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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana 

belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya utuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat.  

Pendidikan diperlukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu 

cita-cita nasional. Bangsa yang cerdas dibutuhkan dalam pembangunan negaranya, baik 

dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting 

dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan bagian integral 

dalam pembangunan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan 

negara. Melalui pendidikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mudah 

diserap sehingga memungkinkan suatu bangsa dan negara tersebut maju. 

Teknologi multimedia mampu memberikan kesan dalam media pembelajaran 

karena dapat mengintegrasikan proses pembelajaran dan pengajaran lebih menarik serta 

menyenangkan. Pengajaran dan pembelajaran yang interaktif dan menggalakkan 

komunikasi aktif siswa dan pendidik. Oleh karena itu penggunaan media pembelajaran 

sangat penting guna untuk menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar  yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses 

belajar secara efesien dan efektif. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan
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 untuk menyalurkan pesan dari sumber belajar yaitu buku atau modul dan 

sumber belajar lainnya kepada penerima yaitu siswa, agar tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif, efesien, dan menyenangkan yang dapat di gunakan 

dalam pembelajaran tematik.  

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu 

tipe/jenis dari pada model pembelajaran terpadu menggunakan tema untuk 

mengkaitkan beberapa atau pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna pada siswa (Depdiknas, 2006; 5). 

Hadi Subroto (2000:9) menegaskan Pembelajaran terpadu merupakan 

pembelajaran  dengan pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan 

dengan pokok bahasa lain, yang direncanakan dengan baik dalam satu mata 

pelajaran atau lebih dengan beragam pengalaman siswa sehingga 

pembelajaran lebih bermakna. Maka pembelajaran tematik atau terpadu 

adalah pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan 

antara beberapa isi mata pelajaran dan pengalaman kehidupan nyata sehari-

hari siswa sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna pada 

siswa . 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik ada beberapa hal yang perlu 

dilaksanakan yang meliputi tahap perecanaan, yakni : pemetaan standar 

kompetensi yang mencakup penjabaran standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, menentukan tema, identifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar 

dan indikator, merupakan jaringan tema, penyusunan silabus, silabus adalah 

rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu 
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yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (Trianto, 2007 : 25). 

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran memiliki arti 

penting dalam membangun kompetensi peserta didik, antara lain : 1) 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses 

belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat 

memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan 

sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman 

langsung siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang dipahaminya. 2) Pembelajaran 

tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan 

sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau 

merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan 

belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukan kaitan unsur-unsur 

konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. 

Guru menjadi fasilitator untuk membantu siswa mentranformasikan 

potensi yang dimiliki siswa menjadi kemampuan serta keterampilan yang 

ketika dikembangkan akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pada proses 

belajar mengajar, guru selalu dituntut untuk memberikan inovasi baru agar 

siswa mampu mendapatkan pengalaman baru dalam proses belajar mengajar. 

Inovasi ini diperlukan agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan 

menarik.  
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Inovasi ini dapat berupa pengembangan media pembelajaran dan 

metode pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang belum 

dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar, membuat proses pembelajaran 

menjadi monoton dan membosankan.  Media pembelajaran ini cotohnya 

powerpoint, video pembelajaran, multimedia inteaktif, dan lain-lain. 

Mengingat hal tersebut guru jarang sekali menggunakan media pembelajaran 

tersebut, guru masih menggunakan buku dan benda-benda yang ada disekitar 

sebagai media pembelajaran. Disamping itu metode pembelajaran yang 

digunakan oleh sebagian besar guru masih konvensial, yaitu metode ceramah. 

Metode tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi, hal ini sangat disayangkan 

mengingat di era teknologi informasi banyak software dan hardware yang 

dapat diterapkan sebagai sarana pengembangan media pembelajaran. 

Pengembangan dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang 

menarik. Media dan metode pembelajaran yang menarik akan memudahkan 

guru untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dalam menyerap 

materi pembelajaran. Namun, pada praktiknya tidak semua guru dapat 

mengembangkan media pembelajaran. Kemampuan serta pengetahuan guru 

dalam bidang pengembangan yang minim menyulitkan guru untuk berinovasi 

lebih. Pendidik dalam hal ini guru yang menguasai materi belum mampu 

menghadirkan bentuk pembelajaran menggunakan komputer sebagai media 

pembelajaran. 

Salah satu materi yang telah tertulis dikurikulum Tematik Tema 1 

“Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup” untuk siswa pada jenjang 
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sekolah dasar (SD) khususnya kelas III.  Hasil observasi yang dilakukan pada 

tanggal 6 November 2018 di SDN Giripurno 2, Kecamatan Bumiaji, Kota 

Batu, Jawa Timur, ditemukan hambatan dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar, yaitu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang 

mendukung. Jarang sekali guru yang menggunakan komputer sebagai sarana 

belajar atau media pembelajaran padahal sarana seperti Laboraturium 

Komputer dan  LCD Proyektor sudah terpasang di sebagian kelas. 

Terbatasnya pengetahuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran 

berbasis multimedia interaktif sebagai media guru untuk menyampaikan 

materi pelajaran. 

 Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif akan memberikan 

suasana berbeda yang dapat mengubah persepsi siswa mengenai pembelajaran 

tematik. Multimedia interaktif membawa dampak yang baik bagi pendidik, 

karena dengan adanya multimedia interaktif ini proses belajar mengajar akan 

lebih mudah di mengerti dan siswa juga dapat tertarik dengan melihat video  

yang disajikan melalui pembelajaran tersebut. Guru akan lebih mudah 

berorientasi pada siswa dan menyediakan media pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 

Media pembelajaran digunakan untuk menarik perhatian dan membuat 

siswa aktif dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah menggunakan 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan aplikasi 

Construct 2, Construct 2 merupakan sebuah program yang didesain untuk 

membuat animasi 2 dimensi dan permainan (game) yang handal dan ringan. 
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Aplikasi ini banyak digunakan membuat animasi logo, movie, game, dan 

video. Penggunaan Construck 2  dalam bentuk media pembelajaran tentunya 

didukung sarana prasarana yang sesuai seperti komputer, CD-room, dan 

flashdisk. Berkaitan dengan hal tersebut SDN Giripurno 2 telah memiliki 

sarana prasarana berupa LCD proyektor, sehingga memungkinkan 

menggunakan media dalam bentuk video. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diambil suatu gagasan dan 

menarik permasalahan yang memerlukan adanya pengembangan media 

pembelajaran.  Sehingga peneliti mengembangkan media dengan judul 

“Pengembangan Multimedia Interaktif Pada Pembelajaran Tematik Tema 1 

„Pertumbuhan dan Perkembagan Makhluk Hidup‟ Pada Kelas III Sekolah 

Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengembangan multimedia interaktif pada pembelajaran 

tematik tema 1 “pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup” pada 

kelas III sekolah dasar? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang  hendak dicapai oleh 

peneliti. Adapun tujuan dari peneliti adalah : 

1. Untuk mengembangkan multimedia interaktif pada pembelajaran tematik 

tema 1 “pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup” pada kelas III 

sekolah dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian pengembangan ini 

berupa multimedia interaktif. Berikut spesifikasi produk yang di harapkan : 

1. Konten berisi pembelajaran tematik dengan mengangkat kompetensi inti, 

kompetensi dasar dan indikator yang memuat materi Bahasa Indonesia, 

Matematika dan SBDP. Pada Tema 1 “Pertumbuhan dan perkembangan 

makhluk hidup”, subtema 1 “Ciri-ciri makhluk hidup” untuk kelas III 

sekolah dasar.  

2. Konsepan media yang akan dirancang yaitu akan menggabungkan sebuah 

teks, gambar, audio, video dan animasi yang memungkinkan siswa untuk 

lebih mudah mempelajarinya. 

3. Tampilan media yang akan dirancang yaitu menampilkan sebuah materi 

yang akan dipelajari siswa yang didalamnya terdapat materi pertumbuhan 

dan perkembangan makhluk hidup dan siswa bisa menentukan pilihan 

materi yang disajikan dalam video tersebut. 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Penelitian ini diharapkan mampu membantu guru dalam 

menyampaikan materi dan juga membantu siswa dalam memahami materi 

yang diajarkan, selain itu muatan materi pelajaran dapat dimodifikasi menjadi 

lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa sehingga dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan dan dapat berupaya meningkatkan 

motivasi belajar siswa agar tertarik untuk mengikuti pelajaran 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

Asumsi penelitan pengembangan multimedia interaktif ini pada 

pembelajaran adalah : 

1. Tersedianya fasilitas seperti laboratorium komputer dan LCD proyektor. 

2. Guru dan siswa mampu mengoperasikan komputer dan media 

pembelajaran multimedia interaktif tersebut. 

Pengembangan multimedia interaktif ini terdapat bebrapa keterbatasan 

antara lain : 

1. Media pembelajaran ini hanya memuat 1 subtema dan 2 pembelajaran. 

2. Pengembangan multimedia interaktif yang dikembangan hanya terfokus 

pada kelas III SD saja. 

3. Pengembangan hanya terbatas pada tema pertumbuhan dan perkembangan 

makhluk hidup, subtema ciri-ciri makhluk hidup yang memuat materi 

PPKn, Bahasa Indonesia dan PJOK. 
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4. Diujicobakan di SDN Giripurno 02 Kota Batu yang merujuk pada guru 

dan akan diujicobakan pada sekolah lain yang mempunyai karakter yang 

sama.  

 

G. Defenisi Operasional 

Adapun defenisi operasional yang berkaitan dengan judul dalam 

penulisan penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran Tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat membeerikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

2. Media Pembelajaran  

Media pembelajaran adalah kumpulan berbagai jenis komponen yang 

ada di dalam lingkungan peserta didik sehingga mereka lebih terangsang 

untuk mengikuti pelajaran dengan baik. 

3. Multimedia Interaktif 

Multimedia Interaktif adalah integrasi teks digital, grafik, animasi, 

audio, gambar dan video dengan cara menyediakan user (secara individu) 

sebuah tingkatan control (user control) yang tinggi dan interaktif. Media 

interaktif biasanya mengacu pada produk dan layanan pada sistem berbasis 

digital yang merespon tindakan pengguna (input) dengan menyajikan 

konten seperti teks, grafik, animasi, video dan audio. 
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4. Construct 2  

Construct 2 merupakan sebuah program yang didesain untuk membuat 

animasi 2 dimensi dan permainan (game) yang handal dan ringan. Aplikasi 

ini banyak digunakan membuat animasi logo, movie, game, dan video. 

 


