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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

no. 65 Tahun 2013 terdapat peraturan tambahan mengenai kurikulum pendidikan 

tentang penerapan proses pembelajaran di sekolah dasar. Peraturan tersebut berisi 

tentang pelaksanaan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang 

dilaksanakan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik-terpadu dari kelas I 

sampai kelas VI (Permendikbud, 2013). Pembelajaran tematik adalah model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik dan didalamnya 

melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna bagi 

siswa (Rusman, 2015:140).  

Materi pembelajaran yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

disampaikan kepada siswa dalam satu waktu yang memuat dua atau lebih mata 

pelajaran yang berbeda yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang utuh. Ruang 

lingkup dalam pembelajaran tematik meliputi semua muatan mata pelajaran yang ada 

di kelas I sampai kelas VI sekolah dasar yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

Matematika, Pendididkan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Ilmu pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, SBdP dan 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Rusman, 2015: 154). 



2 
 

 

Secara umum pembelajaran tematik mempunyai kelebihan yaitu untuk 

mempermudah siswa dalam memahami konsep materi yang tergabung dalam suatu 

tema serta dapat memotivasi siswa untuk semangat belajar karena materi yang sedang 

dipelajari merupakan materi yang kontekstual atau nyata (Rusman, 2015:146). 

Sedangkan kekurangan dari pembelajaran tematik yaitu banyaknya materi 

pembelajaran yang harus dikuasai siswa dalam satu pembelajaran dan dalam 

pelaksanaanya guru harus melakukan perencanaan yang maksimal terlebih dahulu, 

guru juga harus melakukan evaluasi terhadap semua aspek yang ada dalam 

pembelajaran (Majid, 2017). Oleh karena itu, guru harus mengetahui dan 

memperdalam konsep-konsep yang telah dimiliki siswa  dan mengaitkannya dengan 

pengetahuan baru dengan konsep-konsep yang relevan sehingga terdcipta 

pengalaman belajar yang bermakna (Rusman, 2015:148). 

Peran media dalam pembelajaran tematik sangat dibutuhkan sehingga dapat 

membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Pada dasarnya media 

pembelajaran merupakan suatu segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang kemauan, pikiran dan perasaaan siswa sehingga dapat menciptakan 

proses belajar untuk menambah informasi baru dalam diri siswa (Ari, 2014:48). 

Menurut (Hamzah dkk, 2011:138). Penggunaan media berbasis tekhnologi bertujuan 

untuk peserta didik dapat berinteraksi dengan peserta didik yang lain serta dengan 

pengajar di ruang kelas, kemampuan ini membuat proses belajar-mengajar menjadi 

lebih efektif dan memberikan kemungkinan untuk guru dapat memberikan umpan 

balik (feedback) terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Oleh 
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karena itu penggunaan media berbasis tekhnologi sangat diperlukan untuk 

mempermudah peserta maupun guru dalam memaksimalkan proses pembelajaran dan 

penggunaan media berbasis tekhnologi ini juga dapat dilakukan tidak hanya di ruang 

kelas tetapi bisa dilakukan kapan dan dimana saja, siswa tidak harus menggunakan 

kertas dalam belajar tetapi bisa menggunakan fasilitas elektronik (Softwere). 

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Bedy Rudyansyah guru kelas 5 di 

Sekolah Dasar Negeri Tegal Gondo pada tanggal 20 Oktober 2018 bahwa 

penggunaan media untuk proses pembelajaran masih belum dilaksanakan dengan 

maksimal seperti kurangnya ketersediaan media yang terkait dengan materi yang 

sedang diajarkan termasuk materi yang bersifat abstrak atau sulit dipahami siswa, 

guru hanya menjelaskan dengan bahan ajar yang tersedia seperti buku paket dan 

lembar kerja siswa. Penggunaan media pembelajaran berbasis tekhnologi juga 

dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran akan tetapi hanya terbatas pada 

beberapa materi pelajaran saja dan media atau video yang diunduh dari internet dan 

guru juga belum pernah menggunakan media berbasis flash dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu dibutuhkan adanya media pembelajaran untuk 

mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran dengan baik, termasuk 

materi yang bersifat abstrak atau susah dipahami seperti materi tentang cara 

bagaimana cara tubuh mengolah makanan dimana guru tidak dapat mendatangkan 

secara langsung media untuk menjelaskan materi tersebut.  

Penggunaan media yang menarik dan inovatif seperti penggunaan media 

elektronik (Softwere) sangat membantu siswa dalam mempermudah siswa memahami 
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materi yang sulit untuk dipahami. Penelitian ini akan mengembangkan media 

pembelajaran  dengan menggunakan Macromedia Flash 8, Menurut tim penelitian 

dan pengembangan Wahana Komputer (2006:2) kemampuan menggunakan flash 

yaitu dalam mengolah berbagai jenis objek, kemudahan dalam proses pembuatan 

animasi dan ukuran file animasi yang kecil memudahkan pengguna untuk 

menggunakan softwere ini. tampilan dalam media ini terdapat teks, gambar, animasi, 

dan audio sehingga membuat siswa belajar secara menyenangkan dan tidak merasa 

bosan dalam mengikuti proses pembelajaran dan mempermudah siswa dalam 

memahami materi pelajaran Penggunaan media berbasis flash  ini akan difokuskan  

pada materi pembelajaran tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh 

mengolah makanan, karena di dalam materi tersebut terdapat materi yang bersifat 

abstrak dan sulit untuk dipahami siswa.  

Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

yang dilakukan oleh Alif tahun 2014 tentang pengembangan media pembelajaran 

berbasis macromedia flash 8 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas IV 

MI Miftahul Huda Sidoarjo. Hasilnya  dengan menggunakan media pembelajaran 

berbasis macromedia flash peningkatan hasil belajar siswa yang diukur melalui 

kegiatan pre-test dengan nilai rata-rata 59 dan kegiatan post-test dengan nilai rata-rata 

85 pada materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Secara keseluruhan bahwa 

media atau bahan ajar yang digunakan termasuk dalam kualifikasi valid sehingga 

layak digunakan dalam pembelajaran tersebut. Penggunaan Media pembelajaran 
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berbasis macromedia flash ini membantu siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk membuat media 

pembelajaran yang inovatif, kompleks, dan efisien sesuai apa yang diharapkan oleh 

guru dan siswa yaitu, media tematik berbasis flash untuk membantu siswa memahami 

materi yang ada pada tema makanan sehat subtema bagaimana tubuh mengolah 

makanan untuk kelas 5 sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media tematik berbasis flash subtema bagaimana 

tubuh mengolah makanan untuk kelas 5 sekolah dasar? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan media tematik  berbasis 

flash subtema bagaimana tubuh mengolah makanan untuk kelas 5 sekolah dasar? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan media pembelajaran tematik 

berbasis flash sub tema peredaran darahku sehat untuk kelas 5 Sekolah Dasar. 

2. Untuk mengertahui respon peserta didik terhadap pengembangan media tematik  

berbasis flash subtema bagaimana tubuh mengolah makanan untuk kelas 5 

sekolah dasar 
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D. Spesifikasi produk yang diharapkan 

1. Konten (isi dalam media pembelajaran) 

a) Di dalam media ini memuat beberapa scene yaitu Intro (pembuka), halaman 

home yang berisi beberapa konten seperti standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, materi, profil dan petunjuk penggunaan media. 

b) Teks, pada media berisi materi dari sub tema bagaimana tubuh mengolah 

makanan yang diantaranya: 

1) Ilmu pengetahuan alam berisi teks materi pencernaan manusia seperti urutan 

jalannya proses pencernaan makanan di didalam tubuh manusia . 

2) Bahasa indonesia berisi teks materi tentang iklan  

3) Ilmu pengetauan sosial berisi teks materi interaksi manusia dengan 

lingkungannya. 

4) PPKn berisi teks materi keragaman sosial 

5) SBdP berisi teks materi tangga nada yaitu mayor dan minor. 

c) Kuis , berisi kumpulan soal-soal evaluasi dari materi yang sudah ada pada media 

pembelajaran. 

d) Video terkait dengan materi yang sudah ada pada media pembelajaran. 

2. Konstruk (tampilan media) 

a. Media ini dikembangkan dengan softwere macromedia flash 8 

b. Format akhir media executive file (.exe). 

c. Video menggunakan format flv  

d. Penggunaan resolusi gambar pada materi di sesuaikan. 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1. Pengembangan media tematik berbasis flash ini diharapkan dapat 

mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang ada 

pada subtema bagaimana tubuh mengolah makanan sehingga tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai.  

2. Mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan 

menciptakan kelas yang inovatif dan kondusif. 

3. Meningkatkan motivasi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran 

sehingga peserta didik semangat dan tidak merasa jenuh atau merasa bosan 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

4. Adapun pentingnya penelitian bagi sekolah yaitu dapat digunakan sebagai 

tolak ukur serta acuan dalam meningkatkan ilmu berbasis teknologi. 

5. Penelitian pengembangan ini bagi peneliti yaitu untuk dapat digunakan 

sebagai referensi dan acuan untuk mebambah wawasan serta ilmu pada saat 

mengembangkan multimedia berbasis flash. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi pengembangan 

Dalam penelitian ini, media pembelajaran tematik berbasis flash dikembangkan 

dengan adanya asumsi yaitu Tersedianya beberapa unit laptop, LCD serta jaringan 

listrik untuk menjalankan produk yang akan ditampilkan sehingga semua siswa dapat 

mengikuti proses pembelajaran. 
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2. Keterbatasan pengembangan 

a) Penelitian ini dilakukan hanya terbatas pada tema makanan sehat dan sub 

tema bagaimana tubuh mengolah makanan pembelajaran 2 dan 3 di kelas 5 

Sekolah Dasar Negeri Tegal Gondo. 

b) Pengembangan media hanya sebatas media dengan berbasis Macromedia 

Flash 8. 

c) Memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat media flash tersebut 

karena perlunya kombinasi antara beberapa konten seperti teks, suara, video, 

dan animasi yang mengkaitkan antara satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran yang lainnya. 

G. Definisi operasional 

Istilah-istilah yang perlu di definisikan secara operasional dalam pengembangan 

media pembelajaran ini adalah 

1. Pembelajaran Tematik 

pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang menggunakan tema yang 

didalamnya terdapat keterkaitan antara beberapa mata pelajaran sehingga 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa.  

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau bahan baik berupa perangkat keras atau 

perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran. 

3. Macromedia Flash 

Macromedia Flash adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk 

membuat desain animasi. 


