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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun hal tersebut 

dikarenakan kurikulum memiliki sifat yang dinamis. Oleh sebab itu dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan menjadikan kurikulum harus memiliki sifat 

dinamis untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut (Majid 

2014 : 79). Pembelajaran tematik diimplementasikan pada saat perubahan 

kurikulum 2013. Adapun makna pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

terpadu dengan menggabungkan sebagian dari mata pelajaran untuk dijadikan 

dalam satu pelajaran dengan latar pentingnya pembelajaran tematik untuk 

perkembangan kecerdasan peserta didik (Majid 2014 : 85). Dalam pelaksanaannya 

di Sekolah Dasar pembelajaran tematik merupakan pembelajaran sangat penting 

untuk diimplementasikan dengan baik, dikarenakan terdapat manfaat serta nilai 

yang terkandung dalam pembelajaran tematik (Rusman 2012 : 258). 

Adapun tujuan  dari pembelajaran tematik  yang dapat dilihat berdasarkan 

ruang lingkup pada materi, dan dirangkum pada tema, subtema serta pembelajaran. 

Mata pelajaran yang terangkum pada tema terdiri dari PPKn, PJOK,  Matematika, 

IPA, IPS dan SBdP, serta terdapat mata pelajaran yang tidak diintegrasikan dalam 

pembelajaran tematik yaitu pelajaran agama dan budi pekerti (Kemendikbud : 

2004). Dari sebagian mata pelajaran harus digabungkan menjadi satu tema. Pada 

proses pemilihan tema harus mencakup dengan keadaan nyata peserta didik. 

Pada hakikatnya pembelajaran merupakan proses komunikasi yang 

menjadikan peserta didik menjadi komunikator dengan peserta didik lainnya, 
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sedangkan guru dapat menjadi fasilitator, sehingga akan menimbulkan hubungan 

interaksi yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahapahaman konsep, oleh 

sebab itu diperlukan media pembelajaran (Hamdani 2011 : 72). Pembelajaran 

tematik harus diimbangi dengan adanya media, pengertian media adalah pengantar 

atau perantara yang dijadikan sebagai sumber informasi ataupun alat yang 

digunakan untuk merangsang dan menarik perhatian peserta didik maka akan 

terjadil kegiatan belajar dan mengajar  (Haryono 2014:47). Manfaat dari 

penggunaan media sebagai berikut: (1) penyampaian pesan dan informasi menjadi 

jelas, (2) dapat menjadi sumber perhatian peserta didik dalam belajar, (3) mampu 

mengatasi keterbatasan indera serta tempat , (4) serta dapat mencipatakan keadaan 

yang sama kepada peserta didik (Arsyad 2009). Oleh sebab itu media pembelajaran 

sangat membantu guru untuk membantu peserta didik dalam pemahaman pada 

materi dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 28 November 2018 di SDN Mojolangu 3 Malang telah didaptkan informasi 

bahwa dalam pembelajaran media masih terbatas, bahkan hanya menggunakan 

media seperti buku tematik serta pemaparan video, kemudian dilihat dari 

karakteristik peserta didik kelas bawah yang masih menyukai bermain sehingga 

menjadikan pembelajaran berlangsung dengan tertib paling lama 20 menit, 

selebihnya dari waktu tersebut peserta didik akan kehilangan konsentrasi dalam 

pembelajaran.  

Hal lain yang ditemukan dalam kegiatan selain observasi, yaitu peneliti 

juga melakukan kegiatan wawancara dengan wali kelas 1 SDN Mojolangu 3 

Malang dan menemukan hal yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran seperti 
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pembelajaran sesuai dengan RPP, silabus dan sudah menggunakan beberapa 

metode yang bervariasi, akan tetapi  kelas 1 masih memiliki jiwa bermain yang 

sangat tinggi, sehingga menjadikan pembelajaran tematik menjadi kurang focus dan 

kondusif dikarenakan keterbatsan media pembelajaran.  

Selain itu wawancara pada wali Kelas 1 menghasilkan sebuah keterangan 

bahwa meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SDN Mojolangu 3 

Malang sudah tersedia dengan lengkap namun pada pembelajaran yang dilakukan 

di kelas 1 belum pernah memanfaatkan multimedia interaktif berbasis Adobe Flash 

pada pembelajaran tematik, adapun alat-alat yang sudah tersedia di dalam kelas 

SDN Mojolangu 3 Malang sudah lengkap yang terdiri dari laptop dan Liquid 

Crystal Display (LCD), komputer, internet, printer. 

Sarana dan prasarana masih belum dimanfaatkan secara optimal, hal 

tersebut dikarenakan guru dalam mengembangkan media interaktif berbasis Adobe 

Flash masih sangat terbatas, karena pembuatan media interaktif juga memerlukan 

waktu yang cenderung lama, serta membutuhkan suatu keahlian dan kemahiran 

tersendiri dalam membuat multimedia interaktif berbasis .Adobe Flash.  

Dilihat dari kondisi tersebut bahwa penggunaan media di SDN Mojolangu 

3 Malang masih kurang efektif dan membutuhkan media yang baru untuk dijadikan 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Media 

pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila media tersebut mampu meningkatkan 

suatu minat, motivasi dan rasa  keingintahuan dari peserta didik pada saat kegiatan 

belajar, sehingga dapat berpengaruh terhadap peserta didik (Handhika 2012).  

Dalam kegiatan belajar mengajar hal yang dapat menimbulkan semangat 

motivasi peserta didik serta ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran adalah 
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dengan menggunakan Media Interaktif. Adapun pengertian dari multimedia 

merupakan komponen dari berbagai jenis media yang dijadikan satu kesatuan 

seperti adanya jenis teks, video, movie, audio, dan grafik yang digunakan untuk 

proses penyampaian informasi (Sutopo 2008). Teknologi multimedia sangat 

dibutuhkan dalam pembelajaran, berdasarkan pendapat dari (Munir 2015:9) yang 

menjelaskan bahwa teknologi multimedia sangat dibutuhkan dalam dunia 

pendidikan, karena adanya multimedia peserta didik mampu mengoperasikan 

secara nyata seperti mampu melihat, mendengar sesuatu yang dipelajari. Peserta 

didik akan mudah terpusat dengan pembelajaran ketika mempelajari suatu hal yang 

baru. 

Pengembangan media interaktif berbasis adobe flash dapat dibuat dengan 

mengguanakan software Adobe Flash Player karena dalam proses pembuatan 

menjadikan video yang interaktif serta dalam software tersebut tersedia berbagai 

macam komponen seperti suara, yang mampu diberikan teks, dengan diperjelas 

adanya video, sehingga untuk menjadikan menarik dapat dimasukan sebuah 

animasi dan gambar yang dikemas dengan tujuan untuk memperjelas penyampaian 

materi yang menarik serta membuat kesan yang berbeda. Peneliti memilih kelas 1 

untuk dijadikan objek penelitian dikarenakan peserta didik kelas 1 masih cenderung 

menyukai sebuah permainan dan memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi. 

Media interaktif diciptakan untuk mengubah pembelajaran yang semula 

membosankan menjadi pembelajaran yang menyenangkan, dikarenakan peserta 

didik dapat merasakan belajar dan bermain. Terdapat hal yang mampu membuat 

media interaktif menjadi sebuah media yang memiliki keunggulan yaitu dengan 

terjadinya interaksi dari pengguna yaitu peserta didik pada saat belajar 
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menggunakan multimedia interaktif, sehingga akan menimbulkan umpan balik 

antara peserta didik dengan multimedia interaktif yang menghasilkan interaksi 

positif yang terjadi antara media dengan peserta didik atau penggguna multimedia 

interaktif (Daryanto 2010:52). 

Setiap media pasti mempunyai kelebihan serta  mempunyai kekurangan 

pada media interaktif ini. Pada media interaktif ini memiliki kekurangan yaitu 

dalam belajar di kelas peserta didik tidak akan kooperatif dan cenderung sibuk 

mengamati gambar serta animasi yang tersedia pada media tersebut. Hal tersebut 

sependapat dengan Munir (2015:123) bahwa media yang berbasis multimedia 

interaktif bertolak belakang dengan tujuan social yang berada di sekolah karena 

media tersebut memiliki sifat yang isolatif,. Sedangkan kelebihannya dapat 

meningkatkan semangat belajar peserta didik. 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil subjek kelas 1 dan 

mengembangkan tema 6 Lingkungan Bersih Sehat dan Asri, dan mengambil 

subtema 1 Lingkungan Rumahku, yang terdapat pada pembelajaran 3. Pada 

pembelajaran 3 terdapat 3 bidang studi yaitu terdiri dari  Bahasa Indonesia, PPKn, 

Matematika.  Adapun materi yang disajikan yaitu membahas tentang merinci 

berbagai macam ungkapan, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan aturan 

dalam kehidupan, serta penjumlahan dan pengurangan. Adapun peneliti membuat 

media interaktif pada tema Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri tersebut dikarenakan 

untuk meningkatkan rasa cinta lingkungan kepada peserta didik, dan sesuai dengan 

tema 6 yaitu Lingkungan Rumahku. Peneliti melihat bahwa pada pembelajaran 

sebelumnya materi tersebut hanya diberikan pembelajaran dengan media buku 

tematik saja yang mengakibatkan pemahaman materi tentang kebersihan 
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lingkungan terutama kebersihan rumahku masih kurang dipahami oleh peserta 

didik. Dengan demikian peneliti mengembangan media interaktif untuk 

meningkatkan pemahaman serta kesadaran siswa akan pentingnya menjaga 

kebersihan di lingkungan. 

Penelitian pengembangan ini memiliki keterkaitan atau hubungan dengan 

peneliti terdahulu. Penelitian ini bisa dikatakan relevan dengan peneliti yang 

terdahulu karena mengangkat topik penelitian yang sama, yang diketahui bernama 

Bilkis Humaidah (2018) dengan mengangkat judul Multimedia Interaktif Berbasis 

Macromedia Flash Player Pada Pembelajaran Tematik Tema Energi dan 

Perubahannya kelas 3 Sekolah Dasar. Penelitian yang dilakukan menunjukan 

bahwa hasil uji coba media ini sangat layak. Terbukti dari hasil validasi media yang 

menghasilkan skor 97% validasi materi dari ahli menghasilkan skor 96% 

dikategorikan baik. Sehingga produk multimedia interaktif  dikatakan layak.  

Berdasarkan pemaparan uaraian tersebut, peneliti menggunakan media 

interaktif berbasis adobe flash sebagai pengembangan media yang akan 

dilasksanakan penelitiannya di SDN Mojolangu 3 Malang. Berdasarkan penjelasan 

tersebut peneliti tertarik mengembangan media yang berjudul dengan 

“Pengembangan Multimedia Interaktif “Aku Pintar” Berbasis Adobe Flash Pada 

Pembelajaran Tematik Tema 6 Lingkungan Bersih, Sehat serta Asri Kelas 1 

Sekolah Dasar” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan multimedia interaktif “aku pintar” berbasis adobe 

flash pada tema lingkungan bersih, sehat dan asri kelas 1 Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan multimedia interaktif 

“aku pintar” berbasis adobe flash pada tema  lingkungan bersih, sehat dan asri 

kelas 1 Sekolah Dasar? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Menjelaskan pengembangan multimedia interaktif  “aku pintar” berbasis adobe 

flash yang terdapat pada tema lingkungan bersih, sehat dan asri kelas 1 Sekolah 

Dasar. 

2. Menjelaskan respon peserta didik pada multimedia interaktif  “aku pintar“ 

berbasis adobe flash pada tema lingkungan bersih, sehat dan asri kelas 1 

Sekolah Dasar 

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Media interaktif aku pintar memiliki beberapa tombol-tombol yang dapat 

dioperasikan sehingga memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Dalam media interaktif aku pintar juga terdapat beberapa komponen seperti 

petunjuk penggunaan yang dapat memudahkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Dalam media interaktif aku pintar memuat kompetensi inti, 

kompetensi dasar serta indikator yang sesuai dengan kurikulum 2013. Adapun 

materi yang dikembangkan dalam media interaktif aku pintar telah terintegrasikan 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn dan matematika. Dalam pengemasan media 

interaktif aku pintar disajikan bentuk dengan menarik sesuai karakteristik peserta 

didik dengan penulisan menggunakan font Times New Roman, Algerian dan comic 
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comic sans. Dengan demikian multimedia interaktif akan menjadi lebih menarik 

dan bermanfaat bagi pembelajaran. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1. Pengembangan media interaktif diharapkan mampu membantu proses 

pembelajaran yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

teteapkan.. Dengan demikian media interaktif akan bermanfaat bagi terlibat 

dalam proses secara langsung maupun proses tak langsung. 

2. Mempermudah peserta didik dalam menerima pembelajaran tentang materi 

Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri dan meningkatkan motivasi peserta ketika 

proses pembelajaran. 

3. Mempermudah ketika penyampaian pesan serta informasi yang terdapat pada 

materi  Lingkungan bersih, Sehat serta Asri. Selain itu dapat memotivasi 

pendidik yang lain untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan 

produk berbasis interaktf.  

4. Adapun pentingnya penelitian bagi sekolah yaitu dapat digunakan sebagai 

tolak ukur serta acuan dalam meningkatkan ilmu berbasi teknologi. 

5. Penelitian pengembangan mempunya perani penting bagi peneliti yaitu dapat 

digunakan sebagai referensi dan acuan untuk mebambah wawasan serta ilmu 

pada saat mengembangkan multimedia berbasis adobe flash 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan multimedia intekatif berbasis “aku pintar” adobe flash  ini 

memiliki beberapa asumsi sebagai berikut: 
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1. Sekolah sudah menyediakan laboratorium komputer yang terdiri dari 20 

komputer, yang memudahkan peserta didik dapat dengan mudah 

mengoperasikan media interaktif. 

2. Guru kelas 1 sangat antusias dengan dikembangkannya media interaktif, 

dikarenakan pada proses pembelajaran belum pernah menggunakan media 

tersebut, dengan demikian akan menambah wawasan guru dalam mengajar 

dan meningkatkan semangat siswa dalam proses belajar. 

3. Kondisi sekolah sangat mendukung dengan media interaktif dengan tema 

Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri dikarenakan sekolah sudah mengikuti 

lomba GSF (Gerakan School Festival) yang menjadikan peserta didik sangat 

menjaga kebersihan lingkungannya. 

Peneliti membatasi berbagai rumusan masalah, supaya permbahasan tidak terlalu 

luas.  Yakni pada penerapannya dengan memilih tema 6 Lingkungan Bersih, 

Sehat, serta Asri, dengan mengambil Subtema 2 Lingkungan Rumahku yang ada 

dalam pembelajaran 3. 

G. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran yang mengintegrasikan 

beberapa materi menjadi satu kesatuan, seperti menjadi satu tema atau topik 

sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yaitu alat yang bisa digunakan untuk mengirim pesan 

kepada penerima pesan yang bertujuan untuk memahamkan kepada penerima 
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pesan sehingga akan terjadi suatu proses kegiatan interaksi yang baik dan 

mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 

3. Media Interaktif 

Media interaktif adalah media yang mampu digunakan oleh peserta didik 

dalam proses pembelajaran. media tersebut juga didesain sesuai dengan 

karakteristik peserta didik sehingga dapat menyampaikan pesan atau informasi 

serta terdapat kegiatan interaktif kepada penggunannya (user) 

4. Adobe Flash Player 

Adobe Flash merupakan sebuah program perangkat lunak komputer yang bisa 

digunakan untuk mencipatkan sesuatu hal yang menarik seperti dapat 

menghasilkan animasi, game bahkan film dan masih banyak keunggulan yang 

dapat dihasilkan oleh adobe flash.  

 


