masa ini anak berada 

pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini dapat menyelesaikan masalah 

yang bersifat konkret. Tahap operasional konkret ini meerupakan tahap 
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transisi antara tahap praoperasional dengan tahap berfikir normal. Pada tahap 

ini cara berfikir anak berhubungan dengan sesuatu yang konkret dan masalah 

yang abstrak belum dapat terselesaikan. Serta ciri belajar siswa sekolah dasar 

yaitu konkret, intergratif dan hierarkis.  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pada kajian penelitian yang relevan, penelitian mengambil tiga judul 

penelitian berbeda yang digunakan untuk pembanding dalam penelitian 

pengembangan multimedia interaktif. Pembahasan mengenai pnelitian yang 

relevan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif Pada 

Materi Perkalian dan Pembagian Bilangan Kelas 2 Sekolah Dasar “ (2016) 

oleh Ammatus Sholihah. Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan prosedural. Hasil penelitian ini yaitu multimedia interaktif 

yang dikembangkan mendapatkan respon positif dengan kriteria sangat 

baik dan kategori sangat layak untuk digunakan sebagai penunjang proses 

pembelajaran pada materi perkalian dan pembagian kelas 2  SD. 

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis media yang dikembangkan 

sama yaitu berupa multimedia interaktif sedangkan perbedaan penelitian 

ini terletak pada model pengembangan yang digunakan dan materi yang 

digunakan ini menggunakan materi tentang perkalian dan pembagian. 

2.  Penelitian dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif Materi 

Transportasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV SD Negeri 3 

Pedagungan “ (2014) oleh  Nyoman Agus Susanta. Penelitian 
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pengembangan ini menggunakan model ADDIE . hasil penelitian ini yaitu 

multimedia pembelajaran yang dikembangkang berada pada kualifikasi 

baik dan layak untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas IV SD khususnya pada 

pokok bahasan “Transportasi. Persamaan penelitian ini terletak pada 

model pengembangan dan jenis media yang dikembangkan sedangkan 

perbedaan terletak pada materi yang digunakan yaitu materi dengan pokok 

bahasan “transportasi”. 

3. Penelitian dengan judul “Pengembangan Media Chart Pembelajaran 

Sistem Pencernaan Manusia Pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SDN 

1 Mojoroto “. (2016) oleh Liestyawati Dwiputra Utami. Penelitian 

pengembangan ini menggunakan model penelitian Brog & Gall. Hasil 

penelitian ini yaitu media pembelajaran chart sistem pencernaan manusia 

sudah memenuhi kriteria keavalidan. Hasil uji kevalidan dari ahli materi 

memperoleh skor kuantitatif 78, sedangkan menurut dua ahli media , 

memperoleh rata-rata skor kuantitatif 78,3 dengan kualifikasi skor 

kualitatif valid untuk digunakan sebagai media pembelajaran.  Media chart 

sistem pencernaan manusia juaga memenuhi kriteria kepraktisan, data 

hasil uji coba kepraktisan diperoleh dari guru dan siswa pada uji coba 

lapang luas yang dilakukan di SDN 1 Mojoroto. Hasil uji kepraktisan pada 

uji coba lapang luas dari guru dengan skor 86,6 dengan kriteria sangat 

praktis, sedangkan dari siswa memperoleh skor 83,6 dengan kriteria sngat 

praktis. Hasil uji coba keefektifan media pada siswa dengan menggunakan 

soal evaluasi memperoleh rata-rata nilai skor kuantitatif 82,9 dari total 39 
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siswa dengan rincian 37 siswa memperoleh nilai > KKM 70 dan 2 siswa 

memperoleh nilai < KKM 70. Persamaan penelitian ini terletak pada 

materi yang digunkan sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak 

pada jenis media yang dikembangkan dan model pengembangan yang 

digunakan. 
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C. Kerangka Berfikir

 

 

Kondisi Ideal 

Pada pembelajaran guru 

sebaiknya menggunakan media 

pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar yang dapat 

digunkan untuk memudahkan 

siswa memahami materi. 

Kondisi Nyata 

Kurangnya penggunaan media pada 

materi tentang sistem pencernaan pada 

manusia di kelas V SDN Lowokwaru 3 

Malang. Media yang digunakan hanya 

mengggunakan media gambar dan 

tulisan. Terdapat saranan dan prasarana 

yang belum digunkan dalam mendukung 

pembelajaran 

Analisis Kebutuhan 

Perlu dikembangkan sebuah media pembelajran yang dapat menggabungkan antara 

teks, video, dan gambar yang sesuai dengan sarana dan prasaran yaitu berupa 

multimedia interaktif. 

Solusi 

Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Macromedia Flash Tentang Sistem 

Pencernaan Pada Manusia Untuk Siswa Kelas V SDN Lowokwaru 3 Malang 

Metodologi Penelitian 

Model pengembangan yang digunkan peneliti yaitu model pengembangan 

ADDIE  (Analyze, Design, Development, Implementation,Evaluation). 

Tujuan Akhir 

Untuk Mengembangkan Multimedia Interaktif Berbasis Macromedia Flash 

Tentang Sistem Pencernaan Pada Manusia Untuk Siswa Kelas V SDN Lowokwaru 

3 Malang yang Valid, Efektif dan Menarik.  

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 




