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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan 

datang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana  belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif  

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta  keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.  

Penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional ditegaskan bahwa kompetensi lulusan merupakan 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana PP Nomor 

19 Tahun 2005. Intinya adalah perlu adanya pengembangan untuk menghadapi 

berbagai masalah dan tantangan masa depan yang semakin lama semakin rumit 

dan kompleks (Mulyasa, 2013: 63).  

Implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter, siswa 

SD idealnya tidak lagi banyak menghapal, karena kurikulum ini dirancang untuk 

mempersiapkan siswa memiliki budi pekerti atau karakter yang baik, sebagai 

bekal untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya (Mulyasa, 2013:170). 

Pendidikan terdapat  komponen-komponen diantaranya yaitu tujuan pendidikan, 

guru, siswa, metode pembelajaran dan kurikulum.  
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Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran tema-tema yang jauh lebih 

aktual dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari (Hajar, 2013: 20). 

Pembelajaran tematik adalah sebuah pembelajaran yang dikemas ke dalam bentuk 

tema yang melibatkan beberapa mata pelajaran yang disajikan dalam satu wadah 

yang terpadu, sebagai contoh pada tema “Perkembangan Teknologi” ditinjau dari 

mata pelajaran seperti: Bahasa Indonesia, SBdP, dan Matematika. Guru mampu 

menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses, artinya guru harus menempatkan 

diri sebagai fasilitator dan mediator dalam pembelajaran (Trianto, 2012:85). 

Pembelajaran memerlukan proses yang tepat untuk membekali siswa 

dengan berbagai kompetensi (Mulyasa, 2013:64), untuk membekali siswa dalam 

berbagai kompetensi, perlu menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna 

tidak hanya dengan penggunaan metode yang tepat, namun kunci sukses 

pembelajaran juga ditunjang dengan fasilitas dan sumber belajar. Fasilitas dan 

sumber belajar harus memadai, guru harus mampu menciptakan alat pembelajaran 

dan media, karena media pembelajaran sangat penting dalam menunjang hasil 

belajar siswa.  

Beberapa alasan yang berkenaan dengan manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar siswa antara lain: (1) Pembelajaran akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) Bahan 

pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih dipahami oleh para 

siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik,         

(3) Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, dan (4) Siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru 

(Sudjana dan Rivai, 1992:2). 
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Media yang dimaksud yaitu multimedia interaktif pada pembelajaran 

tematik untuk siswa kelas 3 di SDN Purwantoro 1 Malang. Multimedia interaktif 

merupakan suatu inovasi baru bagi guru maupun siswa dalam pemanfaatan 

perkembangan teknologi dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Multimedia 

interaktif ini dapat mendukung proses pembelajaran dikelas, mendorong siswa 

untuk belajar mandiri ketika guru berhalangan hadir, memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi yang ruang lingkupnya luas. Pembelajaran dengan 

multimedia interaktif menurut Darmawan (2012: 55-56) mampu mengaktifkan 

siswa untuk belajar dengan motivasi yang tinggi karena ketertarikannya pada 

sistem multimedia yang mampu menyuguhkan tampilan teks, gambar, video, 

suara, dan animasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa siswa dapat bersemangat 

belajar dengan multimedia interaktif karena tampilannya yang menarik dan 

mendukung pembelajaran. Multimedia interaktif ini dirancang untuk materi 

perkembangan teknologi pangan.  

Materi perkembangan teknologi pangan dipilih karena disesuaikan 

dengan muatan mata pelajaran pada kurikulum 2013 untuk kelas 3 sekolah dasar 

tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 (Bahasa Indonesia, SBdP, dan Matematika) 

yang akan dipadukan dalam multimedia interaktif secara tematik. Seluruh materi 

pada tiga muatan pelajaran tersebut mengandung ruang lingkup yang sangat luas, 

dan apabila dipraktikkan langsung maka akan membutuhkan waktu yang lama. 

Adapun pengertian dari teknologi pangan adalah suatu teknologi yang 

menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen 

(pasca panen) guna memperoleh manfaatnya seoptimal mungkin sekaligus dapat 

meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Pada multimedia interaktif 
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diuraikan tentang hasil perkembangan teknologi pangan dan yang bukan termasuk 

hasil teknologi pangan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

pada tanggal 9 Mei 2017 di SD Negeri Purwantoro 1 Malang diketahui bahwa 

pembelajaran tematik sudah diterapkan sejak tahun 2013 dengan baik. Sumber 

belajar yang digunakan guru khususnya guru kelas 3 dalam mendukung 

pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 yang beragam antara lain : 

buku panduan tematik, buku non-fiksi (cara cepat berhitung), koran, majalah, 

internet, dan lingkungan sekitar, serta menggunakan media pembelajaran yang 

bervariatif diantaranya : media cetak, lingkungan sekitar, slide, gambar, dan video 

tanpa digabungkan menjadi multimedia. Adapun laboratorium komputer yang ada 

di sekolah belum dimanfaatkan dengan optimal dalam pembelajaran. Materi 

perkembangan teknologi pangan mencakup beberapa mata pelajaran yang di 

integrasikan menjadi pembelajaran tematik diantaranya : Bahasa Indonesia, 

Matematika, Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), sehingga pada saat pembelajaran 

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyampaikan materi.  

Hasil observasi juga memperoleh data, bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran seringkali guru meninggalkan kelas untuk keperluan sekolah dan 

hanya memberikan tugas kepada siswa antara lain berupa : (1) mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS), (2) mengerjakan lembar kegiatan yang sudah dibuat 

oleh guru kelas, maupun mengerjakan buku tematik bagi siswa dan didampingi 

oleh guru piket dalam proses belajar mengajar.  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada guru kelas 3 terhadap 

pemanfaatan multimedia interaktif dikatakan bahwa selama mengajar belum 
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pernah menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran karena 

keterbatasan waktu dan kurangnya informasi dalam pembuatan multimedia. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Haryono (2015) 

dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif Sebagai Media Pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial Materi Koperasi Bagi Siswa Kelas IV SD Negeri 

Tegalpanggung Yogyakarta” dalam penelitian tersebut sudah menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan multimedia interaktif ini memiliki kelebihan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa karena menariknya animasi yang digunakan. 

Selain itu multimedia interaktif juga dapat melatih kemandirian siswa untuk 

belajar karena sifatnya yang interaktif. Sedangkan menurut Wulandari (2016) 

dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif  pada Subtema Jenis-jenis 

Pekerjaan Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV A di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang 2” dalam penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa penggunaan multimedia interaktif dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar siswa kelas 4 pada subtema jenis-jenis pekerjaan diukur dari hasil pretest 

dan postest penggunaan multimedia interaktif, sehingga multimedia interaktif 

layak digunakan dalam media pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pengembangan yang dapat membantu dalam pembelajaran dengan 

judul “Pengembangan Multimedia Interaktif pada Materi Perkembangan 

Teknologi Pangan untuk Siswa Kelas 3 di SDN Purwantoro 1 Malang”, yang 

mana multimedia interaktif  ini pengembangan dari media cetak, gambar, audio 

dan video yang masih terpisah menjadi multimedia interaktif yang digunakan 

dalam pembelajaran tematik yang lebih inovasi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kelayakan pengembangan multimedia interaktif pada materi 

perkembangan teknologi pangan untuk siswa kelas 3 di SDN Purwantoro 1 

Malang? 

2. Bagaimana kepraktisan penggunaan multimedia interaktif pada materi 

perkembangan teknologi pangan untuk siswa kelas 3 di SDN Purwantoro 1 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan penelitian 

dan pengembangan multimedia interaktif ini untuk : 

1. Mendeskripsikan kelayakan pengembangan multimedia interaktif pada materi 

perkembangan teknologi pangan untuk siswa kelas 3 di SDN Purwantoro 1 

Malang. 

2. Mendeskripsikan kepraktisan penggunaan multimedia interaktif pada materi 

perkembangan teknologi pangan untuk siswa kelas 3 di SDN Purwantoro 1 

Malang. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan oleh peneliti berupa multimedia 

interaktif yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penyampaian materi dalam multimedia interaktif ini menggunakan gambar, 

teks, animasi, audio, video dan juga terdapat soal latihan yang sesuai materi. 

Multimedia ini menggunakan aplikasi Adobe Flash CS 6 yang tidak lepas dari 

bantuan aplikasi lainnnya seperti Adobe Photoshop, dan Windows Movie 

Maker. 

2. Produk multimedia interaktif ini berupa aplikasi Adobe Flash Player yang 

dapat digunakan untuk komputer dan laptop serta dilengkapi buku panduan 

penggunaan. 

3. Spesifikasi sistem minimum komputer yang diperlukan untuk dapat 

menjalankan aplikasi multimedia interaktif ini adalah sebagai berikut: 

Prosesor Intel core 2 duo, memori 1 Giga, Windows Vista ke atas dengan 

infrastruktur 32 bit, Microsoft Office 2007 Full Instalation, dan Adobe Flash 

Player 11 ke atas. 

4. Multimedia interaktif ini memberikan tampilan yang sederhana untuk 

mempermudah pengguna baik siswa maupun guru yang meliputi : 

a. Pendahuluan yang berisi halaman masuk menampilkan judul produk, halaman 

menu utama yang menampilkan menu-menu tampilan seperti (petunjuk 

penggunaan, kurikulum, materi, soal latihan, game, dan profil pengembang). 

b. Menggunakan model font : Gotham Round Medium, Gotham Round Book, 

Gotham Round Bold, Vanilla, Helvetica Round dengan ukuran 20 pt - 100 pt. 
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c. Video dalam multimedia direkam dengan menggunakan smartphone type 

OPPO 3001 dan disunting menggunakan aplikasi Windows Movie Maker. 

d. Pembahasan berisi kurikulum yang meliputi (KI, KD, Indikator, tujuan 

pembelajaran), materi yang memuat materi pada tema 2 (Perkembangan 

Teknologi) subtema 1 (Perkambangan Teknologi Pangan) pembelajaran 1 

untuk kelas 3 sekolah dasar. 

e. Menampilkan Tombol-tombol berupa tombol navigasi pada masing-masing 

slide yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memilih bagian 

mana yang akan dipelajari, bagian mana yang akan diulang, dan melanjutkan 

ke materi selanjutnya. 

f. Evaluasi multimedia interaktif yang terdiri dari latihan soal 10 nomor dan 

game berupa mencocokkan gambar sesuai dengan pola yang ada. Serta terdapat 

bagian penutup terdapat profil pengembang multimedia dan menu tombol 

keluar untuk mengakhiri pembelajaran dengan menggunakan multimedia 

interaktif. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah sumber pengetahuan mengenai pengembangan multimedia 

interaktif. 

b. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang. 
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c. Berkontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya pengembangan 

media pembelajaran berupa multimedia interaktif. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa: 

1) Meningkatkan pemahaman konsep dan keaktifan siswa. 

2) Lebih mudah memahami dari materi pembelajaran melalui media yang 

belum pernah diterapkan dalam pembelajaran.  

3) Tercipta pembelajaran yang tidak membosankan karena media yang berikan 

mengandung unsur permainan yang bersifat mendidik. 

4) Pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan motivasi semangat belajar. 

5) Melatih siswa untuk belajar secara mandiri. 

b. Bagi guru : 

1) Memberikan variasi pengembangan dan inovasi media pembelajaran dan 

dikemas dalam multimedia interaktif yang dapat mendukung keberhasilan 

belajar siswa khususnya pembelajaran tematik.  

2) Menambah wawasan guru mengenai penerapan multimedia interaktif, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

3) Mendapat pengalaman baru tentang media pembelajaran tematik yang 

dikemas secara sederhana menggunakan multimedia interaktif. 

c. Bagi peneliti: 

Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh wawasan dan pengalaman 

baru untuk mengembangkan multimedia interaktif yang sebelumnya belum 

diterapkan disekolah khususnya pada kelas 3 di SDN Purwantoro 1 Malang.  
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Asumsi pengembangan yang digunakan dalam multimedia interaktif, 

antara lain : 

a. Guru maupun siswa dapat mengoperasikan komputer atau laptop sebagai 

sarana pembelajaran dalam penggunaan multimedia interaktif. 

b. Siswa sudah mempelajari materi pada pembelajaran tematik tema 2, subtema 1 

dan pembelajaran 1 dikelas 3 Sekolah Dasar (SD), sehingga memudahkan 

peneliti untuk menguji kelayakan maupun mengetahui respon siswa dalam 

menggunakan produk yang berupa multimedia interaktif, hal tersebut tak lepas 

dari bantuan guru untuk melancarkan kegiatan proses belajar mengajar dikelas. 

c. Guru maupun siswa sebaiknya mengikuti petunjuk penggunaan produk agar 

tidak terjadi kesalahan pada penggunaan multimedia interaktif. 

d. Tersedia adanya proyektor untuk mengenalkan tentang multimedia interaktif 

agar semua siswa kelas 3 dan guru dapat melihat hasil produk yang 

dikembangkan oleh peneliti. 

e. Tersedia laboratorium komputer (komputer yang masih bisa/layak digunakan) 

untuk mempraktekkan produk secara langsung oleh siswa kelas 3. Jika 

memang tidak memungkinkan menggunakan laboratorium komputer, peneliti 

bisa menyediakan beberapa laptop untuk menerapkan multimedia interaktif 

dikelas (penerapan multimedia interaktif dapat dilakukan dikelas maupun 

dilaboratorium komputer). 

f. Multimedia interaktif pada materi perkembangan teknologi pangan layak 

diterapkan di kelas 3 sekolah dasar. 
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g. Multimedia interaktif dapat menimbulkan interaksi langsung antara siswa dan 

media sehingga sesuai dengan karakteristik kelas 3 yang menyukai pengalaman 

langsung dalam belajar. 

h. Multimedia interaktif akan mendapat respon baik dari siswa kelas 3 sekolah 

dasar. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan pengembangan multimedia interaktif yang diterapkan pada 

kelas 3 di SD Negeri Purwantoro 1 Malang. yaitu : 

a. Pembuatan media ini menggunakan Adobe Flash CS6 sebagai software utama, 

adapun untuk software pendukung menggunakan Adobe Photoshop dan 

Windows Movie Maker. 

b. Evaluasi yang dilakukan peneliti pada penelitian ini hanya pada evaluasi 

formatif, karena evaluasi dilakukan setelah setiap tahapan selesai. 

c. Peneliti mampu mengembangkan multimedia interaktif pada buku tematik 

kelas 3 tema 2 (Perkembangan Teknologi) subtema 1 (Teknologi Pangan) dan 

pembelajaran 1 semester I, dengan alasan bahwa ruang lingkup materi 

pembelajarannya relatif luas, sehingga dengan multimedia interaktif siswa 

dapat terbantu memahami materi dengan baik. 

d. Subjek validasi untuk pengembangan multimedia interaktif ini terdiri dari tiga 

validator yaitu: dosen ahli media, dosen ahli materi, dan guru ahli materi 

pembelajaran Sekolah Dasar (SD). 

e. Peneliti mampu menerapkan pada satu tempat sekolah dasar yaitu di SDN 

Purwantoro 1 Malang.  
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f. Multimedia interaktif ini dibuat untuk guru dan siswa yang dapat 

mengaplikasikan komputer. 

G. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai istilah yang digunakan, 

maka penulis kemukakan definisi operasional untuk istilah yang digunakan : 

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dapat mengaitkan 

beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu sebagai pusat yang 

digunakan untuk memahami gejala - gejala dan konsep - konsep sehingga dapat 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah suatu alat atau perantara yang bertujuan 

untuk menyalurkan pengetahuan dan informasi yang dilakukan oleh guru dalam 

memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan. 

3. Multimedia Interaktif 

Multimedia interaktif merupakan perpaduan dari berbagai media yang 

terdiri atas gambar, teks, animasi, audio, video, interaksi, dan lain-lain yang 

dikemas menjadi satu dalam bentuk file digital dan digunakan untuk membantu 

siswa dalam memahami materi pembelajaran. Multimdia interaktif dapat  

meningkatkan aktifitas siswa karena dilengkapi dengan alat pengontrol berupa 

tombol-tombol yang dapat dioperasikan langsung oleh siswa. 
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4. Materi Perkembangan Teknologi Pangan

Perkembangan teknologi pangan merupakan suatu teknologi yang 

menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen 

(pasca panen) guna memperoleh manfaatnya seoptimal mungkin sekaligus dapat 

meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Pada multimedia interaktif 

menjelaskan bagian dasar dari perkembangan teknologi pangan seperti 

mengklasifikasikan yang termasuk hasil teknologi pangan dan yang bukan 

termasuk teknologi pangan. 




