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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Selama 

manusia masih hidup maka pendidikan ini akan terus berkembang sampai 

akhir hayat. Menurut Soyomukti (2015 : 21) pendidikan adalah sebuah proses 

yang bertujuan untuk memberdayakan diri yang diberikan kepada manusia 

melalui beberapa macam situasi. Proses pendidikan ini akan terjadi secara 

terus menerus meskipun telah terjadi revolusi sesuai dengan perkembangan 

zaman. Masalah pendidikan yang ada di area globalisasi ini menjadi sangat 

kompleks dan dinamis sehingga timbul berbagai pokok pembahasan yang 

sangat penting untuk di ulas sampai dengan menemukan tujuan yang akan di 

capai. Namun tidak lepas dari permasalahan tersebut, pendidikan juga 

berpedoman pada kurikulum. Romine (dalam Hamalik 2016 : 4) menyatakan 

bahawa kurikulum adalah sebuah program keseluruhan dengan arahan 

sekolah, serta pengalaman dan kegiatan yang dimiliki oleh peserta didik baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas.  Pada tahun ini, kurikulum yang 

diberlakukan oleh pemerintah di sekolah – sekolah khususnya Sekolah Dasar 

sudah menggunakan kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13. Namun, 

juga ada sebagian sekolah yang masih menggunakan KTSP. 

Pembelajaran dengan menggunakan kurikum 2013 adalah pembelajaran 

yang menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk dijadikan satu dalam 

pembelajaran. Hal ini dikaitkan oleh pengalaman atau kegiatan peserta didik 

sehari – hari sehingga materi yang disampaikan nantinya akan lebih mudah 
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untuk ditangkap oleh peserta didik. Menurut Soedjadi (dalam Trianto 2007 : 

35) kurikulum adalah kumpulan dari pokok – pokok materi untuk dijadikan 

sebagai rancangan yang memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Adapun pembelajaran yang ada di tematik 

adalah, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, 

SBdP, PJOK dan Matematika. Namun, pada kelas tinggi yaitu kelas 4, 5 dan 

6 mata pelajaran matematika telah berdiri sendiri.  

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pembelajaran yaitu 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Di dalam jurnal Pringgawidagda (2002 : 20) menurut 

Kimble dan Garmezy, pembelajaran adalah suatu kegiatan praktik yang 

dilakukan berulang – ulang dan menimbulkan perubahan perilaku yang relatif 

tetap. Menyinggung proses pembelajaran sangat erat kaitannya. dengan 

tempat atau dimana proses pembelajaran tersebut berlangsung. Namun tak 

lepas dari tempat dimana proses pembelajaran berlangsung, tentunya juga 

terdapat permasalahan yang dihadapi. Seperti hal nya yang ada di Sekolah 

Dasar ada beberapa problematika yang terjadi. Salah satu problematika yang 

biasanya terjadi di sekolah dasar adalah penggunaan media pembelajaran 

yang kurang memadahi dalam proses pembelajaran, sehingga berdampak 

pada proses hasil belajar yang tidak maksimal. Tidak hanya media, namun 

metode dan model pembelajaran juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, 

proses pembelajaran yang berlangsung, guru harus memperhatikan 

karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik.  
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Gerlach & Ely (1971) dalam Azhar Arsyad (2007 : 3) mengatakan secara 

garis besar media adalah bentuk dari manusia, materi atau kejadian yang 

mampu memperoleh pengetahuan keterampilan atau sikap yang dapat 

membangun sebuah kondisi. Dengan demikian, media merupakan sesuatu 

yang penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran sangat beragam, ada yang 

dikategorikan dalam bentuk audio, visual dan audio – visual. Seiring 

berjalannya waktu dan teknologi semakin canggih memungkinkan di sekolah 

– sekolah yang ada di kota seringkali menggunakan media yang tergolong 

audio – visual. Namun, tidak menutup kemungkinan terkadang juga masih 

sering dijumpai di sekolah – sekolah yang dalam proses pembelajarannya 

tidak menggunakan media sama sekali dan hanya berpatokan pada buku guru 

dan buku siswa.  Hamalik dalam Azhar Arsyad (2007:15) mengemukakan 

jika dalam proses pembelajaran menggunakan media, maka dapat 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan pembelajaran yang akan 

berpengaruh terhadap psikologis siswa. 

Media Macromedia Flash adalah media yang berbentuk audio visual  

berbasis multimedia. Di dalam media tersebut menjelaskan tentang siklus 

terjadi nya air. Jadi, dalam media tersebut terdapat animasi bergerak yang 

akan membuat siklus air terlihat nyata. Tidak hanya itu, dalam media tersebut 

juga terdapat game yang akan dijadikan permainan dalam proses 

pembelajaran sekaligus peserta didik mencoba untuk mengurutkan terjadi nya 

siklus air tersebut serta untuk mengukur hasil pembelajaran selama itu, 
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peserta didik juga mengerjakan soal evaluasi yang ada pada media 

Macromedia Flash.  

Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 19 Juli 2019 di SDN 

Ciptomulyo 3 Malang, proses pembelajaran yang berlangsung dalam kelas 

tersebut adalah pembelajaran IPA dengan materi fungsi – fungsi rangka 

dalam tubuh. Peneliti mengamati proses pembelajaran yang ada di dalam 

kelas. Guru pada saat proses pembelajaran hanya menggunakan buku guru 

dan buku siswa. Namun terkadang guru juga menggunakan buku KTSP 

sebagai penunjang untuk memperluas materi pada saat proses pembelajaran. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung tersebut, guru juga membuat syair 

lagu yang di dalam lirik nya mengandung makna fungsi – fungsi rangka 

dalam tubuh. Media yang digunakan sebatas syair lagu, sehingga 

mengakibatkan peserta didik hanya diam di tempat dengan menyanyikan lagu 

tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara kepada guru mengenai proses 

pembelajaran yang ada di dalam kelas. Guru memaparkan bahwa dalam 

proses pembelajaran tidak pernah menggunakan media berbasis multimedia, 

namun lebih memilih untuk menggunakan media yang ada disekitar karena 

lebih mudah dalam pengimplementasian di dalam kelas.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru, 

dapat disimpulkan bahwa kurangnya media yang digunakan dalam 

menyampaikan materi menyebabkan peserta didik kurang kondusif dalam 

proses pembelajaran, sehingga mereka aktif berbicara dengan teman lainnya 

saat guru menjelaskan pelajaran. Selain dari hasil wawancara, peneliti juga 
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melakukan observasi di dalam kelas V untuk melihat kondisi lansung peserta 

didik pada saat proses pembelajaran.  

Permasalahan yang dapat disimpulkan pada SDN Ciptomulyo 3 Malang 

ini adalah terbatasnya media pembelajaran yang digunakan saat proses 

pembelajaran. Sehingga mengakibatkan hasil yang didapatkan kurang 

memuaskan serta peserta didik merasakan bosan saat proses pembelajaran 

berlangsung. Guru mengatakan bahwa lebih mudah untuk menggunakan 

media – media yang sederhana seperti mengambil pada buku siswa, media 

yang ada disekitar sekolah / kelas yang dijadikan pedoman saat pembelajaran. 

Karena selama mengajar, beliau tidak pernah menggunakan media seperti 

yang berbasis multimedia, sehingga beliau tidak pernah mengukur 

kemampuan peserta didik saat proses pembelajaran menggunakan media yang 

berbasis multimedia.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qoriah Ulfa Ridatul 

pada tahun 2015 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Berbasis Adobe Flash pada Tema 8 Subtema 3 “Aku Bangga dengan Daerah 

Tempat Tinggalku” untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Siswa 

Kelas IV SD Brawijaya Smart School (BSS) Malang. Hasil daripada 

penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan menggunakan media interaktif 

proses pembelajaran menjadi efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 

belajar yang didapatkan peserta didik saat proses pembelajaran tidak 

menggunakan media interaktif dengan menggunakan media interaktif. Hasil 

belajar tersebut mengalami perubahan yang signifikan dengan mendapatkan 

nilai yang lebih daripada sebelumnya. 
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Oleh karena itu dari beberapa penjelasan yang sudah diuraikan di atas, 

peneliti bermaksud untuk mengembangkan media yang berbasis multimedia 

dengan objek media yang akan dikembangkan yaitu “Macromedia Flash”. 

Macromedia Flash disini adalah media yang berbasis multimedia yang dapat 

menggabungkan antara video, gambar, animasi dan game dalam satu aplikasi. 

Penggunaan media macromedia flash ini membutuhkan alat bantu media 

laptop dan LCD, sehingga dengan permasalahan tersebut, peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Media Macromedia 

Flash pada Materi Siklus Air Tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 1 Kelas V di 

SDN Ciptomulyo 3 Malang”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana Proses Pengembangan Media Macromedia Flash pada Materi 

Siklus Air Tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 1 Kelas V di Sekolah Dasar 

? 

2. Bagaimana Keefektifan Media Macromedia Flash pada Materi Siklus 

Air Tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 1 Kelas V di Sekolah Dasar ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan beberapa tujuan 

penelitian dan pengembangan yaitu : 

1. Mendeskripsikan Proses Pengembangan Media Macromedia Flash pada 

Materi Siklus Air Tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 1 di Sekolah Dasar  

2. Mengetahui Keefektifan Media Macromedia Flash  pada Materi Siklus 

Air Tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 1 di Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Spesifikasi produk yang akan dibuat untuk pengembangan media 

macromedia flash ini adalah sebagai berikut : 

1. Biodata Peneliti 

Biodata peneliti yang akan ditampilkan pada media Macromedia Flash 

ini adalah profil peneliti, riwayat pendidikan serta nama dosen 

pembimbing I dan II.  

 

 

 

 

 

    Gambar 1.1 Biodata Peneliti 

2. Cover 

Menampilkan judul materi yang akan dibahas, yaitu Tema 8 

“Lingkungan Sahabat Kita”, Subtema 2 “Perubahan Lingkungan”, 

Pembelajaran 1. 
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    Gambar 1.2 Cover 

3. Pengantar Awal 

Berisi penjelasan sebuah konten dalam media Macromedia Flash. 

Adapun pengantar awal yang ada pada Macromedia Flash ini berisi 

mengenai tentang materi teks fiksi dan non fiksi (pengertian dan contoh 

teks fiksi dan non fiksi),  cerita proses siklus air dan materi siklus air 

(animasi siklus air, pengertian siklus air + video siklus air, macam – 

macam dan tahapan, kegunaan air bagi makhluk hidup, kegiatan manusia 

yang mempengaruhi siklus air, dampak kegiatan manusia yang 

mempengaruhi siklus air), LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) yang 

berisikan perintah kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas, 

permainan / game yaitu mengurutkan proses terjadinya siklus air ditambah 

dengan mengerjakan soal terkait materi siklus air, dan terakhir yaitu soal 

evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik terkait pemahaman 

materi. 
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          Gambar 1.3 Pengantar Awal  

4. Petunjuk Penggunaan 

Berisi tentang bagaimana produk atau media Macromedia Flash ini 

digunakan. Petunjuk penggunaan ini biasanya disebut dengan langkah – 

langkah penggunaan suatu produk atau media yang akan digunakan 

sebagai proses pembelajaran 

 

 

 

 

 

  Gambar 1.4 Petunjuk Penggunaan  

5. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar  

Berisikan KI terkait dengan mata pelajaran tersebut dan KD terkait 

dengan materi sisklus air. 

a. Kompetensi Inti : 

1) Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
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2) Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan 

guru.  

3) Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatan 

dijumpai di rumah dan di sekolah. 

4) Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar : 

Bahasa Indonesia  

3.9 Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada 

     teks nonfiksi 

4.9 Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan 

     memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi 

Ilmu Pengetahuan Alam  

3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi  

     serta kelangsungan makhluk hidup 

4.8 Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi 

     dari berbagai sumber  
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 Gambar 1.5 KI dan KD  

6. Indikator dan Tujuan Pembelajaran  

Berisikan Indikator terkait dengan KD pada materi siklus air dan tujuan 

pembelajaran berdasarkan pada indikator yang sudah dibuat.  

a. Indikator Pembelajaran : 

Bahasa Indonesia  

3.9.1Menyebutkan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada 

  teks proses siklus air  

4.9.1 Menuliskan peristiwa atau tindakan dengan latar cerita yang 

  terdapat pada teks proses siklus air   

Ilmu Pengetahuan Alam  

3.8.1 Mengurutkan siklus air  

3.8.2 Menjelaskan siklus air pada peristiwa di bumi  

4.8.1 Membuat karya tentang siklus air berdasarkan informasi dan 

        berbagai sumber 

b. Tujuan Pembelajaran : 

1) Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan urutan 

peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks proses siklus air 

dengan benar 
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2) Melalui kegiatan penugasan, peserta didik mampu menuliskan 

peristiwa atau tindakan dengan latar cerita yang terdapat pada teks 

proses siklus air dengan tepat 

3) Melalui kegiatan aplikasi game, peserta didik mampu mengurutkan 

siklus air dengan  tepat 

4) Melalui kegiatan penugasan, peserta didik mampu membuat karya 

tentang siklus air berdasarkan informasi dan berbagai sumber dengan 

benar 

5) Melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik mampu menjelaskan 

siklus air pada peristiwa di bumi dengan benar  

 

 

 

   

    Gambar 1.6 Indikator dan Tujuan Pembelajaran  

7. Konten (Isi) 

Dalam pengembangan media macromedia flash ini konten yang ada di 

dalam media tersebut terdapat ulasan materi + gambar (teks fiksi dan non 

fiksi serta siklus air), cerita proses siklus air, LKPD (Lembar Kerja Peserta 

Didik), Game dan Evaluasi  

a. Ulasan Materi + Gambar 

Materi yang sesuai dengan tema 8, subtema 2 dan pembelajaran 1 

akan dijelaskan secara rinci pada konten didalam media Macromedia 
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Flash. Tidak hanya berupa teks, namun materi yang akan ditampilkan 

juga didukung dengan adanya gambar agar peserta didik tidak bosan 

dan pembelajaran tidak monoton.  

 

 

 

 

           

        Gambar 1.7 Pembagian Materi 

 

 

                                              

 

                                       

           

        Gambar 1.8 Materi Teks Fiksi dan Non Fiksi  

 

 

 

    

                                         

    Gambar 1.9 Cerita Proses Siklus Air   
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                                             Gambar 1.10 Materi Siklus Air  

b. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

Pada bagian ini berisikan perintah kepada peserta didik untuk 

mengerjakan tugas yang telah disajikan pada media Macromedia Flash, 

namun peserta didik dalam pengerjaannya dituliskan di lembar kertas 

yang diberikan oleh peneliti.  

 

 

 

 

 

            Gambar 1.11 Lembar Kerja Peserta Didik  

c. Game  

Permainan / game yang ada pada media Macromedia Flash ini 

adalah peserta didik diminta untuk mengurutkan proses siklus air yang 

berupa puzzle. Jika pada saat peserta didik mendrag icon bagian kanan 

ke bagian kiri sesuai dengan urutan siklus air maka secara otomatis 

langsung keluar tanda checklist yang bertuliskan “anda benar”, 

kemudian peserta didik mengklik tombol “lanjut” yang berisikan soal 
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pilihan ganda untuk dikerjakan oleh peserta didik. Setelah peserta didik 

menjawab dengan benar soal tersebut, maka peserta didik akan 

mengerjakan soal no 2 dengan cara men-drug icon yang sesuai dengan 

proses siklus air selanjutnya, begitu juga sampai proses siklus air 

berakhir. Pada permainan game ini, peserta didik akan diberikan waktu 

5 menit / 300 detik. Jika dalam waktu 5 menit peserta didik tidak dapat 

menyelesaikan, maka skor yang didapat akan sesuai dengan hasil yang 

telah dikerjakan.  

 

 

 

 

 

                 Gambar 1.12 Tampilan Game  

d. Soal Evaluasi  

Soal evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat kepahaman peserta 

didik terhadap materi yang telah disampaikan. Peserta didik akan 

menjawab soal dan jika selesai maka akan langsung keluar nilai nya. 

 

 

 

      

  

Gambar 1.13 Soal Evaluasi  
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Dalam penelitian dan pengembangan media ini ada beberapa hal penting 

antara lain : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh penting secara 

teoritis yang artinya dapat menjadi acuan atau tunjangan dalam penerapan 

media pembelajaran dan juga menjadi nilai penguatan dalam proses 

pendidikan yang ada di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan fasilitas kepada peserta didik dan memudahkan guru 

dalam menyampaikan pembelajaran tematik khususnya materi siklus 

air pada peserta didik kelas V. 

b. Bagi Siswa 

Untuk memudahkan peserta didik dalam menangkap dan memahami 

pembelajaran tematik khususnya materi siklus air dan juga dapat 

meningkatkan hasil belajar untuk peserta didik. 

c. Bagi Sekolah  

Untuk menambah fasilitas media pembelajaran yang ada di sekolah 

atau kelas, meningkatkan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru serta dapat mendukung guru untuk 

menciptakan media yang lebih kreatif.  
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d. Bagi Peneliti  

Untuk mengetahui proses pembuatan media sampai dengan penerapan 

yang dilakukan kepada peserta didik dan juga menambah pengetahuan 

pada saat mengembangkan media pembelajaran tersebut. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Untuk menjadi referensi saat membuat penelitian khususnya dalam 

pengembangan atau pembuatan media yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu media Macromedia Flash. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

Penelitian mengenai pengembangan media Macromedia Flash ini peneliti 

bermaksud untuk mengembangkan suatu produk atau media yang akan 

digunakan khususnya pada peseta didik kelas V di Sekolah Dasar. Peneliti 

juga mempunyai asumsi dan keterbatasan dalam penelitian dan 

pengembangan antara lain : 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

a. Pemahaman peserta didik dan hasil yang didapatkan akan lebih 

meningkat saat pembelajaran menggunakan media Macromedia 

Flash. 

b. Media yang digunakan berbasis multimedia sehingga peserta didik 

akan lebih aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 

c. Alternatif media Macromedia Flash ini memudahkan guru dan peserta 

didik untuk digunakan dalam proses pembelajaran karena hanya 

memerlukan alat bantu PC dan LCD.  
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2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

a. Pembelajaran yang diajarkan hanya fokus pada 2 mata pelajaran yaitu, 

Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam  

b. Penelitian hanya berlangsung di SDN Ciptomulyo 3 Malang dan 

subjek yang di teliti adalah peserta didik kelas V Sekolah Dasar 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang terdapat pada penelitian pengembangan media 

Macromedia Flash ini adalah : 

1. Pendidikan  

Upaya yang dilakukan secara sadar kepada peserta didik untuk mencetak 

genarasi yang memiliki budi pekerti, kepribadian, kecerdasan yang 

diwujudkan dalam suatu proses pembelajaran. 

2. Pembelajaran 

Usaha yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik agar tercipta 

perubahan tingkah laku dengan memerlukan usaha dan waktu tertentu di 

dalam suatu lingkungan belajar. 

3. Media Pembelajaran  

Sesuatu yang digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan 

pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik dan juga membantu 

peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru. 

4. Macromedia Flash  

Merupakan nama lain dari Adobe Flash adalah salah satu aplikasi dari 

komputer yang digunakan untuk membuat animasi dengan desain di dalam 
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nya berisi gambar, teks, video, audio, dll, sehingga menjadikan sebuah 

produk yang mampu menampilkan gabungan dari beberapa item tersebut. 

5. Pembelajaran Tematik 

Merupakan suatu pembelajaran yang mengaitkan atau menggabungkan 

beberapa mata pelajaran menjadi satu tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai oleh peserta didik   

 


