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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin mendorong 

upaya – upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil – hasil teknologi dalam 

proses belajar. Perubahan masyarakat, pola belajar anak dan semakin 

berkembangnya teknologi dalam media komunikasi dan informasi memberikan 

arti yang sangat penting dalam dunia pendidikan saat ini. Tuntutan ini 

mengharuskan pembelajar untuk terus memperbarui diri dengan menyadari 

pentingnya pendekatan teknologis dalam pengelolaan pendidikan dan 

pembelajaran agar dapat membantu proses pendidikan dalam pencapaian 

tujuan pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, salah satu 

yang harus ada adalah guru yang berkualitas (Munadi, 2013:1). 

       Guru yang berkualitas ini dimaksudkan guru yang mampu menjalankan 

dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memiliki kompetensi guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional dalam Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. Salah satunya dengan mengembangkan kompetensi 

pedagogik yang dimiliki oleh guru. Guru dituntut untuk merancang dan 

melaksanakan pembelajaran, termasuk dalam penguasaan dan penggunaan 

media pembelajaran. 

       Praktisi pendidikan menyadari bahwa penggunaan media sangat membantu 

aktivitas proses pembelajaran, terutama membantu peningkatan prestasi belajar 
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siswa. Namun, dalam implementasinya tidak banyak guru yang 

memanfaatkannya. Keterbatasan media pembelajaran dan lemahnya 

kemampuan guru menciptakan media membuat penerapan metode ceramah 

masih cukup populer di kalangan para pendidik dalam proses pembelajaran. 

Terbatasnya alat – alat teknologi pembelajaran yang dipakai di kelas di duga 

merupakan salah satu sebab lemahnya mutu pendidikan pada umumnya 

(Munadi, 2013:2). 

       Keadaan ini tidak terlepas dari kurang dikembangkannya bahan ajar yang 

inovatif dan interaktif. Menurut Piaget, usia siswa sekolah dasar (7 – 12 tahun) 

ada pada stadium operasional konkret, Muhibin dalam Majid (2014:8). Oleh 

karena itu guru diharapkan mampu mengembangkan kreativitas mereka untuk 

merencanakan, menyiapkan, dan membuat bahan ajar secara matang yang kaya 

inovasi dan bersifat konkret sehingga menarik bagi siswa. 

       Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) 

yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan 

tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Misalnya, 

buku pelajaran, LKS, bahan ajar interaktif, dan sebagainya (Prastowo, 

2011:17). 

       Bahan ajar yang dapat guru kembangkan salah satunya adalah bahan ajar 

interaktif. Bahan ajar interaktif ini dapat memanfaatkan teknologi komputer 

yaitu multimedia yang membantu menyediakan cara yang unik untuk para 

siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran dan menjelaskan konten rekayasa 

dengan cara yang berbeda dari metode tradisional. Multimedia dianggap 
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sebagai media pembelajaran yang menarik berdasarkan upaya untuk 

menyampaikan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong proses belajar (Munir, 2013:115). 

       Multimedia interaktif menurut Munir (2013:110) adalah suatu tampilan 

multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi 

menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas kepada penggunanya 

(user). Aplikasi multimedia dalam proses pembelajaran ini digunakan untuk 

menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap), dengan kata lain 

haruslah menggunakan pendekatan – pendekatan dalam pembelajaran yaitu 

salah satunya dengan pendekatan saintifik yang sesuai dengan pembelajaran 

tematik (Munir, 2013:115). 

       Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari guru (Hosnan, 2014:34). Penggunaan 

multimedia interaktif dengan pendekatan saintifik ini diharapkan dapat melatih 

siswa lebih mandiri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan manambah 

motivasi siswa selama proses pembelajaran sehingga didapatkan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kurikulum 2013 (Munir, 

2013:114). 

       Pada kegiatan observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 17 

November 2015, merupakan langkah awal untuk peneliti melakukan 

pengamatan dan wawancara kepada salah satu guru wali kelas V SDN Kauman 

2 Malang. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, didapatkan  informasi bahwa 
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pada saat proses pembelajaran, media pembelajaran belum digunakan secara 

optimal, media masih berupa gambar, kurangnya memanfaatkan fasilitas yang 

telah disediakan oleh sekolah misalnya LCD dan komputer dikarenakan guru 

kurang mampu untuk mengembangkan media pembelajaran yang berbasis 

komputer, serta pada tema tertentu seharusnya siswa dapat mengunjungi 

tempat – tempat peninggalan sejarah sebagai media belajar siswa dalam 

memperoleh pengetahuan misalnya dalam tema tujuh yaitu sejarah peradaban 

Indonesia, siswa tidak dapat mengunjungi tempat – tempat bersejarah 

dikarenakan kurangnya dukungan dari orang tua, sehingga guru harus mampu 

menggantikannya dengan cara menggunakan media yang menarik perhatian 

siswa agar siswa dapat memperoleh pengetahuan secara konkret dan siswa 

mampu mencapai kompetensi yang dituntut kepadanya.  

       Peneliti juga mencoba mengamati beberapa siswa khususnya kelas V 

sekolah dasar  untuk mendapatkan informasi yang dapat menunjang untuk 

menentukan media yang cocok digunakan oleh siswa. Hasil yang diperoleh 

dari observasi terhadap beberapa siswa yaitu siswa senang berada di 

laboratorium komputer pada saat pelajaran komputer dikarenakan siswa lebih 

senang untuk memanfaatkan komputer tersebut untuk bermain bermacam – 

macam games setelah pelajaran selesai sambil menunggu jam pelajaran 

berikutnya. Smartphone siswa juga tidak terlepas dari permainan. Atas dasar 

kegemaran siswa terhadap komputer untuk bermain macam – macam games, 

dapat dijadikan salah satu alasan kenapa guru harus mampu membuat media 

pembelajaran yang menarik perhatian siswa agar kebiasaan bermain – main 

games dapat digantikan dengan menggunakan komputer beralih menjadi media 
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belajar siswa dalam mendapatkan informasi yang utuh agar kegiatan belajar 

mengajar berlangsung secara efektif. 

       Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang telah dipaparkan, maka 

diperlukan sebuah media pembelajaran yang interaktif sebagai pendukung 

pembelajar dan memotivasi siswa agar semangat belajar, khususnya dalam 

bidang teknologi yang berbasis komputer. Alasan peneliti untuk mengambil 

penelitian di SDN Kauman 2 Malang yaitu pada umumnya siswa dari latar 

belakang keluarga menengah keatas sehingga cocok untuk peneliti 

mengembangkan sebuah media yang berbasis komputer dan dapat di install 

pada smartphone dikarenakan kelas V di SDN Kauman 2 Malang rata – rata 

siswanya sudah mampu mengoperasikan komputer dan siswa kelas V sudah 

diizinkan oleh orang tuanya memiliki smartphone. Peneliti memilih tema 

sejarah peradaban Indonesia dalam mengembangkan media yang berupa 

multimedia interaktif yang diambil dari buku tematik semester II kelas V 

sekolah dasar sebagai acuan materi pembahasan dan memilih pendekatan 

saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan agar siswa ikut aktif dalam 

pembelajaran.  

       Dengan pertimbangan, penelitian yang terdahulu (1) penelitian Ikhtiari 

Septiya Hernaningtyas (2014) “Pengembangan Multimedia Interaktif Ceria 

(MIC) Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar” dan (2) penelitian Irma 

Damayanti (2015) “Pengembangan Multimedia Interaktif Tema Lingkungan 

Sahabat Kita di Kelas V Sekolah Dasar”. Dari kedua penelitian tersebut ada 

sedikit perbedaan dari model pengembangan yang digunakan, peneliti memilih 



6 
 

model pengembangan ADDIE dikarenakan bahwa model ADDIE 

dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoritis desain 

pembelajaran dan memiliki lima tahapan yang mudah dipahami serta dapat 

diimplementasikan untuk mengembangkan produk pengembangan seperti 

multimedia, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan R&D dari Borg and 

Gall dan software yang digunakan dalam pengembangan multimedia interaktif 

juga berbeda, peneliti menggunakan iSpring sedangkan peneliti terdahulu 

menggunakan Adobe Flash Player. Kelebihan dari penelitian terdahulu yaitu 

peneliti dapat melaksanakan keseluruhan dari tahapan pada model 

pengembangan ADDIE dan dengan menggunakan iSpring maka peneliti 

mampu untuk membuat media sendiri. Oleh karena itu, dipilihlah penelitian 

dan pengembangan dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif 

Dengan Pendekatan Saintifik Di Kelas V SDN Kauman 2 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan 

masalah dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan multimedia interaktif dengan pendekatan 

saintifik di kelas V SDN Kauman 2 Malang? 

2. Bagaimanakah keefektifan produk pengembangan multimedia interaktif 

dengan pendekatan saintifik di kelas V SDN Kauman 2 Malang? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

       Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka di peroleh tujuan 

penelitian dan pengembangan modul ini adalah: 

1. Untuk menghasilkan produk berupa multimedia interaktif dengan 

pendekatan saintifik yang layak digunakan dalam kegiatan belajar siswa 

kelas V SDN Kauman 2 Malang. 

2. Untuk mengetahui keefektifan produk pengembangan multimedia 

interaktif dengan pendekatan saintifik dalam kegiatan belajar siswa kelas 

V SDN Kauman 2 Malang. 

 

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan 

       Spesifikasi produk yang dikembangkan oleh peneliti berupa multimedia 

interaktif yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penyampaian materi dalam multimedia interaktif ini menggunakan 

gambar, teks, animasi, grafik, audio, video dan juga disediakan kuis untuk 

evaluasi. Multimedia ini menggunakan Microsoft Office Power Point 

dengan plugin iSpring di dalamnya. 

2. Produk multimedia interaktif ini berupa software yang dapat digunakan 

diberbagai media, misalnya laptop dan juga smartphone. 

3. Spesifikasi sistem minimum komputer yang diperlukan untuk dapat 

menjalankan aplikasi multimedia interaktif ini adalah sebagai berikut: 

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

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

Player 11 ke atas. (Sandy, 2014: 18) 
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4. Spesifikasi minimum perangkat Android yang dapat menjalankan aplikasi 

Android yaitu: (1) Prosesor ARMv7, 550MHz, Open GL, (2) Android 2.3 

(Gingerbread) keatas, dan (3) Memori RAM 256 MB. (Sandy, 2014:19) 

5. Multimedia interaktif ini berisikan petunjuk, KI, KD, Indikator, tujuan 

pembelajaran, materi, soal kuis, dan profil pengembang. 

 

E. Manfaat Penelitian dan Pengembangan 

       Hasil dari pelaksanaan pengembangan multimedia interaktif ini diharapkan 

dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait 

dan berperan langsung maupun tidak langsung dalam pendidikan.  Adapun 

manfaat penelitian dan pengembangan multimedia interaktif ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

       Secara umum, dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dan 

referensi dalam mengembangkan media pembelajaran yang berbasis komputer 

bagi dunia pendidikan dan pebelajar di sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Memberikan pengalaman dalam membuat dan mengembangkan 

multimedia interaktif pada pembelajaran tematik sebagai media 

pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Memberikan variasi pengembangan dan inovasi media pembelajaran 

interaktif yang dapat mendukung keberhasilan belajar siswa khususnya 

pembelajaran tematik. 



9 
 

c. Bagi Siswa 

Memberikan stimulus dan motivasi semangat belajar kepada siswa 

dalam meningkatkan minat dan prestasi belajarnya serta memberikan 

pengetahuan secara konkret, menyenangkan dan menarik perhatian 

siswa. 

d. Bagi Sekolah 

Memberikan fasilitas sarana berupa media pembelajaran kepada siswa 

dalam menunjang keberhasilan belajar sebagai bentuk upaya sekolah 

dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada siswa. 

e. Bagi Orang Tua 

Memberikan kemudahan bagi orang tua untuk membiasakan 

kemandirian anak dalam belajarnya di rumah. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

       Asumsi pengembangan yang digunakan dalam multimedia interaktif 

dengan pendekatan saintifik pada tema 7 sejarah peradaban Indonesia 

subtema 3 melestarikan peninggalan kerajaan Islam pembelajaran 1 

semester II di kelas V SDN Kauman 2 Malang, yaitu: 

a. Guru dan siswa mampu untuk mengoperasikan komputer dan 

smartphone. 

b. Guru dan siswa mampu memahami petunjuk penggunaan multimedia 

interaktif. 
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c. Guru lebih mudah dalam mengajar di kelas dan dapat menciptakan 

minat serta semangat belajar siswa. 

 

2. Keterbatasan Pengembangan 

       Keterbatasan pengembangan multimedia interaktif dengan pendekatan 

saintifik pada tema 7 sejarah peradaban Indonesia subtema 3 melesterikan 

peninggalan sejarah pembelajaran 1 semester II di kelas V SDN Kauman 2 

Malang, yaitu: 

a. Sebagai pemula, peneliti hanya mampu mengembangkan produk 

multimedia interaktif dengan pendekatan saintifik pada tema 7: sejarah 

peradaban Indonesia subtema 3: melestarikan peninggalan kerajaan 

Islam pembelajaran 1 dalam pembelajaran tematik semester II kelas V 

SDN Kauman 2 Malang. 

b. Materi penelitian dibatasi pada pokok bahasan Museum Fatahillah, 

sudut, dan magnet. 

c. Mata pelajaran dalam pembelajaran 1 terdapat tiga mata pelajaran, 

yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. 

d. Kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran hanya 

diambil satu dari masing – masing kompetensi dasar dan indikator 

setiap mata pelajaran. 

e. Subjek validasi untuk pengembangan multimedia interaktif ini terdiri 

dari tiga validator yaitu: dosen ahli media pembelajaran, dosen ahli 

materi, dan  guru ahli materi pembelajaran SD. 
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f. Multimedia interaktif ini dibuat untuk guru dan siswa yang dapat 

menguasai program komputer dan smartphone. 

g. Aplikasi ini bersifat sebagai pendukung proses pembelajaran guru dan 

siswa. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran Tematik 

      Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dapat mengaitkan 

beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu sebagai pusat yang 

digunakan untuk memahami gejala – gejala dan konsep – konsep sehingga 

dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. 

2. Pendekatan Saintifik 

       Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan ilmiah yang disesuaikan dengan kejadian atau pengalaman 

belajar siswa secara nyata sehingga diperoleh pengetahuan dan informasi 

yang dapat dikaitkan dengan lingkungan sekitar siswa melalui beberapa 

tahapan yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi dan mengomunikasikan. 

3. Media Pembelajaran  

       Media pembelajaran adalah suatu alat atau perantara yang bertujuan 

untuk menyalurkan pengetahuan dan informasi yang dilakukan oleh guru 

untuk merangsang siswa dalam belajar dan memudahkan siswa untuk 

memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan memberikan kesan 
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yang menarik dan menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi lebih 

efektif. 

4. Multimedia Interaktif

       Multimedia interaktif adalah suatu media yang berbasis komputer 

yang dapat menggabungkan dari beberapa media (teks, audio, video, 

grafik, gambar, dan animasi) yang bersifat interaktif dengan melakukan 

komunikasi dua arah atau lebih. 


