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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah salah satu model 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran. Tujuan 

pembelajaran tematik sendiri adalah memberikan kemudahan bagi peserta 

didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam 

satu tema serta menambah semangat belajar bagi peserta didik.   

Dalam hal penerapan pembelajaran tematik dianggap menarik dan 

bermakna bagi siswa, hal ini sejalan menurut (Hajar, 2013 : 43), 

mengemukakan bahwa dalam menerapkan pembelajaran tematik dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah, guru perlu memunculkan karakteristik 

tematik sebagai pembeda dengan pembelajaran lainya. Hal ini penting dan 

harus dilakukan karena jika guru tidak mampu memunculkan karakteristik 

pembelajaran tematik dalam kegiatan belajar mengajar, maka pembelajaran 

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembelajaran tematik. 

Pelaksanaan dalam pembelajaran tematik mengalami kesulitan-kesulitan 

bagi para pengajar. Ketersediaan sumber belajar dan media pembelajaran yang 

sesuai dengan pembelajaran tematik masih sangat kurang. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh (Pudjiastuti, 2011 : 1) bahwa bahan ajar tematik yang 

masih bersifat nasional, sehingga beberapa materi kurang sesuai dengan 

kondisi lingkungan belajar siswa. Lingkungan sekolah 
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di wilayah kabupaten masih standar dan  sarana tekhnologi sangat kurang 

karena sarana pendukungnya yang tidak memenuhi syarat.  Oleh karena itu, 

pengembangan media pembelajaran sebagai sumber belajar maupun 

penunjang belajar sangat penting sebagai solusi atas masalah –masalah yang 

ada dalam proses pembelajaran tematik. 

Seiring dengan berjalanya waktu dan di iringi kemajuan yang pesat 

terhadap teknologi, ini berdampak positif dalam kehidupan, pekerjaan, dan 

kususnya dalam hal pendidikan. Kemajuan teknologi sekarang dapat 

menciptakan inovasi terbaru dalam hal pembuatan media yang menggunakan 

teknologi modern berupa Softwere Adobe Flash. Dalam dunia pendidikan 

kususnya sekolah dasar, Adobe Flash digunakan untuk membuat sebuah 

media pembelajaran yang di kemas secara menarik yang didalamnya tersusun 

sebuah materi, game, animasi gerak, dan evaluasi yang tujuanya agar siswa 

lebih tertarik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Menurut (Pranowo G, 

2011:1) Adobe Flash adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang banyak 

diminati banyak orang, karena aplikasi ini mampu mengerjakan segala hal 

yang berkaitan dengan multimedia. Dalam hal kinerja Adobe Flash dapat 

dikombinasikan dengan progam – progam lain seperti dikombinasikan dengan 

foto, video, gambar, aimasi dan aplikasi ini bersifat fleksibel.  

Media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar mampu membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, selain itu mampu meningkatkan pemahaman dan 

menyajikan materi secara menarik, memudahkan penafsiran data dan 

memadatkan informasi. Salah satu media pembelajaran yang bisa 

dimanfaatkan yaitu media pembelajaran berbasis Adobe Flash khususnya 
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Adobe Flash Pro CC, sebagai alternative alat bantu mengajar maupun sumber 

belajar yang dapat di operasikan di Android/ laptop pada saat siswa disekolah 

maupun dirumah. 

SDN 2 Malangsuko merupakan salah satu sekolah yang masih tergolong 

baru dalam menggunakan kurikulum 2013, hal ini berdasarkan wawancara dan 

pengamatan pada waktu observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dapat 

diketahui bahwa media yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 

yaitu media cetak berupa buku tematik yang dimiliki setiap siswa dan buku 

pegangan untuk guru. Proses pembelajaran dikelas guru kurang 

mengaplikasikan materi pelajaran, sehingga siswa sulit memahami materi 

yang diajarkan. Seperti materi kerangka manusia, guru merasa kesulitan dalam 

mencontohkan kerangka manusia secara detail dengan memanfaatkan media 

yang ada dilingkungan kelas sehingga siswa sulit memahami materi yang 

diajarkan. Metode yang sering di gunakan oleh guru yaitu ceramah dan 

penugasan, karena metode ini dianggap yang paling efektif dan cepat 

menyelesaikan materi dalam pembelajaran, tetapi faktanya siswa terkesan 

cepat bosan dalam pembelajaran karena pembelajaran terkesan biasa saja atau 

monoton. Oleh karena itu kreativitas guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran dan penggunaan media sangat berperan penting dalam keberhasilan 

proses pembelajaran. 

SDN 2 Malangsuko memiliki fasilitas pendukung berupa LCD 

Proyektor, jaringan internet dan speaker. Hal ini sangat memungkinkan untuk 

digunakanya media pembelajaran berbasis adobe Flash, karena di SDN 2 

Malangsuko belum memanfaatkan multimedia interaktif dalam proses 
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pembelajaranya. Penggunaan multimedia tersebut juga dapat dilihat dari 

kebanyakan guru cukup terampil dalam mengoperasikan komputer sehingga 

sangat berpotensi menggunakan media tersebut untuk menunjang 

pembelajaran tematik. 

Media berbasis Adobe Flash merupakan suatu media yang 

dikombinasikan dari berbagai unsur seperti teks/ materi, gambar, seni grafis, 

animasi gerak, dan evaluasi yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga 

pengguna dapat memilih apa yang diinginkan dalam mengembangkan media 

tersebut. Adobe Flash mampu memberi pemahaman tentang materi dengan 

tepat, menarik, efektif, dan afisien. Multimedia yang bersifat interaktif 

memberikan tingkat fleksibilitas tinggi sehingga siswa dapat memperoleh 

umpan balik terhadap apa yang dilakukannya. Penggunaan multimedia 

interaktif dalam proses pembelajaran bertujuan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Berdasarkan masalah pembelajaran di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengembangan media pembelajaran di kelas V 

Sekolah Dasar untuk membuat solusi yang inovatif dan efektif yaitu media 

pembelajaran berbasis Adobe Flash. Dengan demikian, maka peneliti akan 

melakukan pengembangan media pembelajaran yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash Pada Tema 1 

(Organ Gerak Manusia dan hewan) Sub tema 2 (Manusia dan Lingkungan) 

Pembelajaran 2 Siswa Kelas 5 SDN 2 Malangsuko. Dengan adanya inovasi 

media seperti ini diharapkan dapat dijadikan alternative baru bagi guru untuk 
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menciptakan pembelajaran yang efektif, inovatif dan tidak membosankan agar 

hasil belajar dapat tercapai secara optimal.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash 

pada Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 2 untuk Siswa Kelas V SDN 2 

Malangsuko ? 

2. Bagaimana Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran Berbasis Adobe 

Flash pada Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 2 Siswa Kelas V SDN 2 

Malangsuko ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

   Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Untuk Mendeskripsikan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Adobe Flash pada Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 2 Siswa Kelas V SDN 

2 Malangsuko. 

2. Untuk Mendeskripsikan Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran 

Berbasis Adobe Flash pada Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 2 Siswa 

Kelas V SDN 2 Malangsuko. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan suatu produk 

media pembelajaran berbasis Adobe Flash.  Spesifikasi produk yang 

diharapkan sebagai berikut : 
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1. Konten  

a. Materi pembelajaran yang dikemas terdapat pada tema 1, sub tema 2 

pembelajaran 2 tentang manusia dan lingkungan, siswa kelas 5 

sekolah dasar. Isi materi sebagai berikut : 

1) Bahasa Indonesia berisi materi tentang menentukan pokok pikiran 

dalam teks bacaan, dan pengertian tentang cover. 

2) IPA berisi materi tentang rangka organ gerak manusia. 

3) SBDP berisi materi tentang pembuatan kerajinan tangan membuat 

model sederhana kerangkamanusia. 

b. Media ini memuat konten dalam bentuk materi yang akan diteliti, 

latihan soal dalam bentuk game sederhana, animasi gerak, dan 

dikemas dengan semenarik mungkin. 

c. Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran ini 

diperuntukkan untuk guru sebagai pengajar dan siswa sebagai 

pembelajar. Produk ini dikemas dalam bentuk Compact Disk ( CD ), 

disimpan dalam Flashdisk, dan dapat dioperasikan di Android 

sehingga produk ini lebih fleksibel dan efisien untuk digunakan siswa 

saat belajar di sekolah maupun di rumah. 

2. Konstruk (tampilan media) 

a. Media ini dikembangkan dengan software Adobe Flash Pro CC 

b. Dimensi pada media ini yaitu 1366 × 768 Pixel (HD) 

c. Frame rate 30 FPS 

d. Rule unit (pixel) 

e. Format media executive file (.exe) dan android application (.apk) 
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f. Menggunakan action script 3.0 

g. Font model regular, fancy font 

h. Video menggunakan format .flv dan resolusi 420 x 360 pixel 

(Standart) 

i. Resolusi gambar yang ada pada materi disesuaikan 

E. Pentingnya Pengembangan dan Penelitian 

Pentingnya pengembangan media ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman, minat dan ketertarikan siswa pada saat pembelajaran, untuk lebih 

jauhnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk Guru  

Guru dapat menjadikan sebagai alternatif media pembelajaran 

berbasis Adobe Flash, Memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kususnya dalam tematik 2013, dan Guru dapat lebih kreatif 

dalam mengembangkan media pembelajaran agar lebih bervariasi dan 

menarik perhatian siswa pada saat pembelajaran. 

2. Untuk Siswa 

Bagi siswa produk ini dapat meningkatkan pemahaman dalam 

memahami materi pembelajaran, dan siswa mendapatkan pengalaman 

yang lebih variatif dengan media pembelajaran konvensional dan media 

pembelajaran berbasis adobe flash. Produk ini dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa agar dengan mudah untuk menncapai indikator dan 

tujuan pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dan senang untuk 

mengikuti pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar. 

3. Untuk Sekolah 
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Bagi sekolah Produk ini dapat memberikan referensi penggunaan 

media pebelajaaran berbasis adobe flash pada pembelajaran dan dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena adanya 

pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan memotivasi belajar 

siswa. 

4. Untuk Peneliti 

Penelitian ini sangat menambah wawasan dan kreatifitas sebagai 

mahasiswa dan kedepanya diharapkan mampu berkarya yang 

menghasilkan media – media pembelajaran yang berinovasi baru. 

5. Untuk Peneliti lain 

Bagi Peneliti lain sebagai penambah wawasan dan keterampilan 

dalam mengembangkan suatu media pembelajaran kususnya media 

berbasis Adobe Flash, dan diharapkan bisa membuat lebih bagus dan 

dikembangkan lagi dari media yang telah dibuat ini. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan pengembangan & penelitian 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan dan Penelitian ini berdasarkan asumsi bahwa 

selama 2 semester menggunakan kurikulum 2013 ini belum pernah 

menggunakan media pembelajaran berbasis Adobe Flah. Di dalam kelas 

untuk sarana prasarana terkait dengan IT seperti LCD Proyektor sudah 

cukup mendukung. Adanya media pembelajaran ini yang dikembangkan 

melalui perangkat lunak adobe flash diharapkan mampu menyampaikan 

konsep materi dengan baik sehingga pembelajaran akan menjadi optimal, 
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dan memberikan pengalaman yang bervariasi untuk siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

Produk multimedia ini dikembangkan bukan untuk pengganti 

media dan sumber belajar yang sudah melainkan sebagai inovasi tambahan 

lain yang dapat lebih menarik perhatian siswa dalam belajar dengan 

mencapai tujuan pembelajaran, sehingga muncul pengalaman belajar yang 

efektif, inovatif, dan menyenangkan. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Penggunaan 

Keterbatasan penelitin dan pengembangan ini yaitu penelitian ini 

difokuskan pada tema 1 “ Organ Gerak Hewan dan Manusia “ sub tema 2 “ 

Manusia dan Lingkungan “ pembelajaran 2, dan di fokuskan pada siswa 

kelas 5 sekolah Dasar Negeri 2 Malangsuko. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran Tematik 

Pada dasarnya pembelajaran tematik adalah salah satu model 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan materi pembelajaran yang beragam dari beberapa mata 

pelajaran dan digabung menjadi satu kesatuan yaitu tema. Tujuan 

pembelajaran tematik sendiri adalah memberikan kemudahan bagi peserta 

didik dalam memahami dan mendalami beberapa konsep materi yang 

tergabung dalam satu tema serta menambah semangat belajar bagi peserta 

didik.   

2. Media Pembelajaran 



10 
 

 
 

Media pembelajaran merupakan sebuah perantara untuk 

menyalurkan informasi/ sebuah alat bantu mengajar yang mampu 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, selain itu mampu 

meningkatkan pemahaman dan menyajikan materi secara menarik, 

memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi. Selain itu siswa 

akan mudah mendapat rangsangan yang lebih kuat dalam memahami suatu 

konsep materi sehingga proses belajar mengajar mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Media Pembelajaran berbasis Adobe Flash 

Media pembelajaran berbasis Adobe Flash adalah media yang bisa 

memvisualkan materi pembelajaran yang dibuat dalam sebuah softwere 

berupa Adobe Flash, dan dioperasikan dalam perangkat keras berupa 

komputer/ laptop yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Media 

ini tersusun atas beberapa kumpulan materi dan soal yang dikemas 

semenarik mungkin yang menggunakan animasi – animasi yang bisa 

membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran.  


