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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dibuat seiring dengan menurunnya karakter bangsa 

Indonesia pada akhir-akhir ini. Korupsi, penyalahgunaan obat terlarang, 

pembunuhan, kekerasan, premanisme, dan lain-lain adalah kejadian yang 

menunjukkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah serta 

rapuhnya pondasi moral dan spiritual kehidupan bangsa (Mulyasa, 2013:14). 

Selain itu, penyebab perlunya mengembangkan kurikulum 2013 adalah beberapa 

hasil dari riset internasional yang dilakukan oleh Global Institute and Programme 

for International Student Assessment (PISA) merujuk pada suatu simpulan bahwa 

prestasi siswa Indonesia tertinggal dan terbelakang (Mulyasa, 2013: 60). Namun 

masih banyak waktu untuk mengubah generasi penerus menjadi kebanggaan 

bangsa yang berkarakter. 

Kurikulum 2013 telah mencoba menanggapi terhadap peningkatan 

perkembangan jaman, karena dengan penekanan pada domain keterampilan (skill) 

dan karakter (afektif) secara terencana membentuk dan menyiapkan siswa menjadi 

orang yang tidak hanya mampu dalam aspek teoritis semata, lebih dari itu mereka 

juga mampu dalam hal keterampilan yang dibutuhkan dikala dewasa dan karakter 

positif sesuai dengan norma agama, bangsa dan masyarakat (Sariono, 2013 : 6-7). 

Kurikulum 2013 membantu dalam merubah karakter anak bangsa yang awalnya 

menurun menjadi lebih baik, sebelum kurikulum 2013 diterapkan pada proses 

pembelajaran kebanyakan masih berpusat pada guru, misalnya guru masih 
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menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran,  yang mengakibatkan siswa 

menjadi kurang aktif ketika belajar. Hal tersebut yang mengakibatkan perubahan 

kurikulum untuk menunjang pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. 

 

2. Siswa Sekolah Dasar 

a. Perkembangan Siswa Sekolah Dasar 

Pendidikan merupakan bekal manusia untuk memecahkan masalah-

masalah yang akan dijumpai sepanjang hidupnya, salah satu unsur penting yang 

terdapat pada pendidikan sekolah dasar adalah peserta didik atau siswa yang 

terdiri dari beragam usia. Menurut Ahmadi & Amri (2014: 89) anak usia sekolah 

dasar berada pada tahapan operasional konkret. Pada tahap ini anak menunjukkan 

perilaku belajar seperti berikut : 

(1) Mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek ke 

aspek lain secara reflektif dan serentak, (2) Mulai berpikir secara operasional, 

(3) Berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, (4) 

Membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip 

ilmiah sederhana dan mempergunakan hubungan sebab akibat, (5) 

Memahami konsep substansi, volume, panjang, lebar, luas, dan berat. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa siswa sekolah dasar 

berada pada tahap perkembangan operasional konkret yang menunujukkan 

beberapa perilaku belajar antara lain: mulai memandang dunia secara objektif, 

mulai berpikir secara operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, 

membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah, 

dan sebab akibat serta mulai memahami konsep substansi seperi volume, berat, 

panjang luas, dan lain-lain. Sesuai dengan perkembanganya, siswa sekolah dasar 

membutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung.  
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b. Ciri Belajar Siswa Sekolah Dasar 

Klasifikasi siswa dalam pendidikan terdiri dari beberapa jenjang. 

Masing-masing jenjang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda 

termasuk pada ciri belajarnya. Menurut Ahmadi & Amri (2014: 90) ciri belajar 

siswa sekolah dasar yaitu: (1) kongkret, (2) integratif, (3) hierarkis. Berikut 

penjelasan dari ketiga ciri yang telah disebutkan : 

(1) Kongkret 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 lebih 

bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan 

yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih 

bermakna, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. (2) Integratif 

berarti bahwa siswa memandang segala sesuatu sebagai satu keutuhan. (3) 

Hierarkis berarti bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang 

lebih kompleks. Sehubungan 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 kongkret, integratif, dan hierarkis. Kongkret berarti nyata atau 

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

menjadi lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan keadaan yang 

sebenarnya. Maksud dari integratif yaitu cara belajar siswa tidak secara terpisah 

namun dijadikan satu kesatuan yang utuh, sehingga siswa lebih mudah memahami 

apa yang dipelajari. Hierarkis berarti bertahap mulai dari hal-hal sederhana 

menuju hal-hal yang lebih kompleks sebagai contoh mengajarkan tentang pecahan 

diawali dengan bercerita hingga sampai pada perhitungan dalam bilangan 

pecahan, sehingga siswa lebih mudah memahami apa yang sudah dipelajari. 
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c. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Salah satu komponen mengajar adalah adanya siswa. Proses 

pembelajaran tanpa adanya siswa tidak akan terjadi proses belajar mengajar. 

Sesuai kutipan Vamela, dkk (2012 : 6 ) siswa adalah “Anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu“ (UU RI No 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu Khuroidah (2013) dalam 

penelitiannya memaparkan bahwa siswa adalah komponen masukan dalam sistem 

pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (dalam 

Kompas Gramedia, 2005). 

Trianto (2007:14-15) mengemukakan bahwa ada empat tahap 

perkembangan kognitif, yaitu: 1) tahap usia anak 0 – 2 tahun adalah tahap 

sensorimotor, ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan langkah 

demi langkah, 2) tahap usia anak 2 – 7 tahun adalah tahap praoperasional, ciri 

perkembangannya menggunakan simbol atau bahasa tanda dan konsep intuitif, 3) 

tahap usia anak 7 – 11 tahun atau lebih adalah tahap operasi konkret, ciri 

perkembangannya memakai aturan jelas atau logis pada tahap ini anak akan dapat 

berpikir secara logis mengenai peristiwa-periatiwa yang konkret dan 

mengklasifkasikan benda– benda ke dalam bentuk–bentuk yang berbeda, 4) tahap 

usia anak 11 tahun atau lebih adalah tahap operasi formal, ciri perkembangannya 

pada tahap ini anak berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis dan lebih 

idealis. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa siswa sekolah dasar 

khususnya pada siswa 3 sekolah dasar berada dalam tahap operasional kongkret, 

dengan demikian dalam memberikan materi pelajaran, guru diharapkan lebih 

menitikberatkan pada alat peraga atau media yang lebih bersifat konkret dan logis. 

Keterlibatan dan penerimaan dalam kehidupan kelompok bagi anak usia sekolah 

dasar merupakan minat dan perhatiannya pada kompetensi–kompetensi sosial 

yang positif dan produktif yang akan berkembang pada usia ini. Selama masa 

perkembangannya, pada anak tumbuh berbagai sarana yang dapat 

menggambarkan dan mengolah pengalaman dalam dunia di sekeliling mereka. 

d. Elemen Warna dengan Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Warna elemen dan pemilihan warna sangat penting dalam pengembangan 

multimedia interaktif untuk menentukan kelayakan sebuah program multimedia. 

Warna termasuk salah satu unsur visual, disamping ada titik, garis, bidang, dan 

tekstur. Selain itu warna merupakan unsur yang sangat tajam untuk menyentuh 

kepekaan penglihatan sehingga mampu menstimuli perasaan, perhatian dan minat 

seseorang (Kusrianto, 2007 : 46). 

Warna selain hanya dapat dilihat dengan mata ternyata mampu 

mempengaruhi perilaku seseorang, mempengaruhi penilaian estetis dan turut 

menentukan suka tidaknya seseorang pada suatu benda (sigit :2014). Berikut ini 

potensi karakter warna yang mampu memberikan kesan pada siswa : 

(1) Hitam sebagai warna yang tertua (gelap) dengan sendirinya menjadi 

lambang untuk sifat gulita dan kegelapan; (2) Putih sebagai warna paling 

terang, melambangkan cahaya, kesucian; (3) Abu-abu, merupakan warna 

paling netral dengan tidak adanya sifat atau kehidupan spesifik; (4) Merah 

bersifat menaklukka, ekspansif (meluas), dominan (berkuasa), aktif dan vital 

(hidup); (5) Kuning melambangkan benda yang bersifat cahaya,momentum 

dan mengesankan sesuatu; (6) Hijau memiliki sisfat keseimbangan dan 

selaras, membangkitkan ketenangan dan tempat mengumpulkan daya-daya 

baru; (7) Biru warna yang menimbulkan kesan dalamnya sesuatu (dediepte), 

memiliki sifat tantangan. 
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Secara visual warna memiliki kekuatan yang mempengaruhi citra orang 

yang melihatnya. Masing-masing warna mampu memberikan respon secara 

psikologis. Menurut seorang pakar warna, Molly E.Holzshlag dalam Purnama 

(2014) kemampuan masing-masing warna dapat memberikan respon secara 

psikologis kepada audiennya, dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Makna Psikologis Warna 

Warna Respon psikologis yang ditimbulkan 

Putih  Kemurnian/suci, bersih, kecermatan, innocent (tanpa dosa), 

steril,kematian. 

Hitam Kekuatan, seksualitas, kemewahan, kematian, misteri, ketakutan, 

ketidakbahagiaan, keanggunan. 

Abu-abu Intelek, futuristik, modis, kesenduan, merusak. 

Coklat Bumi, dapat dipercaya, nyaman, bertahan. 

Merah Kekuatan, bertenaga, kehangatan, nafsu, cinta, agresifitas, bahaya. 

Orange Energi, kesimabungan, kehangatan. 

Kuning Optimis, harapanm filosofis, ketidakjujuran/kecurangan, pengecut, 

penghianatan. 

Ungu Spritual, misteri, keagungan, perubahan bentuk, galak, arogan. 

Hijau Alami, kesehatan, pandangan yang enak, kecemburuan, pembaharuan. 

Biru Kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, kebersihan, perintah. 

(Sumber : Purnama, 2014 : 119)  

Warna memiliki daya tarik tersendiri, warna biru, hijau dan ungu adalah 

warna “dingin”, sedangkan warna merah dan orange adalah warna “hangat”. 

Pemilihan warna untuk materi pembelajaran harus memperhatikan masalah respon 

emosional yang dikehendaki, yaitu aktif, dinamis, perasaan hangat atau yang lebih 

kontempaltif, pemikir, perasaan dingin. Menurut Purnama (2014,124) warna yang 

diulang-ulang dibeberapa bagian tayangan cenderung menunjukkan hubungan 

antar bagian tersebut. Semakin menyala sebuah warna (misalnya merah atau biru, 

di sisi berlawanan dalam spektrum), maka warna tersebut cenderung akan menarik 

perhatian. Adapun font yang digunakan dalam multimedia interaktif yaitu Gotham 

Round Medium, Gotham Round Book, Gotham Round Bold, Vanilla, Helvetica 
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Round dengan ukuran 20 pt - 100 pt, karena bentuk font muda dibaca dan sesuai 

dengan karakteristik siswa kelas rendah. 

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa penggunaan warna 

sangat penting dalam pengembangan multimedia. Pemilihan warna yang baik 

secara keseluruhan akan mendukung keberhasilan sebuah program multimedia 

dan akan mengundang respon yang positif bagi pengguna, sekaligus mengundang 

rasa kagum akan keindahannya. Sebaliknya pemilihan yang kurang baik akan 

mengurangi keberhasilan sebuah program multimedia interaktif baik dari sisi 

respon penggunaan maupun keindahannya.  

 

3. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema tertentu untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran 

menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa. Hajar (2013:21) menyimpulkan bahwa kurikulum 

tematik dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. 

Pada pembelajaran tematik, terdapat unsur mata pelajaran yang digabung 

menjadi satu buku tematik, sehingga unsur mata pelajaran tidak terlalu terlihat 

pada saat pembelajaran berlangsung. Muatan pelajaran yang terdapat pada 

pembelajaran tematik yaitu PPKn, Matematika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan (PJOK), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), mata pelajaran IPA dan 

IPS untuk kelas rendah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.  
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Pembelajaran tematik ini menekankan kepada siswa untuk lebih berperan 

aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa mendapatkan pengalaman 

langsung dan terlatih untuk dapat memecahkan masalah sendiri. Pembelajaran 

tematik dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut akan 

dijelaskan oleh Sukayati (2004:4) diantaranya yaitu: 

(a) Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih 

bermakna; (b) Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan 

memanfaatkan informasi; (c) Menumbuhkembangkan sikap positif, 

kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan; (d) 

Menumbuhkembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, toleransi, 

komunikasi serta menghargai pendapat orang lain; (e) Meningkatlkan gairah 

dalam belajar; (f) Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan 

kebutuhannya. 

 

Pada pembelajaran tematik juga terdapat dua prinsip yaitu prinsip 

penggalian tema dan prinsip pelaksanaan pembelajaran tematik yang dapat 

dijadikan pedoman dan acuan bagi guru. Berikut adalah penjelasan Daryanto 

(2014:86) terdapat dua jenis prinsip-prinsip pembelajaran tematik diantaranya: 

a.  Prinsip-Prinsip dalam Penggalian Tema : (1) Tema tidak terlalu luas 

sehingga mudah sehingga mudah untuk memadukan mata pelajaran, (2) 

Bermakna, sehingga bisa digunakan sebagai bekal siswa untuk belajar 

selanjutnya, (3) Sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, (4) Mampu 

menunjukkan sebagian besar minat siswa. 

b. Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tematik: (1) Guru tidak 

bersikap otoriter dan berperan sebagai single actor yang mendominasi proses 

pembelajaran, (2) Pemberian tanggung jawab terhadap individu dan 

kelompok harus jelas dan mempertimbangkan kerja sama kelompok, (3) 

Guru harus bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang muncul saat proses 

pembelajaran yang diluar perencanaan, (4) Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan evaluasi diri disamping penilaian lain. 

 

Pembelajaran tematik merupakan sebuah pendekatan baru pada 

Kurikulum 2013. Pada pembelajaran tematik siswa diajarkan untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar secara 

langsung dan terlatih untuk memecahkan masalah sendiri. Langkah-langkah 

kegiatan pada pembelajaran tematik menuntut guru untuk mendorong siswa 

berperan secara aktif dalam pembelajaran.  
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Langkah-langkah tersebut terdapat pada kegiatan inti antara lain yaitu 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Daryanto 

(2014:104) sebagai berikut: 

(a) eksplorasi dalam kegiatan ini guru melibatkan siswa untuk mencari 

informasi yang luas tentang topik atau tema yang akan dipelajari, (b) 

elaborasi pada kegiatan ini guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berfikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah tanpa rasa takut, (c) 

konfirmasi, pada kegiatan ini guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa.   

  

Langkah-langkah  tersebut sangat cocok dan harus dikembangkan oleh 

setiap guru ketika menyusun konsep pelaksanaan pembelajaran tematik. 

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diharapkan guru dapat menerapkan 

pembelajaran secara sistematis. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik sangat bermanfaat bagi siswa dan dapat menjadi acuan bagi guru untuk 

mengembangkan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik menerapkan tema-

tema pada kehidupan sehari-hari sehingga siswa mendapatkan pengalaman secara 

langsung dan bermakna. 

 

4. Media Pembelajaran 

Pembelajaran tematik di sekolah dasartidak hanya didukung dengan 

adanya beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan, namun juga didukung oleh 

adanya media pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran dikelas. 

(Arsyad, 2010:3) memaparkan bahwa “kata media berasal dari bahasa Latin 

medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar”. Sementara 

itu menurut  Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2011: 3) memaparkan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang 
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membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media, sedangkan Musfiqon (2012: 28) mengungkapkan bahwa secara 

lebih utuh media pembelajaran dapat digunakan sebagai perantara antara guru dan 

siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan sebuah perantara yang dapat menyalurkan materi 

pembelajaran agar siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh 

guru. Selain itu pembelajaran tidak hanya menyapaikan materi saja akan tetapi 

dapat memberikan pengalaman baru dalam proses pembelajaran yang melibatkan 

siswa menjadi aktif. 

a. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media diklasifikasikan dalam beberapa jenis seperti : media audio, 

visual, audio visual, dan multimedia. Berikut penjabaran dari jenis-jenis media 

tersebut : 

1) Media Audio 

Media Audio merupakan media yang  melibatkan indera pendengaran. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (Tim Penyusun, 

2007:76), audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Daryanto 

(2010: 37), audio berasal dari kata audible yang artinya suaranya dapat 

diperdengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Menurut Sadiman, dkk. 

(2009:49), media audio merupakan media untuk menyampaikan pesan yang akan 

disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal (kedalam bahasa 

lisan) maupun non verbal.  
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpukan bahwa media audio 

merupakan salah satu bentuk media yang menyampaikan pesan atau informasi 

kepada siswa dengan cara diperdengarkan secara langsung sehingga siswa dapat 

menerima materi dari guru dengan hal yang berbeda dari sebelumnya misalnya 

siswa hanya menerima materi dengan ceramah dari guru. Media audio ini  berupa 

suara-suara yang dapat didengarkan oleh siswa menggunakan alat bantu seperti 

benda-benda disekitar, radio, speaker, sound, dll. Sehingga siswa dapat mengingat 

suara yang didengarnya ketika dalam pembelajaran. 

 

2) Media Visual 

Media visual merupakan media yang melibatkan indera penglihatan. 

Media bisa berupa gambar, animasi, foto, koran, majalah dan segala sesuatu yang 

menghubungkan dengan indera penglihatan. Menurut Munadi (2008:81) 

mengemukakan bahwa media visual adalah media yang melibatkan indera 

penglihatan. Terdapat dua jenis pesan yang terdapat dalam media pembelajaran 

yaitu pesan verbal dan nonverbal, pesan verbal berbentuk tulisan sedangkan pesan 

nonverbal berbentuk simbol-simbol. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Tim Penyusun, 1989: 250) gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, 

tumbuhan, dan lain-lain). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media visual atau 

gambar adalah perantara atau pengantar cetak yang digunakan untuk membantu 

menyampaikan pesan kepada siswa berupa tiruan barang (orang, binatang, 

tumbuhan, dan lain-lain) yang sudah tercetak pada kertas dan hanya dapat dilihat, 

tidak mengandung unsur suara. 
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3) Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan media yang menggabungkan indera 

penglihatan dan indera penglihatan dalam suatu proses. Sementara itu menurut 

(Asra, 2007: 5−9) menjelaskan bahwa media audio visual yaitu media yang dapat 

dilihat sekaligus dapat didengar, seperti film bersuara, video, televisi, dan sound 

slide. Menurut Rusman (2012: 63) menjelaskan bahwa media audio visual yaitu 

media yang mengkombinasikan antara audio dan visual atau disebut media 

pandang-dengar. Contoh dari media audio-visual adalah program video/televisi 

pendidikan, video/televisi instruksional, dan program slide suara (sound slide). 

Berdasarkan penjelasan dari para peneliti dapat disimpulkan bahwa 

media audio visual merupakan kombinasi antara suara dan gambar yang dijadikan 

dalam satu kesatuan utuh, yang mana media audio visual dapat dilakukan untuk 

pembelajaran sehingga siswa dapat memahami isi materi yang disampaikan oleh 

guru, misalnya media berupa video pembelajaran, menampilkan film yang sesuai 

dengan materi, dan menampilkan sound slide yang sesuai dengan materi. 

4) Multimedia 

Secara etimologis multimedia berasal dari kata multi (bahasa Latin) yang 

berarti banyak, bermacam-macam, dan medium (bahasa Latin) yang berarti 

sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Menurut 

kutipan Wijaya (2010) memaparkan “kata medium dalam American Heritage 

Electronic Dictionary (1991) juga diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan 

dan mempresentasikan informasi. 
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Menurut Munir (2015:4) memaparkan dalam buku bahwa “multimedia 

merupakan sebuah program untuk menyampaikan konten digital secara 

keseluruhan dengan menggunakan kombinasi terpadu antarkonteks, audio, gambar 

Dua Dimensi (2D), Tiga Dimensi (3D), video dan animasi”. Multimedia dapat 

mengembangkan kemampuan indera dan menarik perhatian serta minat. Computer 

Technology Research (CTR), menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 

20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang dapat mengingat 

50% dari yang dilihat dan didengar 80% dari yang dilihat, didengar dan dilakukan 

sekaligus (Munir, 2015:6).  

Multimedia dapat menyajikan informasi yang dilihat, didengar dan 

dilakukan, sehingga multimedia efektif untuk menjadi alat (tools) yang sesuai 

dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Munir (2015:6) efektivitas 

multimedia dapat dilihat dari beberapa kelebihan, diantaranya yaitu : 

(a) bersifat multi-sensorik karena banyak merangsang indera, sehingga dapat 

mengarah perhatian dan tingkat retensi (penyimpanan) yang baik. (b) 

menarik perhatian dan minat, karena merupakan gabungan antara pandangan, 

suara dan gerakan. (c) bersifat interaktif menciptakan hubungan dua arah 

diantara pengguna multimedia. Interaktivitas yang memungkinkan 

pengembang dan pengguna membuat, memanipulasi dan mengakses 

informasi. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

multimedia merupakan perpaduan antara berbagai jenis media yang berupa teks, 

gambar, suara, animasi, video dengan memanfaatkan program komputer untuk 

menyampaikan pesan kepada siswa untuk proses pembelajaran yang lebih 

inovatif. 
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b. Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum manfaat praktis media dalam proses pembelajaran 

disampaikan oleh Sudjana dan Rivai dalam kutipan Arsyad (2011: 24-25) adalah 

sebagai berikut: 

(a) pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, (b) bahan pembelajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, (c) metode mengajar akan 

lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan 

kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran, (d) siswa 

dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar 

uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Menurut Daryanto (2010: 40) menjelaskan beberapa manfaat dari media 

pembelajaran sebagai berikut : 

(a) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas, (b) mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra, (c) menimbulkan gairah 

belajar, (d) memungkinkan anak dapat belajar mandiri sesuai dengan bakat 

dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya, (e) memberikan 

rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan 

persepsi yang sama, (f) dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat praktis 

dari penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

membiasakan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, melatih siswa untuk bisa 

belajar secara mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya khususnya dalam 

bidang teknologi, sehingga siswa dapat mengikuti perkembangan jaman tentang 

perkembangan teknologi yang semakin canggih. 
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5. Multimedia Interaktif 

a. Pengertian Multimedia Interaktif 

Multimedia adalah sebuah kombinasi dari teks, gambar, seni, suara, 

animasi, video yang merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan. Menurut 

penelitian Haryono (2015:22) bahwa multimedia diartikan oleh Russel (2014: 

200) “multimedia is the sequential or simultaneous of a variety of media in a 

presentation or self-study program. Computers are often involved in multimedia 

presentations that incorporate text, audio, and still or animated images”, artinya 

multimedia adalah serangkaian dari beberapa macam media dalam sebuah 

presentasi atau program belajar mandiri. Komputer sering digunakan dalam 

presentasi multimedia yang menyatukan teks, audio, dan gambar diam atau 

bergerak. Pernyataan ini menunjukkan pengertian multimedia sebagai suatu 

kesatuan antara berbagai media seperti teks, audio, dan gambar. 

Munir (2012:110) menyatakan bahwa multimedia interaktif adalah suatu 

tampilan multimedia yang dirancang agar tampilannya memenuhi fungsi 

menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas dengan penggunanya. 

Pengertian ini merujuk pada kemampuan multimedia interaktif untuk 

berkomunikasi dengan penggunanya. Tampilannya dirancang agar pengguna 

dapat memperoleh informasi yang interaktif. 

Sutopo (2003: 7) menyatakan bahwa multimedia interaktif (interactive 

multimedia) atau non linear multimedia adalah multimedia yang dapat menangani 

interaktif user, dimana user dapat memilih apa yang akan dikerjakan selanjutnya, 

bertanya dan mendapat jawaban yang akan mempengaruhi komputer untuk 

mengerjakan fungsi selanjutnya.  
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif 

adalah suatu tampilan multimedia menggunakan komputer yang mengintegrasikan 

beberapa macam media dimana pengguna dapat belajar secara interaktif karena 

dilengkapi dengan alat pengontrol yang berfungsi sebagai penghubung dengan 

program agar pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki. Dalam penelitian 

ini keinteraktifan media diperoleh dari adanya pilihan menu materi yang dapat 

dipelajari sesuai keinginan siswa. 

 

b. Kelebihan Multimedia Interaktif 

Setiap media yang digunakan oleh guru memiliki manfaat dan kelebihan 

masing-masing yang berbeda, begitu pula dengan multimedia interaktif. Munadi 

(2010:152) menyebutkan kelebihan multimedia interaktif sebagai media 

pembelajaran, 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 didik. (5) Karena 

multimedia interktif dirancang untuk pembelajaran mandiri, maka kontrol 

pemanfaatannya berada pada pengguna seutuhnya. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa multimedia interaktif 

dapat memberikan iklim afeksi secara individual, meningkatkan motivasi belajar, 

dan karena dirancang secara interaktif maka kontrol pemanfaatannya berada pada 

pengguna seutuhnya. Multimedia interaktif dapat mendukung siswa menjadi lebih 

aktif saat pembelajaran. Multimedia interaktif juga merupakan bentuk 

penyesuaian terhadap perkembangan teknologi di bidang pendidikan. 
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6. Materi Perkembangan Teknologi Pangan 

Perkembangan ilmu teknologi pangan sebenarnya sudah dimulai sejak 

peradaban manusia muncul di permukaan bumi, misalnya pengeringan, 

pengasinan, pengasaman, dan pemanasan dan lain-lain. Semua itu adalah prinsip 

baku yang saat ini dikembangkan untuk kepentingan umat manusia. 

Perkembangan teknologi pangan dapat diartikan sebagai pengubahan bahan 

mentah yang siap diolah menjadi hasil olahan dengan beberapa proses pengolahan 

seperti sterilisasi bahan pokok, pengeringan, penumbukan, percampuran, 

pemanasan, penggaraman, pendinginan, pengasaman dan lain-lain, sehingga 

mengahasilkan makanan yang berkualitas dan lebih awet dalam kurun waktu 

singkat maupun lama, dalam proses pengolahan ini terjadi perubahan bentuk 

menjadi produk baru yang secara teknis berbeda sifat-sifatnya dan secara 

ekonomis bernilai tambah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan asalnya. 

Menurut Gierschner (1992) dalam Amar (2014 : 1.8) memaparkan bahwa: 

Teknologi pangan merupakan teknologi yang melibatkan pengubahan dari 

bahan baku biologis sehingga menjadi lebih awet dalam waktu singkat 

maupun lama, dalam bentuk bahan setengah jadi ataupun jadi dengan 

menggunakan sarana yang cocok sehingga baik pada awal proses maupun 

akhir proses dicapai tujuannya, yaitu secara sensoris dan fisiologis diterima 

oleh konsumen, nilai zat gizinya diusahakan tidak berubah dan bebas dari 

toksin atau racun yang ada dalam bahan sehingga produk itu memenuhi 

syarat sesuai dengan standar yang berlaku. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat simpulkan bahwa perkembangan 

teknologi pangan sangat penting bagi kesejahteraan manusia untuk mengahasilkan 

makanan yang berkualitas dengan beberapa proses pengolahan yang baik. Adapun 

isi dalam multimedia interaktif pada bagian materi pembelajaran membahas 

tentang klasifikasi dari proses hasil teknologi pangan dan yang bukan termasuk 

hasil teknologi pangan. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pada penelitian ini terdapat dua kajian yang relevan yang digunakan 

sebagai pembanding dalam pengembangan multimedia interaktif. Adapun dua 

kajian penelitian yang relevan antara lain: Penelitian dan pengembangan yang 

ditulis oleh Haryono (2015) dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif 

Sebagai MediaPembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Materi Koperasi Bagi 

Siswa Kelas IV SD Negeri Tegalpanggung Yogyakarta” dalam penelitian tersebut 

sudah menunjukkan bahwa dengan menggunakanmultimedia interaktif tentang 

koperasi Indonesia yang dikembangkan berupa CD layak digunakan dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelayakan ini didasarkan pada: (a) uji 

kelayakan ahli media yang mendapatkan skor 4,54 (sangat baik), (b) uji kelayakan 

ahli materi yang mendapatkan skor 4,08 (baik), (c) uji kelayakan pengguna yang 

mendapatkan skor 3,79 (baik) untuk uji coba lapangan awal, 4,28 (sangat baik) 

untuk uji coba lapangan utama, dan 4,12 (baik) untuk uji coba lapangan 

operasional.  

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. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu pada siswa 

kelas IV, materi yang digunakan dalam penelitian masih menggunakan kurikulum 

lama yakni KTSP dengan mengambil salah satu mata pelajaran IPS tentang 

koperasi, tempat penelitian yang digunakan di SD Negeri Tegalpanggung 

Yogyakarta, dan model penelitian menggunakan model pengembangan Reasearch 

and Development (R&D) yang dikembangkan oleh Borg and Gall.  
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Terdapat beberapa perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti 

diantaranya yaitu: menggunakan materi pada Kurikulum 2013 dengan mengambil 

tema 2 subtema 1 pembelajaran 1, responden yang digunakan peneliti pada kelas 3 

SD, penelitian dilakukan di SD Negeri Purwantoro 1 Malang, dan model yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan model ADDIE sebagai 

penelitian pengembangan. Selain itu, terdapat beberapa persamaan dari penelitian 

yang ditulis oleh Haryono (2015) dan peneliti antara lain: mengembangkan 

multimedia interaktif, menggunakan aplikasi Adobe Flash CS 6 dalam pembuatan 

produk, ingin mengembangkan media agar siswa dapat mengetahui pembelajaran 

berbasis teknologi. 

Penelitian dan pengembangan yang ditulis oleh 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 sudah menunjukkan 

bahwa hasil dari pengembangan multimedia interaktif memenuhi kriteria layak 

dengan  hasil validasi ahli materi mencapai 81,67 %, hasil validasi ahli media 

mencapai 85% dan hasil validasi guru pembembelajaran mencapai 80%. 

Multimedia interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil pretest dan posttest siswa yang dilakukan peneliti pada kelas IV 

di MIN 2 Malang. Responden yang digunakan pada kelas IV, tempat yang 

dilakukan dalam  penelitian di MIN 2 Malang, variabel penelitian yang digunakan 

tentang meningkatkan hasil belajar siswa serta materi yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan tentang jenis-jenis pekerjaan.  
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Terdapat beberapa perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti 

diantaranya yaitu: menggunakan materi pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 1, 

responden yang digunakan peneliti pada kelas 3 semester I, penelitian dilakukan 

di SD Negeri Purwantoro 1 kota Malang. Selain itu, terdapat beberapa persamaan 

dari penelitian yang ditulis oleh Wulandari (2016) dan peneliti antara lain: 

mengembangkan multimedia interaktif, menggunakan aplikasi Adobe Flash CS 6, 

model penelitian dan pengembangan menggunakan model ADDIE, dan  

mengembangkan multimedia interaktif dalam proses pembelajaran di kelas. 

C. Kerangka Pikir 

Pengembangan multimedia interaktif ini dilakukan beberapa tahap 

dengan menggunakan model ADDIE, (1) Analyze, peneliti melakukan observasi 

langsung di SDN Purwantoro 1 Malang memperoleh hasil dengan kondisi nyata 

bahwa guru dikelas 3 masih belum memaksimalkan dalam penggunaan media, 

selain itu guru belum pernah menerapkan media yang berupa multimedia dalam 

pembelajaran karena keterbatasan waktu dalam pembuatan multimedia interaktif. 

Sedangkan kondisi idealnya seharusnya guru dapat menggunakan media 

pembelajaran yang menarik perhatian siswa dan meningkatkan motivasi belajar 

siswa. (2) Design, perancangan produk multimedia interaktif berupa storyboard. 

(3) Development, dilakukan proses pembuatan produk multimedia dalam bentuk 

yang nyata dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6 serta dilakukan uji 

validasi multimedia. (4) Implementation, menerapkan produk multimedia 

interaktif kepada siswa kelas 3 di SDN Purwantoro 1 Malang. (5) Evaluation, 

dilakukan setiap tahapan atau evaluasi formatif. Kerangka pikir dijabarkan pada 

gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Kondisi Nyata : 

Guru masih belum memaksimalkan 

dalam penggunaan media  dan masih 

belum memanfaatkan fasilitas sekolah 

secara optimal seperti penggunaan 

laboratorium komputer pada saat 

pembelajaran. Selain itu guru belum 

pernah menerapkan media yang 

berupa multimedia interaktif dalam 

pembelajaran karena keterbatasan 

waktu dan sering meninggalkan kelas 

untuk keperluan sekolah serta 

kurangnya informasi dalam 

pembuatan multimedia interaktif.  

Kondisi Ideal : 

Guru seharusnya dapat 

menggunakan  media 

pembelajaran yang menarik dan 

kreatif  serta  memanfaatkan 

fasilitas sekolah yang tersedia 

untuk digunakan  sebagai media 

pembelajaran  agar menarik 

minat siswa dalam belajar. 

Design (Perancangan) 

Merancang desain produk 

multimedia interaktif untuk 

memperbaiki kondisi yang ada. 

Development (Pengembangan) 

Mengembangkan desain produk 

multimedia menjadi multimedia 

yang nyata dan siap di validasi 

kepada para ahli (ahli media, ahli 

materi dan ahli pembelajaran SD). 

Produk Multimedia 

Interaktif 

Implementation (Implementasi) 

Menerapkan/uji coba produk multimedia 

interaktif yang telah divalidasi oleh 

validator, di ujicobakan kepada siswa 

kelas 3 di SDN Purwantoro 1 Malang. 

Evaluation (Evaluasi) 

Melaksanakan evaluasi pada 

tiap-tiap tahapan (evaluasi 

formatif) dan penyebaran 

angket untuk mengetahui 

respon siswa terhadap 

multimedia interaktif yang 

dirancang. 

Analyze 

(Analisis) 




