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   BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Seni Budaya di SD 

Seni dan Budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena 

disetiap seni pasti mengandung kebudayaan yang khas dan begitu pula sebaliknya, 

pada setiap kebudayaan pasti mengandung nilai seni yang indah. Menurut (Sachari,  

2005:5) Seni merupakan kata serapan dari bahasa Sansekerta yaitu sani. Yang 

berarti „pemujaan,pelayanan dan persembahan‟. Sehingga kata tersebut memiliki 

ikatan erat dengan suatu upacara keagamaan atau biasa dikenal dengan nama 

”kesenian”. Seni sendiri juga dapat diartikan sebagai kebalikan dari alam, yaitu 

sebagai hasil campur tangan (sentuhan) manusia. Seni merupakan pengelolahan diri 

manusia secara tekun untuk mengubah suatu benda bagi kepentingan rohani dan 

jasmani manusia. Seni merupakan ekspresi manusia yang akan berkembangan 

menjadi budaya manusia. 

Budaya atau Kebudayaan, dalam bahasa inggris, kebudayaaan disebut 

culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengelolah atau Culture atau 

cultuur bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Dengan demikian, 

kata budaya ada hubungannya dengan kemampuan manusia dalam mengelolah 

sumber-sumber kehidupan, dalam hal ini pertanian. Kata culture juga kadang 

diterjemakan sebagi kultur dalam bahasa Indoesia. Kebudayaan juga mengandung 

hasil kegiatan pada suatu masyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh 

Edward B. Taylor dalam (Ahmad, 2005:32)  bahwa kebudayaan merupakan 
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keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan 

lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. 

Dari penjelasan diatas, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan 

sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat 

dalam pemikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu 

bersifat abstrak.sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang 

diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan 

benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan 

hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk 

membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.  

Dalam dunia pendidikan, pendidikan sendiri adalah setiap usaha, pengaruh 

perlindungan dan bantuan yang memberikan kepada anak bertujuan kepada 

kedewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa (atau 

yang diciptakan oleh orang dewasa seperti buku, sekolah, putaran hidup sehari-hari, 

dan sebagainya) dan tujuan kepada orang yang belum dewasa yang dikemukakan 

oleh Langeveld dalam (Hasbullah, 1999:2).  Yang berarti pendidikan merupakan 

tujuan yang dimana untuk membantu setiap insan yang lebih muda untuk dapat 

menentukan yang akan dilakukan pada masa depan. Pendidikan seni budaya pada 

dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya yang aspek-aspeknya, 

meliputi: seni rupa, seni musik, seni tari, dan juga keterampilan. Pendidikan 

kesenian sebagaimana yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam (Hasbullah, 

1999:4), merupakan salah satu faktor penentu dalam membentuk kepribadian anak. 

Pendidikan seni di sekolah, dapat dijadikan dasar pendidikan dalam membentuk 
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jiwa dan kepribadian, berakhlak mulia. Pendidikan seni budaya disekolah sangat 

penting keberadaanya, karena pendidikan ini memiliki sifat multilingual, 

multidimensiona, dan multikultur. 

Pada hakikatnya pendidikan seni budaya sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Badan Standar Nasional Pendidikan tidak hanya terdapt dalam satu mata pelajaran 

karena budaya itu sendiri, yakni meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata 

pelajaran seni budaya, aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi 

terintegrasi dengan seni. Oleh karena itu, mata peljaran seni budaya pada dasarnya 

merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. 

Pendidikan seni budaya sebagai mata pelajaran di sekolah dirasakan sangat 

diperlukan keberadaannya bagi siswa, karena pelajaran ini memiliki sifat 

multilingual, multidimensional, dan multikultur (Ahmad, 2013:33). Multilingual 

berarti bertujuan mengembangkan kemampuan mengapresiasikan diri dengan 

berbagai cara. Multidimensional berarti bahwa mengembangakan kompetensi 

kemampuan dasar siswa yang mencakup persepsi, pengetahuan, pemahaman, 

analisis, evaluasi, apresiasi, dan produktivitas dalam menyeimbangkan fungsi otak 

kanan dan kiri, dengan memadukan unsur logika, etika, dan estetika. Adapun 

multikultural berarti bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan 

berapresiasi terhadap keragaman budaya lokal dan global sebagai pembentuk sikap 

menghargai, demokrasi, beradab, dan hidup rukun dalam masyarakat dan budaya 

yang majemuk. Pendidikan seni budaya memiliki peranan dalam pembentukan 

pribadi peserta didik yang harmonis dengan memerhatikan kebutuhan 

perkembangan anak dalam mencapai multi-kecerdasan yang terdiri atas kecerdasan 

intrapersonal, kecerdasan intrapersonal, visual, spasial, moral, emosional, musikal, 
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logik, kinestetik, linguistik, matematis, dan kecerdasan naturalis. Bidang seni rupa, 

seni musik, seni tari, dan juga keterampilan ini memiliki kekhasan tersendiri sesuai 

dengan kaidah keilmuan masing-masing. Dalam pendidikan seni keterampilan, 

aktivitas berkesenian harus menempung kekhasan tersebut yang tertuang dalam 

pemberian pengalaman pengembangan konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Semua ini 

diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik berkarya 

dalam konteks budaya   masyarakat yang beragam. 

Secara spesifik mata pelajaran seni budaya meliputi aspek-aspek, sebagai 

berikut:  

1. Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan 

sebagainya. 

2. Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan 

alat musik, apresiasi terhadap gerak tari. 

3. Seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan, dan, 

tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. 

4. Seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan memadukan seni 

musik, seni tari, dan peran. 

5. Keterampilan, mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skill), yang 

meliputi keterampilan personal, sosial, vokasional, dan akaemik. 

Dari keempat seni yang ada diatas minimal satu harus diajarkan oleh guru 

kelas sesuai dengan sunberdaya yang ada. Pada sekolah yang dapat mengajarkan 

lebih dari satu bidang seni, peserta didik diberi kesematan untuk memilih bidang 
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seni yang akan diikutinya. Pada tingkat sekolah dasar, mata pelajaran 

keterampilan ditekankan pada keterampilan vokasional, khususnya kerajinan 

tangan. 

Tujuan pembelajaran sendiri ialah komponen pertama yang harus ditetapkan 

dalam proses pembelajran. Pada dasarnya, tujuan pembelajaran merupakan 

rumusan tingkah laku dan kemampuan yag harus dimiliki siswa. Peranan tujuan 

pembeljaran sangat penting untuk menenetukan arah proses belajar mengajar. 

Mata pembelajaran seni budaya disekolah dasar bertujuan untuk mengembangkan 

sikap dan kemampuan siswa agar bisa berkreasi, beraktivitas, dan menghargai 

kerajinan atau keterampilan. Didalam pelaksanaan pembelajaran dimungkinkan 

adanya perpaduan antara satu sama lain. Pembelajaran seni budaya memiliki 

peranan sangat penting di antaranya untuk menananmkan nilai-nilai kependidikan 

pada peserta didik untuk mengapresiasikan dirinya secara bebas. (Rohidi, 

2003:75) mengungkapkan :” seni sebagai media dalam pendidikan untuk 

meningkatkan kreativitas peserta didik”, dengan begitu potensi yang dimiliki 

siswa sejak lahir bergerak secara bebas dan dapat dikembangkan secara optimal. 

Pendidikan seni budaya Menurut (Susanto, 2013:103) diberikan disekolah 

dikarenakan keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap suatu 

kebutuhan perkembangan peserta didik, yang teretak pada pemberian pengalaman 

estetik dalam bentuk sebuah kegiatan berekspresi atau berkreasi dan berapresiasi 

pendekatan “belajar dengan seni”, “belajar melalui seni”, dan “belajar tentang 

seni”.  Peran ini tida dapat diberikan oleh mata pelajran lain. 

Mata pelajaran seni budaya bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan, 

antara lain: 
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1.Memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan. 

2.Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan juga keterampilan. 

3.Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan. 

4.Menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat 

lokal, regional, maupun global. 

Pembelajaran seni budaya memiliki fungsi dan tujuan untuk mengembangakan 

sikap dan kemampuan siswa untuk mampu berkreasi dan peka dalam kesenian, 

atau memberikan kemampuan dalam berkarya. ( Mulyasa, 2012:107) Yang semua 

dalam kegitan pembelajaran seni budaya yang juga terdapat dalam Standart 

Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) pada kurikulum KTSP yang 

disebutkan “ menunjukan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni budaya 

lokal” yang didalamnya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik dalam pembelajran seni budaya. 

Sesuai dengan penjelasan diatas seni budaya merupakan, salah satu program 

pembelajran yang dimana siswa dikenalkan dengan budaya mereka melalui jalur 

pendidikan. Yang didalamnya pendidikan seni budaya bertujuan untuk 

mengembangkan kemanpuan siswa dalam berkreasi dan memahami dan juga 

berapresiasikan diri melalui seni dan juga budaya yang ada. 

2. Pengembangan Media Pembelajaran di SD 

Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah, diartikan “perantara” atau “pengantar”. Oleh karenanya, 

media dipahami sebagai perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima 
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pesan. Media tersebut dijadikan alat perantar bagi pengantar pesan dan penerima 

pesan, dengan begitu media sendiri dijadikan alat perantara. 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang ada didalam sebuah tempat, bisa kelas 

dan diluar kelas. Pada hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

Didalam pembelajaran tersebut, tugas guru yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi 

siswa. 

Media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat yang bisa merangsang siswa 

sehingga terjadi proses belajar. Media pembelajaran melipiti perangkat keras yang 

dapat megantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan menurut 

Sanjaya dalam (Dwi, 2014:54).  Dalam hal ini, media yang dimaksud ialah berbagai 

alat dan bahan yang bisa digunakan untuk membantu dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. 

Media sendiri memiliki peranan penting dalam pembelajaran, yaitu untuk 

memberikan penjelasan dengan menggunakan perlatan pendukung pembelajaran di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut (Munadi, 2010:83) secara umum, media 

memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut: 

1.Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Pengalaman 

tiap siswa berbeda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan 

pengalaman anak seperti ketersediaan buku, kesempatan berwisata atau study 

tour, dan sebagainya. 
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2.Memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati secara langsung, 

dikarenakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi, seperti; objek yang terlalu 

besar dan kecil, yang bergerak terlalu lambat dan cepat, objek yang terlalu 

komplek/banyak, objek yang bunyinya terlalu halus atau hampir tidak terdengar, 

objek yang memiliki tempat terlalu jauh, dan objek yang berbahaya 

3.Memungkinkan adanya interkasi langsung antara siswa dengan lingkungannya. 

4.Menghasilkan keseragaman pengamatan. 

5.Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 

6.Membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7.Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 

8.Memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang kongkret sampai yag 

abstrak. 

9.Memudahkan siswa untuk membandingkan, mengamati, mendeskripsikan suatu 

benda. 

Adapun menurut (Syafi‟I, 1993) menyatakan bahwa media bermanfaat untuk 

beberapa hal sebagai berikut. 

1. Membangkitkan perhatian siswa. 

2. Memperjelas informasi yang disampaikan. 

3. Menstimulasi ingatan tentang konsep. 

4. Memotivasi siswa mengikuti materi pembelajaran. 

5. Menyajikan bimbingan belajar. 
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6. Membnagkitkan performasi siswa yang relevan dengan materi. 

7. Memberikan masukkan performasi siswa yang benar. 

8. Memdorong ingatan, menstransferkan pengetahuan keterampilan, dan sikap 

yang sedang dipelajari. 

a. Karakteristik Media Pembelajaran 

Usaha dalam pengklasifikasian pada media pembelajaran mengungkapkan 

bahwa karakteristik atau ciri-ciri khas suatu media berbeda menurut tujuan dan 

maksud pengelompokannya. 

Untuk tujuan praktis, dibawah ini akan di bagi karakteristik menurut (Arief, 

2010:34), yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar di indonesia, antara 

lain: 

1. Media Grafis 

Media grafis termasuk media visual. Secara umum media grafis 

berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan.   Saluran 

yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan 

dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. 

 Simbol-simbol tersebut perlu dipahami dengan benar artinya agar proses 

penyamaian pesan dapat berhasil dan efisisan. Secara khusus grafis berfungsi 

pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasian atau 

menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak 

digrafiskan. 
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 Selain sederhana dan mudah pembuatannya media grafis termasuk enia 

yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya. Jenis dari media grafis sebagi 

berikut: gambar/foto, sktetsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan 

flanel, dan papan buletin. 

2. Media Audio 

Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan dengan indera 

pendengaran. Pesan yang akan disampikan, dituangkan kedalam lambang-

lambang audiktif, baik secara verbal (kedalam kata-kata/bahasa lisan) maupun 

non verbal. Ada beberapa jenis media yang dapat kita kelompokan dalam media 

audio, antara lain: radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam, dan 

laboratorium bahasa. 

3. Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam (still proyekted medium) mempunyai persamaan 

dengan media grafis dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. 

Selain itu banyak bahan grafis yang dipergunakan dalam media proyeksi diam. 

Perbedaaan yang jelas antara mereka adalah pada media grafis dapat secara 

langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan pada media 

proyeksi, pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat 

dilihat oleh sasaran; terlebih dahulu. Adakalanya media jenis ini disertai 

rekaman audio, tapi ada pula yang hanya visual saja. 

Beberapa jenis media proyeksi diam antara lain: film bingkai, film 

rangkai, media transplantasi, proyektor tak tembus pandang (Opaque Projector), 

microfis, film, film gelang, televisi, video, dan permainan dan simulasi. 
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b. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Berdasarkan rancangannya,menurut (Arief, 2010:87) media pembelajaran 

yang dapat dimanfaatkan memiliki dua jenis yakni mulai dari yang sederhana 

(langsung dapat dimanfaatkan yang ada di lingkungan) sampai dengan yang 

kompleks atau canggih yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Media yang dirancang (by design), yakni media dan sumber belajar yang secara 

khusus dirancang atau dikembangkan sebagi komponen sistem pembelajaran 

untuk memberikan fasilitas yang terarah dan bersifat normal. 

b. Media yang dimanfaatkan (by utilization), yaitu media dan sumber belajar yang 

tidak didesain secara khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya 

dapat ditemukan, diterpkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui media memiliki 2 jenis yang dimana. 

Pertama media yang digunakan secara khusus untuk dikembangkan dan yang kedua 

media yang dipergunakan secara khusus untuk keperluan pembelajaran dengan 

menggunkan media yang telah ada. 

c. Media Aurora 3D Presentation 

Menurut (Henawati, 2012:1) Aurora 3D Presentation merupakan sebuah tool 

untuk membuat slide presentasi 3D. Dengan perangkat lunak ini dapat dengan 

mudah menghasilkan presentasi yang bagus untuk gambar, teks, model video, dan 

data, dan memilih banyak cara untuk menampilkan konten presentasi. Aurora 

Presentasi 3D memiliki banyak jenis model presentasi dan dapat membuatnya dari 

template dengan mudah. Beberapa kemudahan dalam perangkat lunak ini adalah :  



23 
 

1) Dukungan berbagai jenis konten. Gambar, Teks, Video, Model 3D, Tabel, 

Navigasi, Gambar Wall, data Grafik, Partikel.  

2) Mudah dalam pembuatan slide presentasi dengan mengambil dari template 

yang tersedia, meliputi : template presentasi banyak, template slide, template 

animasi. 

3) Dapat di-publish dalam berbagai format. Dapat dijalankan secara langsung 

atau diekspor sebagai urutan gambar, video, dan image.  

 Jendela Aurora 3D Presentation dibagi menjadi empat bidang utama: 

Toolbar, Daftar Slide/ Slide List, Render Window dan Jendela Interaktif / 

Interactive Window. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan aplikasi Aurora 3D P resentation 
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Keterangan: 

a. Welcome  

Jendela Selamat Datang/Welcome Window ini menampilkan 

link tutorial dan contoh file presentasi yang tersedia

 

Gambar 2.2 Tampilan Welcome 

b. Menu Bar  

Menyediakan menu operasi file dan fungsi lainnya, yang 

didalamnya terdapat menu file, edit, view, presentation, slide, tools, 

dan help. 

Menu file, dipergunkan untuk mumebuka halamn baru, 

menyimpan file yang sudah jadi , maupun untuk membuka contoh file 

yang ada pada tampilan Welcome. 

 

Gambar 2.3 Tampilan Menu Bar 
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c. Toolbar 

Fungsi Aurora 3D Presentation ini diakses terutama melalui 

Toolbar. Toolbar ini dibagi menjadi tab yang fungsi kelompoknya 

sesuai dengan tugasnya, mulai dari mengkopi tampilan, membuat slide 

baru, text, shape, maupun icon yang akan di masukan kedalamnya, 

seperti gambar maupun video. 

Gambar 2.4 Tampilan Tool Bar 

d. Slide list/Daftar slide 

Daftar Slide menyediakan akses ke semua slide presentasi, 

disini pembuat dapat melihat maupun mengecek daftar slide dan icon 

yang di masukan pada tiap slidenya. 

 

Gambar 2.5 Tampilan Slide List 
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e. Render Window 

Render window adalah area di mana Anda melakukan semua 

pekerjaan, seperti mengedit teks, bentuk dan objek lainnya.  

Gambar 2.6 Tampilan Render Window 

f. Status Bar 

Menyediakan program untuk menampilkan pesan status dan 

beberapa tombol untuk operasi cepat, bagian ini dapat dipergunakan 

untuk preview slide yang masih diciptakan. 

Gambar 2.7 Tampilan Status Bar 

g. Interaktif Window 

Interactive Window terdiri dari tiga bagian. Daftar Acara, 

Daftar Aksi dan Template Animasi & sound library. Disini pengguna 

dapat membuat icon maupun shape , video, gambar, dan juga text 
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dapat masuk maun keluar dari slide dengan mencentang pada bagian 

loop untuk tiap aksinya. 

 

Gambar 2.8 Tampilan Interaktif Window 

Beberapa kemudahan dalam perangkat lunak ini adalah : 

1) Dukungan berbagai jenis konten. Gambar, Teks, Video, Model 3D, 

Tabel, Navigasi, Gambar Wall, data Grafik, Partikel. 

2) Mudah dalam pembuatan slide presentasi dengan mengambil dari 

template yang tersedia, meliputi : template presentasi banyak, template 

slide, template animasi. 

3) Dapat di-publish dalam berbagai format. Dapat dijalankan secara 

langsung atau diekspor sebagai urutan gambar, video, dan image. 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Microsoft Power Point, seperti 

penambahan sebuah animasi yang lebih beragam dan menarik serta 

pengaturan navigasi yang lebih kompleks akan bisa diatasi apabila kita 

menggunakan program Aurora 3D Presentation. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang multimedia sudah banyak dilakukan oleh peneliti, namun 

penelitian tentang media pembelajaran berbasis multimedia Aurora 3D Presentation 

masih jarang ditemui, dan hasil dari pencarian dari berbagai penelitian masih kurang 

yang menggunakan media ini. 

 Namun penelitian yang hampir sama, dengan menggunakan multimedia 

sebagai media pembelajaran, dengan menggunakan media Adobe Flash Player atau 

yang lebih dikenal dengan Macromedia Flash. Beberapa penelitian akan penggunaan 

Flash Player sudah sering dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada penerapan 

pembelajaran. Hasil penelitian terdahulu dilakukan sebagai referensi bagi peneliti 

sebagai pendukung kerelevansian penelitian yang dilakukan. 

Salah satu penelitian yang menggunakan multimedia sebagai perantara 

pembelajaran salah satu peneitian yang dilakukan oleh Ipung Firmansyah pada tahun 

2016 yang berjudul “Pengembangan Media Adobe Flash Pada Materi Mengenal 

Jenis-Jenis Pekerjaan Pada Mata Pelajaran Ips Di Kelas III SD” yang membahas 

tentang materi jenis-jenis pekerjaan pada mata pelajaran IPS, yang didalamnya 

menggunkan gambar dan juga video. Hasil dari penelitian itu ialah peningkatan akan 

pengetahuan siswa dalam mengenal jenis-jenis pekerjaan yang termasuk dalam 

pembelajaran ips. 

Peneliti yang kedua memiliki ketersamaan penlitian akan multimedia 

pembelajaran yang dilakukan oleh Hana Pebriawan pada tahun 2016 yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Adobe Flash Pada Mata 

Pelajaran IPS Di Kelas IV SD” disini peneliti menggunkan media aplikasi Adobe 
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Flash dalam pembeljaran IPS di kelas 4 yang diketahui hasil dari pembelajaran 

melalui pembelajaran berbasis multimedia. 

Penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yang akan dilakukan memiliki 

beberapa perbedaan, antara lain: a) penelitian ini menggunakan aplikasi Aurora 3D 

Presentation, b) penelitian ini dilaksanakan di SDN Mulyoasri 2, c) penelitian ini akan 

membahasa tentang materi pembelajaran seni budaya, d) penelitian ini juga kan 

membahas tentang hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh guru 

pada akhir pembelajaran. Dan persamaan, antara lain: a) peneliti menggunakan 

multimedia, b) media aplikasi komputer. Pada penelitian yang akan dilakukan di SDN 

Mulyoasri 2 Ampelgading memiliki fokus penelitian yaitu, siswa dapat 

mengoprasikan aplikasi yang disajikan yaitu Aurora 3D Presentation agar dapat 

memahami aplikasi yang dipergunakan. 

Jadi dari penelitian yang tengah berjalan persamaan dan perbedaanya ialah; 

kedua peneliti memiliki persamaan, sama-sama menggunakan penelitian multimedia 

yang dimana keduanya menggunakan komputer sebagai media penghubung. Dan 

perbedaan, peneliti menggunakan aplikasi atau software yang berbeda dengan peneliti 

sebelumnya, dan materi pembelajaran yang berbeda, dan juga sekolah yang memiliki 

tempat yang sama lokasinya 
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C. Kerangka Pikir 

Konsep pengembangan media pembelajaran Aurora 3D Presentation pada 

materi pembelajaran seni budaya kelas 2 SD ini memiliki kerangka pikir sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kebutuhan 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara bahwa dalam pembelajaran 

seni budaya kelas 2 SD guru 

menjelaskan dengan menggunakan 

metode ceramah dan kebanyakan 

pembelajaran yang digunakan monoton 

yaitu menggambar dan menyanyi, 

sehingga siswa kurang antusias dalam 

pembelajaran oleh guru kelas 

 

Kondisi Ideal 

Adanya media yang menarik 

dan yang menyerupai benda 

benda di sekitar siswa untuk 

membuat siswa bisa lebih 

aktif,kreatif dan lebih tertarik 

dalam pembelajaran. 

 

 

Melakukan uji coba produk pada Siswa  

 

Perencanaan desain produk 

pengembangan media Aurora 3D 

Presentation.  

 

 

Terwujud media pembelajaran Aurora 3D 

Presentation yang menarik dan di desain untuk 

mempelajari materi tentang menghargai bebrbagai 

peninggalan sejarah di lingkungan setempat 

(kabupaten/kota,provinsi) dan menjaga kelestarianya  

 

 

Analisis respon siswa dan efektifitas 

siswa dalam proses pembelajaran 

terhadap pembelajaran Aurora dan hasil 

uji coba produk.  

 

 

Validasi produk terhadap ,Ahli 

Media, Ahli Materi, Ahli 

Pembelajaran 

Respon siswa dan efektifitas siswa 

terhadap pembelajaran Aurora.  

 

 

Kebutuhan 

Pengembangan media pembelajaaran 

yang dipergunakan sebagai pendukung 

pembelajaran materi 


