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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Media Pembelajaran

a) Pengertian Media pembelajaran

Media bentuk jamak (medium) yaitu perantara, dengan mempunyai arti sarana 

penyampaian atau komunikasi. Asalnya yaitu dari bahasa latin medium “antara”, 

istilah ini merujuk pada sesuatu yang membawa pesan berupa informasi kepada 

penerima dari sebuah sumber. Beberapa dasar kategori media adalah audio, visual, 

video, teks, dan perekayasa (Smaldino, dkk. 2011:7). Media pembelajaran juga 

dapat di artikan sesuatu yang dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada 

penerimanya agar dapat melaksanakan proses belajar secara efektif dan efisien 

sehingga menciptakan suasana belajar yang kondusif (Munadi, 2010:8). 

Media diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa 

informasi dari suatu sumber kepada penerima (Uno dan Lamatenggo, 2010:122). 

Media merupakan alat yang mempunyai fungsi sebagai penyalur informasi dan 

dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan informan atau penerima 

(Asnawir dan Usman, 2002:11). Dari pengertian beberapa ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang membantu 

peserta didik dalam proses belajar sehingga mudah memahami informasi- informas i 

yang disampaikan dalam pembelajaran. 

b) Jenis  media pembelajaran

Penelitian ini menggunakan jenis media berupa multimedia. Multimedia 

yaitu media pembelajaran dari gabungan jenis media dan peralatan yang saling 
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berintegrasi dalam kegiatan proses pembelajaran yang melibatkan indra 

penglihatan dan pendengaran melalui media visual gerak, visual diam, media teks 

dan audio serta media interaktif yang berbasis komputer dan teknologi informas i 

(Asyhar, 2012:45). Penggunaan multimedia interaktif perlu adanya controller atau 

orang yang mengendalikan multimedia tersebut yang di dukung dengan perangkat 

keras berupa komputer sebagai alat pengendali sehingga pengendali atau pengguna 

bisa mengontrol multimedia tersebut berdasarkan kehendaknya ( Munir, 2012:5). 

c) Fungsi  media pembelajaran 

Media pembelajaran sudah tidak asing lagi dalam pembelajaran. Bahkan 

media pembelajaran tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Keberhasilan proses belajar mengajar merupakan salah satu hasil dari pengaruh 

media pembelajaran dengan cara membantu proses penyampaian informasi dari 

pendidik kepada peserta didik ataupun sebaliknya. Penggunaan media secara kreatif 

dapat meningkatkan pembelajaran yang efisien sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai. 

 Penggunaan media pembelajaran terhadap orientasi pengajaran akan sangat 

membantu terbentuknya keefektifan proses pembelajaran serta membangkitkan 

minat dan motivasi siswa, dapat membantu siswa meningkatkan pemahamannya 

terhadap materi pembelajaran, menyajikan informasi yang terpercaya dan menarik,  

memudahkan penafsiran materi dan memadatkan informasi (Ariani, dkk. 2010:8). 

 Fungsi dari media pembelajaran menurut Ariani, dkk (2010:10) antara lain: 

a) memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu abstrak dan berbal (dalam 

bentuk lisan ataupun tertulis); b) mengatasi beberapa keterbatasan seperti ruang, 

waktu, dan daya indera misalnya objek yang tidak bisa dilihat langsung oleh kasat 
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mata tanpa bantuan alat yaitu sistem peredaran darah bisa digantikan dengan realita, 

gambar, animasi, dan video, kejadian yang terjadi pada masa lampau bisa 

ditampilkan dengan film atau video serta konsep yang terlalu luas (gempa bumi, 

iklim, gunung berapi, dan lain-lain) bisa disajilan dalam bentuk film; c) dengan 

menggunakan media pembelajaran secara tepat sikap pasif peserta didik dapat di 

atasi; d) media pembelajaran dapat mengatasi keterbelakangan dan pengalaman 

peserta didik misalnya, memberikan rangsangan yang sama, memberikan 

pengalaman yang sama, serta memberikan persepsi yang sama. 

Fungsi media pengajaran menurut Munadi (2010:37) dalam proses belajar 

siswa yaitu: a) media pembelajaran sebagai sumber belajar; b) fungsi manipula t if 

yaitu dapat mengatasi batas-batas ruang seperti media mampu menampilkan objek 

yang sulit di hadirkan dalam bentuk aslinya misalnya, pembuluh darah, jantung, 

gunung, dan lain-lain; c) fungsi psikologis, yaitu media pembelajaran dapat 

memotivasi atau meningkatkan peserta didik terhadap materi ajar; d) fungsi afektif 

yaitu media pembelajaran dapat menumbuhkan perasaan, emosi, dan tingkat 

penolakan dan penerimaan peserta didik terhadap sesuatu; e) fungsi kognitif yaitu 

dengan menggunakan media pembelajaran dalam belajar maka peserta didik dapat 

menyajikan bentuk-bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang di ajarkan 

seperti orang, benda, dan kejadian; f) fungsi imajinatif, yaitu media pembelajaran 

dapat mengembangkan dan meningkatkan nalar peserta didik atau peningkatan 

imajinasi; g) fungsi motivasi yaitu mendorong siswa untuk belajar; h) fungsi sosio 

kultural  yaitu media pembelajaran dapat mengatasi hambatan sosio kultural antar 

peserta didik yang melakukan komunikasi pembelajaran. 
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran adalah sebagai alat yang membantu mentransformasi Ilmu atau 

materi oleh guru kepada peserta didik serta dapat menumbuhkan motivasi dan minat 

siswa terhadap proses belajar sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. 

d) Kriteria pemilihan media pembelajaran 

Menurut Susilo, dkk (2017:107) untuk mengetahui kualias media 

pembelajaran harus memperhatikan beberapa komponen yaitu: a) kualitas isi dan 

tujuan meliputi ketepatan media pembelajaran terhadap materi dan karakteristik 

peserta didik, kepentingan media terhadap materi pembelajaran, kelengkapan 

materi, keeimbangan, minat, serta sesuai tidaknya dengan situasi dan kondisi siswa; 

b) kualitas instruksional merupakan penilaian dari media pembelajaran terkait 

mudah tidaknya pengoperasian media tersebut serta dapat membantu peserta didik 

dan guru dalam sebuah pembelajaran dengan beberapa aspek di dalamnya; c) 

kualitas teknis merupakan penilaian terhadap visual atau tampilan dari sebuah 

media pembelajaran. 

Menurut Arsyad ( 2011:75) kriteria pemilihan media pembelajaran yaitu 

harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya: a) kualitas instruksiona l 

merupakan media yang digunakan mengacu pada ranah afektif, kognitif, dan 

psikomotorik; b) praktis yaitu media pembelaran dapat bertahan lama dan luwes, 

mudah diperoleh dan guru dapat membuatnya sendiri; c) media pembelajaran 

mudah di operasiskan sehingga siswa dan guru terampil dalam menggunakan media 

tersebut; d) media efektif digunakan dalam proses pembelajan; e) kualitas teknis 

yaitu media dari segi tampilan menarik. 
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Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilihan 

media pembelajaran yaitu hendaknya mempertimbangkan beberapa hal yaitu, 

media pembelajaran tepat dengan materi yang diajarkan dan sesuai dengan kondisi 

siswa, media pembelajaran bersifat praktis atau mudah digunakan, dan media 

pembelajaran dapat menarik dari segi tampilan ataupun isi. 

e) Macromedia flash 8  

Guru perlu melakukan berbagai inovasi untuk dijadikan pembelajaran di 

kelas lebih menarik dan materi dengan mudah dipahami oleh siswa yaitu membuat 

sebuah media pembelajaran interaktif dengan menggunakan beberapa softwere 

komputer. Salah satu softwere yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan 

media pembelajaran interaktif yaitu Macromedia Flash. Softwere tersebut mudah 

digunakan dalam pembuatan media pembelajaran karena dapat berguna untuk 

membuat animasi dalam menjelaskan materi abstrak dimana materi yang sulit 

dipahami oleh peserta didik. Softwere ini juga cocok digunakan dalam pembuatan 

tes interaktif. 

Macromedia flash adalah suatu perangkat lunak komputer authoring tool 

untuk membuat multimedia dan web yang mempunyai kemampuan interactive 

scripting serta flash tidak hanya menggabungkan media-media ke bentuk movie, 

namun flash juga mempunyai action script (Sutopo, 2003:60). Seiring 

perkembangan teknologi dan informasi, developer atau pengembang dari perangkat 

lunak ini terus melakukan perkembangan dengan cara melalukan pembaharuan. 

Macromedia corporindo meluncurkan macromedia flash terbaru yaitu Macromedia 

flash 8. Perangkat lunak ini sudah banyak digunakan oleh desainer web karena 
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mempunyai kemampuan untuk menggabungkan antara grafis, audio, animasi, serta 

video. 

 Macromedia flash 8 memiliki beragam fitur untuk membuat kreativitas 

animasi atau karya seni. Menurut Andrisa (2007:1) Tools pada macromedia flash 8 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Stage Macromedia Flash 

a. Menu bar, adalah sekumpulan perintah yang digunakan dalam flash, seperti 

menu file > new yang berfungsi untuk meyimpan file flash. 

b. Toolbox, adalah sekumpulan tool yang berguna untuk menggambar dan 

mengedit objek (tools), mengatur sudut pandang (view), menentukan warna 

(colors), dan opsi pilihan dari setiap tool yang ada (options). 

c. Panel timeline, adalah panel yang berfungsi mengatur jalannya animasi yang 

kita buat. Disini kita bisa mempercepat atau memperlambat animasi. 

d. Stage, adalah kanvas tempat kita meletakkan dan mengedit objek-objek flash. 
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e. Panel properties, adalah panel yang menampilkan atribut dari suatu objek yang 

sedang aktif sehingga atribut objek tersebut dapat kita ubah. 

f. Panel actions, adalah panel yang berisikan bahasa pemrograman actionscr ipt 

yang digunakan untuk membuat aimasi interaktif. 

g. Panel color, adalah panel yang berfungsi untuk mengatur komposisi warna 

stroke maupun fill pada objek. 

h. Library, adalah panel yang berfungsi untuk menyimpan objek-objek yang telah 

dijadikan symbol. 

2) Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian pembelajaran tematik 

 Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran dengan berdasarkan tema-tema 

tertentu yang mengintegrasikan dari beberapa mata pelajaran menjadi tema-tema 

tersebut, pembelajaran tematik memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

memunculkan dinamika dalam pendidikan melalui keluwesan serta kedalaman 

implementasi kurikulum (Trianto, 2010;78). Pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran yang awalnya dari suatu tema tertentu yang mengintegrasikan materi 

dari beberapa mata pelajaran serta mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya 

dengan dilakukan secara spontan dan direncanakan dengan baik dalam satu mata 

pelajaran atau lebih dan dengan pengalaman belajar sehingga pembelajaran akan 

bermakna (Subroto, 2000:9). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran dengan menggunakan tema 

yang dimana dalam suatu tema terintegrasi dari beberapa mata pelajaran, 

penggunaan tema dapat membuat pembelajaran lebih bermakna karena tema 

tersebut memuat kehidupan sehari-hari peserta didik. 
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b. Karakteristik pembelajaran tematik 

 Pembelajaran tematik mempunyai beberapa karakteristik sebagaimana di 

jelaskan oleh Rusman (2012-258-259) diantaranya yaitu: a) berpusat pada siswa, 

guru lebih berperan banyak sebagai fasilitator dengan tugas memberikan 

kemudahan peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar; b) memberikan 

pengalaman langsung artinya siswa dapat mengetahui pengalaman langsung, siswa 

dihadapkan dengan hal-hal yang nyata melalui tema-tema yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari; c)  pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas karena 

digantikan oleh tema-tema yang mengintegrasikan dari semua mata pelajaran; d) 

menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, pembelajaran tematik 

menyajikan konsep-konsep secara utuh dalam setiap tema sehingga siswa mudah 

memecahkan permasalah dalam kehidupan sehari-hari; e) bersifat luwes, guru 

dapat mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan siswa 

tersebut berada; f) hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa artinya, 

siswa dapat mengembangkan potensinya sesuai minat dan kebutuhannya; g) 

menggunakan permainan dalam belajar sehingga membuat pembelajaran menarik 

dan menyenangkan 

c. KI, KD sub tema peredaran darahku sehat adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kompetensi Inti 
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Tabel 2.2 Kompetensi Dasar 

 

d. Indikator 

1) Indikator sub tema peredaran darahku sehat padan pembelajaran 2 dan 3 

IPA 1. Menjelaskan tentang peredaran darah pada manusia 
2. Menjelaskan tentang organ peredaran darah manusia berserta fungsinya 

Bahasa 
Indonesia 

1. Menjelaskan makna pantun, bagian-bagian pantun, ciri-ciri pantun 
2. Mengidentifikasi nasehat yang terkandung dalam pantun nasehat 
3. Membacakan pantun 
4. membuat pantun 

SBdP 1. Mengidentifikasi tangga nada dalam musik 
2. Menjelaskan tangga nada mayor dan minor 
3. Menyebutkan lagu bertanga nada mayor dan minor 
4. Menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor 

PPKn 1. Menjelaskan pengertian hak 
2. Menjelaskan pengertian kewajiban 
3. Menjelaskan pengertian tanggung jawab 
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IPS 1. Mengidentifikasi interaksi sosial yang terjadi pada lingkungan sekitar 
2. Mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan sekitar 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pertama, penelitian pengembangan media interaktif berbasis flash 

sebelumnya dilakukan oleh (Farida, 2015). Penelitian ini mendiskripsikan tentang 

pengembangan media pembelajaran berbasis flash   untuk mempermudah 

penyampaian materi serta meminimalisir kejenuhan peserta didik dalam 

pembelajaran di kelas, serta memberikan variasi dalam pembelajaran guna 

menambah daya tarik peserta didik dalam belajar. Berdasarkan penelitian yang di 

teliti pada SDI Al Madina Semarang,  penggunaan media interaktif berbasis Flash 

menunjukkan bahwa layak dan mendukung pada proses pembelajaran di kelas. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Meilina, 2016). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kebutuhan guru dan siswa terhadap media 

pembelajaran berbasis flash terhadap materi pembelajaran IPA kelas 5 sekolah 

dasar pokok bahasan kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. 

Hasilnya media layak digunakan sebagai salah satu alternatif penyampaian materi 

karena mendapat skor maksimal dari beberapa ahli dan mendapat respon positif dari 

uji coba di lapangan. Adapun peserta didik yang merespon positf adalah 100%. 

 Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Sariatulisma, 2016). Penelitian ini 

bertujuan menjelaskan pengembangan media pembelajaran berbasis macromedia 

flash 8 serta untuk menjelaskan pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis 

macromedia flash 8 terhadap minat belajar siswa terhadap materi yang di ajarkan 

pada siswa kelas VII SMPN 12 Malang. Hasilnya media tersebut baik digunakan 

dalam pembelajaran dengan rata-rata dari presentase total 79%  serta berdasarkan 
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uji yang dilakukan bahwa media pembelajaran berbasis Macromedia flash 8 dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. 

C. Kerangka Pikir 

 Menjadi seorang pendidik mempunyai tanggung jawab yang penuh 

terhadap keberhasilan belajar peserta didiknya, pendidik diharapkan terampil serta 

kreatif dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Pendidik ditekankan untuk 

memahami karakteristik belajar peserta didik dengan harapan pemanfaatan media 

yang digunakan pendidik dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif 

sesuai yang dibutuhkan oleh peserta didik, bukan hanya memanfaatkan media yang 

sudah ada di sekolah, atau tidak memanfaatkan sarana penunjang yang ada di 

sekolah. 

 Penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis flash dalam proses 

pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif, efektif, efisien, 

dan menyenangkan serta mampu membuat minat dan motivasi siswa dalam belajar 

sehingga peneliti menggunakan media berbasis flash untuk mengefektifkan belajar 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat 

di bangun kerangka pikir terkait dengan pemecahan masalah. Berikut kerangka 

pikir dalam penelitian ini sebagaimana gambar berikut.  
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 


