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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi tidak lagi menjadi hal yang asing dalam dunia pendidikan, 

apalagi pada era globalisasi, teknologi terus berkembang dan berinovasi. Berbagai 

macam inovasipun dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari 

sarana maupun prasarana. Dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 1 Pasal 1 bahwa : “Pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pebelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”. 

Hadi (2008: 18) menyatakan bahwa “pendidikan adalah pengaruh, bantuan 

atau tuntutan yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak 

didik”. Dalam hal ini orang yang disebut bertanggung jawab terhadap anak 

didiknya di sekolah ialah guru, oleh karena itu guru dituntut untuk menjadi lebih 

inovatif dan aktif. Pendidikan memiliki peranan penting guna meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Sesuai dengan pernyataan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 Bab 2 Ayat 3 “tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan yaitu 

untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkulatitas, kreatif dan mampu 

bersaing di kancah dunia baik dari segi ekonomi, budaya, teknologi dan ilmu 

pengetahuan.  

Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi semakin besar, hal tersebut menjadikan guru harus 

bekerja keras dan terus mengembangkan model pembelajaran. Pendidikan tidak 

cukup hanya dikelola dalam bentuk model pembelajaran tradisional karena 

dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat saat ini. 

Terbatasnya penggunaan alat-alat teknologi pembelajaran di kelas diduga 

merupakan salah satu sebab lemahnya kualitas pendidikan. Munadi (2008: 1) 

menjelaskan bahwa  “revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan 

masyarakat, pemahaman cara belajar anak, kemajuan media komunikasi dan 

informasi dan lain sebagainya memberi arti tersendiri bagi kegiatan pendidikan. 

Tantangan tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya pendekatan teknologis 

dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran”.  

Pendidikan tidak terlepas dari pembelajaran atau proses belajar mengajar 

yang di mana terdapat proses transfer ilmu dari pengirim kepenerima ilmu. 

Menurut Sadiman (2006: 5) proses belajar diartikan sebagai suatu usaha sadar 

atau proses yang terjadi dalam diri siswa karena adanya kegiatan belajar secara 

langsung atau adanya guru (instruktur) dan kegiatan belajar secara tidak langsung. 

Belajar tidak langsung artinya siswa belajar dan berinteraks secara aktif dengan 

media atau sumber belajar yang ada. Tugas guru ialah membimbing, membantu, 

dan sebagai fasilitator siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata 
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lain, kreatifitas dan kemampuan guru dalam memilih model, metode, dan media 

pembelajaran yang sesuai bagi siswa menjadi penentu tercapainya suatu tujuan 

pembelajaran. 

Media yang disebutkan merupakan komponen yang penting dalam proses 

pembelajaran selain model dan metode. Penggunaan media sebagai pengantar 

pesan sangat membantu siswa dalam memahami materi dan meningkatkan 

motivasi belajar. Sadiman (2006: 7) menjelaskan “media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi”. Media pembelajaran yang 

baik ialah yang bisa memberikan rangsangan kepada siswa untuk belajar dan 

menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Media pembelajaran tidak 

untuk menyampaikan materi secara keseluruhan, akan tetapi memperjelas 

sebagian materi yang sulit agar siswa lebih mudah memahaminya.   

Selama ini guru banyak mengandalkan metode ceramah dalam mengajar, 

media bantu yang digunakanpun hanya terpusat pada teks book atau buku tematik 

sehingga kelas menjadi pasif. Suasana kelas yang pasif menyebabkan siswa 

mengalami kejenuhan yang berdampak pada tingkat pemahanan dan minat belajar 

siswa. Kelas yang pasif salah satunya dikarenakan guru kurang menggunakan 

media sebagai pendukung proses belajar mengajar, sedangkan dalam kurikulum 

2013 siswa diharapkan lebih aktif, mengembangkan potensi diri dan guru dapat 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Pembelajaran yang 

menyenangkan dan aktif bagi siswa harus benar-benar dilakukan oleh guru 

sehingga siswa akan termotivasi mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti 
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yang tertera dalam Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 “Pola pembelajaran 

yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk 

memiliki kompetensi yang sama. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-

peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-

masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya)”. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan guru yaitu dengan memanfaatkan media sebagai sumber belajar 

yang inovatif.  

Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan ditunjukan dengan 

adanya penggunaan media pembelajaran yang mulia bervariasi. Pada mulanya 

media yang sering digunakan masih berbentuk media visual, misalnya gambar, 

model, objek, dan media yang dapat memberi pengalaman konkret lainnya. 

Dengan masuknya pengaruh teknologi adanya perkembangan pada media 

pendidikan yaitu mulainya penggunaan media berbasis teknologi komputer dalam 

proses belajar mengajar di kelas sebagai perantara atau pengantar pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar, salah satunya yang mulai digunakan yaitu 

multimedia. Multimedia merupakan kombinasi berbagai jenis media yaitu visual, 

audio, dan audiovisual.  

Darmawan (2012: 55-56) “program pembelajaran interaktif berbasis 

computer memiliki nilai lebih, dibandingkan bahan pembelajaran tercetak biasa. 

Pembelajaran interaktif mampu mengaktifkan siswa untuk belajar dengan 

motivasi yang tinggi karena ketertatarikannya pada sistem multimedia yang 

mampu menyuguhkan tampilan teks, gambar, video, sound, dan animasi”. Melalui 
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multimedia ini diharapkan dapat menarik perhatian dan membantu siswa dalam 

memahami materi dengan gaya belajar yang berbeda-beda.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sholihah 

(2016) menyebutkan, hasil analisis kebutuhan yang dilakukan di SDN 

Sumbersekar 02 dan SD Tegalgondo 01 menunjukkan bahwa media pembelajaran 

yang banyak digunakan oleh guru yaitu berupa media gambar, lingkungan sekitar, 

dan menggunakan alat peraga seadanya. Sarana dan prasarana juga belum 

dimaksimalkan penggunaannya, misalnya komputer. Sehinggan Guru sering 

mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi. Peneliti terdahulu mengangkat 

masalah ini ke dalam penelitian pengembangan multimedia interaktif.     

Permasalan tersebut juga buktikan dari hasil observasi dan wawancara 

dengan beberapa guru di SDN Sumbersari 1 Malang pada tanggal 24 November 

2015. Sebagain besar guru mengandalkan metode ceramah, diskusi dan 

penggunaan media seadanya. Sekolah difasilitasi dengan alat-alat teknologi 

pembelajaran, ruang dan sumber belajar yang cukup lengkap, diantaranya 

perpustakaan, ruang sumber dan media pembelajaran berbasis teknologi seperti 

LCD (Liquid Cristal Display), projector, speaker, dan laptop. Akan tetapi media 

berbasis teknologi khususnya multimedia sangat jarang digunakan sehingga kelas 

menjadi pasif dan tidak menyenangkan, bahkan dibeberapa kelas tidak pernah 

menggunakannya, dari 13 guru yang terdiri dari 9 PNS dan 3 guru tidak tetap 

hanya 2 guru yang menggunakan multimedia sebagai media pembelajaran di kelas 

yaitu guru kelas III dan kelas V, masih banyak dari guru yang belum 

memanfaatkan media tersebut sebagai sumber belajar serta minimnya 

pengetahuan guru terhadap multimedia. Baik guru maupun siswa memerlukan 
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adanya inovasi media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan saat ini 

yaitu era teknologi. Inovasi media pembelajaran tersebut digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas IV menyebutkan 

selama kegiatan belajar mengajar guru hanya menggunakan buku tema, gambar, 

alat peraga dan lingkungan sekitar. Guru tidak pernah menggunakan media 

pembelajaran berbasis teknologi dalam proses belajar mengajar. Dalam 

pembelajaran siswa masih kesulitan dalam membedakan pengamalan pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya sesuai dengan sila-sila. Siswa 

membutuhkan media pembelajaran yang dapat membantu memahami materi, 

menarik perhatian, dan memberi pengalaman langsung/kongkrit. Munadi (2008: 

55-57) menjelaskan multimedia merupakan media yang melibatkan berbagai 

indera dalam sebuah proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah 

segala sesuatu yang memberikan pengalaman secara langsung bisa melalui 

komputer dan internet, bisa juga melalui pengalaman berbuat dan pengalaman 

terlibat. Maka, disimpulkan multimedia dapat menyajikan informasi dalam bentuk 

kontekstual, menarik,  dan mudah dimengerti oleh banyak indera. 

Berdasarkan analisis kebutuhan sangat dibutuhkan media pembelajaran 

yang inovatif atau baru bagi guru dan siswa, akan tetapi kendala yang ada ialah 

kurangnya pemahan guru terhadap media berbasis teknologi. Oleh karena itu, 

penelitian ini penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

mutu pendidikan, dan memperkenalkan media berbasis teknologi pada guru dan 

siswa. Pembelajaran yang menyenangkan akan meningkatkan motivasi siswa 

untuk belajar. Media yang ingin dikembangkan yaitu multimedia interaktif yang 
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menyenangkan dan inovatif. Peneliti bertujuan mengangkat permasalah tersebut di 

atas dalam skripsi yang berjudul “Pengembangan Multimedia Interaktif Si 

Media Pintar (SI MEPI) Berbasis Flash  untuk Kelas IV Sekolah Dasar”.  

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran yaitu 

multimedia interaktif SI MEPI berbasis flash untuk pembelajaran siswa 

kelas IV Sekolah Dasar sebagai sumber dan media pembelajaran yang 

inovatif. 

1.2.2 Menguji kelayakan dan ketertarikan siswa terhadap media pembelajaran 

yaitu multimedia interaktif SI MEPI berbasis flash. 

1.3 Batasan Masalah 

1.3.1 Penelitian ini difokuskan pada pembuat produk berupa software/CD 

(Cakram Digital) pembelajaran bagi siswa kelas IV semester 2 tema 7 

“Cita-citaku” subtema “Aku dan Cita-citaku” pembelajaran 1. 

1.3.2 Pengujian perangkat lunak yang dibuat hanya meliputi pengujian produk, 

tidak diuji pengaruh terhadap prestasi siswa. 

1.3.3 Jenis multimedia interaktif yang akan dikembangkan ini merupakan jenis 

tutorial, yaitu penyajian materi pembelajaran dalam bentuk multimedia 

dengan pola interaksi multi arah. 
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1.4 Spesifikasi Media yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian ini berfokus pada 

pengembangan  multimedia interaktif berbasis flash yang diberi nama SI MEPI  

yang dikemas dalam bentuk software dalam CD (Cakram Digital). 

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini ialah sebagai 

berikut : 

1.4.1 SI MEPI merupakan multimedia interaktif dengan konsep belajar sambil 

bermain. Multimedia ini sebagai media invosi agar siswa tidak merasa 

bosan saat belajar, yang mana multimedia ini dapat dikembangkan lagi 

oleh guru saat proses belajar mengajar.  

1.4.2 Multimedia interaktif ini berbasis flash ini berupa software yang digunakan 

sebagai media pembelajaran individual dan dapat digunakan secara 

klasikal dengan menggunakan perangkat komputer atau laptop. Apabila 

digunakan dalam pembelajaran klasikal dapat menggunakan bantuan LCD 

(Liquid Cristal Display). 

1.4.3 Multimedia interaktif disesuaikan dengan Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) pada tema “Cita-citaku” subtema “Aku dan Cita-

citaku” pembelajaran 1. 

1.4.4 Jenis media pembelajaran ini berupa software berbentuk animasi yang 

memuat teks, gambar, audio, animasi/video.  

1.4.5 Multimedia interaktif yang dikembangkan berisi hal-hal berikut : 

1.4.5.1 Petunjuk penggunaan digunakan untuk mempermudah siswa dalam 

penggunaan media, yang berisi tujuan pembelajaran dan petunjuk 
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penggunaan tombol. Selain itu media juga disertai buku petunjuk 

penggunaan media bagi guru. 

1.4.5.2 Materi, penyajian materi dalam media pembelajaran ini meliputi 

wawancara, pengenalan pancasila, macam-macam profesi, dan sumber 

daya alam. 

1.4.5.3 Kuis ini dijadikan sebagai alat evaluasi yang dibagi menjadi dua jenis yaitu 

soal-soal dan tebak gambar. Evaluasi ini ditujukan untuk mengukur tingkat 

pemahaman materi pembelajaran. 

1.4.5.4 Permainan, sesuai dengan konsep media yaitu belajar sambil bermain 

pengembang menyediakan permainan yang berkaitan dengan materi berupa 

cita-citaku dan puzzle yang juga dijadikan sebagai alat evaluasi.   

1.4.5.5 Pustaka yang berisi sumber-sumber materi pada media.  

1.4.5.6 Profil berisi foto dan identitas pengembang media pembelajaran. 

1.4.6 Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan multimedia 

interaktif ini yaitu Adobe Flash CS6, Adobe Photoshop, Corel Draw X6. 

1.4.7 Perangkat lunak ini dapat digunakan dengan kapasitas RAM 269 MB. 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

1.5.1 Bagi Guru 

Pentingnya penelitian ini bagi guru, untuk dijadikan sebagai sumber dan 

media pembelajaran yang inovatif, dengan media ini guru diharapkan dapat 

menciptakan kelas yang menarik dan menyenangkan, serta menjadi inspirasi bagi 

guru untuk terus berinovasi. 
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1.5.2 Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat memudahkan siswa dalam memahami materi  yang 

disajikan dan menjadi motivasi siswa untuk belajar dengan konsep media belajar 

sambil bermain.  

1.5.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar di kelas dan menjadi acuan bagi sekolah khususnya guru-guru untuk 

meningkatkan pemahaman tentang teknologi dan berinovasi dalam mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas. 

1.5.4 Bagi Mahasiswa/Peneliti 

Penilitian ini penting sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana 

pendidikan, dapat menjadi referensi serta acuan untuk penelitian selanjutnya di 

tempat yang berbeda sehingga dapat dikembangkan lagi dan untuk menambah 

keterampilan dalam menciptakan media yang inovatif. 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk tertentu dalam bidang ilmu alam, teknik, 

administrasi, pendidikan, sosial dan lainnya yang bersifat analisis 

kebutuhan dan uji keefektifan produk. 

1.6.2 Media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran 

sebagai perantara atau alat bantu untuk menyalurkan pesan/materi baik 

berupa fisik atau non fisik sehingga dapat merangsang pikiran dan 
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perhatian siswa agar terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. 

1.6.3 Multimedia adalah media yang terdiri dari berbagai macam kombinasi teks, 

gambar, suara, video/animasi yang dalam penggunaannya melibatkan 

banyak indera secara bersamaan. 

1.6.4 Multimedia Interaktif adalah media yang menggabungkan berbagai jenis 

media dan dirancang untuk dipakai siswa belajar secara mandiri di mana 

antar media dan siswa terjadi interaksi yang memungkinkan 

informasi/pesannya mudah dimengerti.   

1.6.5 Si Media Pintar adalah sebuah alat (Perangkat/Software) yang dapat 

digunakan sebagai sember belajar yang menyenangkan dengan konsep 

belajar sambil bermain. 

1.6.6 Adobe Flash CS6 adalah sebuah pogram yang digunakan dalam membuat 

animasi untuk menghasilkan animasi yang professional karena mendukung 

animasi, gambar, image, teks. Program ini biasa digunakan untuk 

pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif. 

 


