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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses yang dilakukan dengan sengaja untuk 

menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Fungsi dari pendidikan ialah 

menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas melalui proses pembelajaran yang 

tujuanya untuk mengembangkan potensi diri manusia secara optimal baik aspek 

kognitif, psikomotorik dan afektif. Menurut (Febriana, 2015:97) proses 

pembelajaran merupakan komponen pendidikan yang melibatkan guru dan siswa 

secara langsung di dalam kelas maupun di luar kelas.  

Pembelajaran tidak hanya bersumber dari guru atau guru sebagai fokus 

pembelajaran, pada proses pembelajaran siswa sendiri yang menjadi penentu 

terjadinya proses pembelajaran (Trisnawati, 2015:03). Pembelajaran merupakan 

proses atau cara yang membuat seseoarang belajar, dari tidak tahu menjadi tahu. 

Pembelajaran itu sendiri dapat tercapai jika terdapat guru dan siswa, namun saat ini 

guru dan siswa saja tidak cukup untuk melangsungkan pembelajaran yang baik, 

menarik dan berkesan.  

Pembelajaran yang baik dan berkualitas jika menumbuhkan motivasi 

belajar bagi siswa yang diciptakan dari guru dalam mendesain pembelajaran. 

Menurut Arifin (2014:10) pembelajaran adalah suatu proses interaktif dan 

komunikatif antara guru dan peserta didik, sumber belajar dan lingkungan untuk 

menciptakan kondisi0yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar baik di kelas 

maupun di luar kelas untuk menguasai kompetensi yang telah dilakukan. 
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Kompetensi ataupun kemampuan guru dalam mengajar sangatlah 

dibutuhkan pada saat proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013 guru ditingkat 

sekolah dasar dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam merancang dan melakukan 

proses pembelajaran karena siswa sekolah dasar memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi. Kurikulum 2013 menerapkan tema-tema pada setiap pembelajaran yang jauh 

lebih kontekstual dan aktual dalam kehidupan sehari-hari siswa (Hajar, 2013:20). 

Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran harus mencakup keseimbangan antara 

kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). 

Oleh karena itu berkembanglah pembelajaran tematik pada saat ini,  pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema-tema untuk menghubungkan beberapa mata 

pelajaran. 

Menurut Efendi (2009:129) pembelajaran tematik ialah sebuah 

pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema yang mengintegrasikan beberapa 

mata pelajaran yang disajikan dalam satu pembelajaran terpadu yang dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Salah satu mata pelajaran yang 

masuk dalam mata pelajaran tematik terpadu yaitu Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu 

Pengetahuan Alam diberikan di SD agar siswa mempunyai pengetahuan gagasan 

dan konsep yang terorganisir tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman 

(Munir, 2013:111). Pengalaman tersebut yang menjadi tujuan pembelajaran 

konstekstual, yang dimana pengalaman siswa diperkuat dengan materi 

pembelajaran yang konkret dan menjadi sebuah pengetahuan baru bagi siswa. 

Pembelajaran konstekstual merupakan proses belajar dan mengajar dengan 

mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, untuk 

menjadikan sebuah pembelajaran menjadi pengalaman yang bisa diterapkan di 
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kehidupan siswa. Melalui pembelajaran konstekstual, suatu pembelajaran tidak 

berupa transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa saja akan tetapi lebih 

kearah upaya guru untuk memfasilitasi siswa untuk mencari dan menggali 

pengetahuannya sendiri. Pada penerapan pembelajaran konstekstual memerlukan 

suatu perantara berupa media pembelajaran yang bersifat konkret untuk 

menghubungkan materi dengan dunia nyata. 

Media pembelajaran merupakan suatu perantara atau alat yang dapat 

memperluas dan memperpanjang kemampuan manusia (siswa) untuk merasakan, 

mendengar, dan melihat dalam batas-batas jarak, ruang, dan waktu tertentu 

(Arsyad, 2011:4).  Artinya suatu media pembelajaran dijadikan pengantar saat 

pembelajaran untuk menghapus batasan-batasan jarak, ruang dan waktu, sehingga 

siswa dapat merasakan langsung pengalaman saat pembelajaran.  Adanya media 

pembelajaran akan membuat siswa lebih mudah memahami suatu materi dan 

pembelajaran menjadi menyenangkan. 

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Oktober 

2018 di MI Mambaul Hikmah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, 

berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas, ditemukan hal-hal 

sebagai berikut: 1) sekolah masih tergolong sekolah baru, 2) belum tersedianya 

laboratorium komputer, 3) LCD yang belum tersedia di setiap kelas, 4) tidak adanya 

media-media kit lainya yang sangat mendukung pada proses pembelajaran 

berlangsung. Pada ruang guru tersedia 6 buah laptop untuk memfasilitasi guru 

menyelesaikan masalah administrasinya, laptop tersebut dapat dimaksimalkan lagi 

untuk menjadi media yang dapat membantu siswa mengenal pembelajaran berbasis 

IT. Pada kenyataanya siswa kelas 6 MI Mambaul Hikmah Malang yang 
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melaksanakan try out ujian akhir nasional yang berbasis komputer beberapa siswa 

masih kebingungan bagaimana mengoperasikan komputer. Dari hasil observasi 

awal  ini dapat disimpulkan bahwa 1) Kurang maksimalnya guru memanfaatkan 

fasilitas yang ada di sekolah, untuk mengajarkan bagaimana mengoperasikan 

komputer kepada siswa, 2) Siswa belum terampil mengoperasikan komputer, 3) 

Pentingnya pembelajaran yang berbasis IT agar siswa dapat mengoperasikan 

komputer.  

Hasil observasi awal ditindak lanjuti oleh peneliti dengan melakukan 

wawancara kepada guru wali kelas 3 MI Mambaul Hikmah Ibu Halimatus Sa’diyah, 

S.Pd pada 26 Maret 2019 tentang permasalahan yang terjadi pada pembelajaran di 

kelas. Tanggapan yang berupa jawaban hasil wawancara sebagai berikut: 

 “Pada proses pembelajaran biasanya saya sesuai dengan apa yang ada dibuku, 

tetapi untuk menyampaikanya saya biasanya terpisah antara mata pelajaran yang 

lain, untuk mempermudah saya menerangkan materi tersebut. Banyak siswa yang 

kurang aktif dan fokus saat pembelajaran berlangsung, lebih suka main sendiri 

dengan temanya, kadang saya harus teriak-teriak nyamperin ke bangku siswa yang 

ramai, jadi pembelajaran menjadi kurang kondusif. kalau untuk media 

pembelajaran, khusus nya materi di subtema 1 Ciri-Ciri Mahluk Hidup, saya 

menggunakan media gambar kalau gak gitu saya menggunakan projector untuk 

menampilkan video. Menurut saya media pembelajaran itu penting sih mas, saya 

juga merasakan saat menggunakan media dan tidak menggunakan media, ketika 

menggunakan media yang menarik perhatian siswa, siswa menjadi fokus pada 

media tersebut, dan pembelajaran menjadi lebih kondusif. tapi untuk multimedia 

interaktif jujur saya belum pernah mengoperasikanya ya karena sekolah sendiri 

belum adanya laboratorium komputer, kalau menurut saya apa yang dikembangkan 

sama mas mengenai multimedia interaktif ya saya sangat mendukung, itu juga salah 

satu stimulus baru kepada siswa untuk lebih memotivasi siswa saat pembelajaran, 

karena mereka kan seperti bermain tapi juga belajar, dan memberikan pengalaman 

baru kepada siswa pembelajaran yang menyenangkan”. (R.1/W.1/03/2019) 

 

Berdasarkan hasil observasi awal dari wawancara dengan guru wali kelas 

3 MI Mambaul Diperlukanya media pembelajaran yang mendukung pembelajaran 

tematik Subtema Ciri-Ciri Mahluk Hidup dan juga pembelajaran yang dapat 

membantu siswa bagaimana mengoperasikan komputer. Oleh karena itu peneliti 
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ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan  dengan 

judul penelitian “Pengembangan Multimedia Interaktif Pembelajaran Tematik Ciri-

Ciri Mahkluk Hidup untuk Siswa Kelas III MI Mambaul Hikmah”.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk 

memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi saat proses pembelajaran 

subtema 1 Ciri-Ciri Mahkluk Hidup dan mengenalkan kepada siswa mengenai 

multimedia interaktif dengan penelitian “Pengembangan Multimedia Interaktif  

Pembelajaran Tematik Subtema 1 Ciri-Ciri Mahkluk Hidup Kelas 3 di MI Mambaul 

Hikmah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kevalidan multimedia interaktif pembelajaran tematik subtema 1 

“ciri-ciri mahkluk hidup” untuk siswa kelas III MI Mambaul Hikmah? 

2. Bagaimana kepraktisan penggunaan multimedia interaktif pada pembelajaran 

tematik subtema 1 “ciri-ciri mahkluk hidup” untuk siswa kelas III MI Mambaul 

Hikmah? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kevalidan multimedia interaktif pada pembelajaran tematik 

subtema 1 “ciri-ciri mahkluk hidup” untuk siswa kelas III MI Mambaul 

Hikmah. 
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2. Mendeskripsikan kepraktisan yang diperoleh dari penggunaan media 

multimedia interaktif pada pembelajaran tematik subtema 1 “ciri-ciri mahkluk 

hidup” untuk siswa kelas III MI Mambaul Hikmah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat membantu 

siswa menggali pengetahuannya sendiri dengan mengoperasikan multimedia 

interaktif dan juga memahami materi subtema 1 ciri-ciri mahluk hidup. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa saat proses pembelajaran dan 

juga merangsang siswa supaya lebih aktif saat proses pembelajaran. Dapat 

melatih siswa untuk memanfaatkan perkembangan IPTEK. 

b. Guru 

Dapat memberikan refrensi variasi media pembelajaran untuk proses 

belajar mengajar. Mampu meningkatkan kemampuan guru dalam 

menggunakan media berbasis IT. 

c. Sekolah 

Mampu meningkatkan kualitas belajar di dalam kelas, dengan 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT dalam proses 

pembelajaran. Menambah variasi media pembelajaran inovatif yang 

mampu membantu siswa aktif dalam pembelajaran. 
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d. Peneliti  

Memperoleh hasil dari penemuan kegiatan penelitian, menambah ilmu 

pengetahuan baru, sebagai motivasi bagi peneliti.  

e. Peneliti Lain 

Sebagai bahan informasi dan refrensi untuk mengadaan penelitian lebih 

lanjut mengenai pengembangan media. 

 

E. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Spesifikasi produk berdasarkan konten (isi produk) 

a. Multimedia interaktif disusun untuk mencakup materi pada 

pembelajaran tematik subtema Ciri-Ciri Mahaluk Hidup pembelajaran 

1, yang berisi mata pelajaran Bahasa Indonesia konsep ciri-ciri, 

kebutuhan mahluk hidup yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis,dan 

visual, Matematika penggunaan sifat-sifat operasi hitung. 

b. Penggunaan multimedia interaktif untuk menyampaikan materi melalui 

pengoperasian sesuai dengan instruksi yang telah diprogram, dan 

dirangkum atau ditulis ulang oleh siswa di buku tugas masing-masing 

siswa. 

c. Multimedia interaktif dapat digunakan secara kelompok, individu 

maupun klasikal. 

2. Spesifikasi produk berdasarkan konstruk (tampilan produk), yaitu: 

a. Penyampaian materi berupa game multimedia interaktif dan juga 

terdapat soal-soal latihan sesuai materi. Multimedia ini menggunakan 
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aplikasi Construck 2 yang tidak lepas dari bantuan aplikasi Adobe 

Photoshop, Corel Draw, Adobe Ilustrator dan Adobe After Effect. 

b. Spesifikasi sistem minimum komputer atau laptop yang diperlukan 

untuk dapat menjalankan aplikasi multimedia interaktif ini adalah 

sebagai berikut: Processor intel core i 3, RAM 1 GB, Windows Vista ke 

atas dengan infrastruktur 32 bit, dan  Adobe Flash player 11 ke atas. 

c. Compact Disc (CD) yang digunakan untuk menyimpan media 

pembelajaran menggunakan Compact Disc Re-Writer (CD RW) dengan 

kapasitas 700 MB 

d. Konstruk media menggunakan Construck 2 pada tampilan awal atau 

home terdapat intro identitas judul dan Button masuk yang digunakan 

untuk memulai penggunaan media terdapat tampilan KD dan Indikator 

dan selanjutnya ada tombol Next untuk kehalaman yang berikutnya dan 

dijelaskan sebagai berikut. 

e. Halaman pertama siswa akan diajak mengucapkan doa bersama 

sebelum belajar. 

f. Ada tombol Play yang muncul untuk memulai permainan. 

g. Di halaman permainan, terdiri dari 2 stage atau tahapan, tahapan 1 dan 

2  siswa perlu menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga materi-

materi yang terselipkan saat permainan, siswa juga akan menulis ulang 

semua materi yang dirasa penting untuk dicatat, dan dicatat dibuku 

tugas. 

h. Setelah stage 1 dan 2 selesai ada tombol Next siswa akan mengerjakan 

lembar evaluasi yang terdiri dari 15 soal pertanyaan. 
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3. Konten media  

Landasan hukum terkait konten media terjabarkan di Silabus revisi 2017 

Permendikbud No.24 Tahun 2017. 

a. Kompetensi inti : 

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 

mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, mahluk ciptaan Tuhan dan kegiatanya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar : 

Matematika  

3.1 Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 

4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat 

operasi hitung pada bilangan cacah. 

Bahasa Indonesia  

3.4 Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, 

kebutuhan (makanan dan tempat hidup), pertumbuhan, dan 

perkembangan mahluk hidup yang ada di lingkungan setempat 

yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi 

lingkungan. 



10 
 

 
 

4.4 Menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan (makanan 

dan tempat hidup), pertumbuhan, dan perkembangan mahluk hidup 

yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan 

kosakata baku dalam kalimat efektif. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan multimedia interaktif pada 

pembelajaran tematik “ciri-ciri mahluk hidup” untuk siswa kelas 3 MI Mambaul 

Hikmah antara lain: 

1. Multimedia interaktif disusun untuk mencakup materi pada subtema Ciri-Ciri 

Mahluk Hidup Pembelajaran 1 

2. Multimedia interaktif untuk meningkatkan partisipasi belajar sehingga 

mendorong siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik lagi. 

3. Multimedia interaktif disusun untuk membantu siswa dalam memahami 

konsep materi Bahasa Indonesia menyajikan laporan teks tentang konsep ciri-

ciri mahluk hidup, dan Matematika menyelesaikan masalah yang melibatkan 

operasi hitung. 

4. Multimedia interaktif dapa menjadi alternatif temuan media pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh siswa dan guru. 

5. Multimedia interaktif dapat memberikan motivasi pada guru untuk membuat 

media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. 
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F. Asumsi dan BatasanPenelitian dan Pengembangan 

Pengembangan multimedia interaktif ini memiliki asumsi dan 

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Asumsi 

a. Media penunjang pelaksanaan pembelajaran yang berbasis K13 masih belum 

digunakan sehingga membutuhkan banyak media dalam setiap proses 

pembelajaran 

b. Minimnya fasilitas yang disediakan oleh sekolah, membuat peneliti 

menyiapkan beberapa laptop yang akan digunakan siswa saat melakukan 

proses pembelajaran yang menerapkan media multimedia interaktif tersebut. 

2. Batasan 

a. Multimedia Interaktif  yang dikembangkan dikhususkan untuk siswa kelas 3 

SD / MI sederajat materi Tema 1 Subtema 1 Ciri-Ciri Mahluk Hidup 

b. Materi yang dimuat dalam pengembangan media sebatas yang terdapat pada 

Subtema 1 Ciri-Ciri Mahluk hidup Pembelajaran 1, mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dan Matematika.   

 

G. Definisi Operasional  

1. Pengembangan  

Proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau 

menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 
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2. Media Pembelajaran  

Segala sesuatu yang dapat membantu dan mempermudah guru saat 

menyampaikan materi pada saat pembelajan di dalam kelas maupun diluar 

kelas, sehingga menciptakan pembelaran yang kondusif dan akan tercipta 

proses belajar yang efektif dan evisien. 

3. Multimedia Interaktif 

Media pembelajaran yang berbasis IT, yang mampu mengkombinasikan 

berbagai media seperti audio, video dan grafis. Yang dapat memuat semua 

konten multimedia seperti gambar, video, animasi, text, dan interaktif. 

Multimedia interaktif akan memberikan pengalaman kepada siswa untuk 

menggali sendiri pengetahuanya secara langsung dengan berinteraksi dengan 

multimedia interaktif. 

4. Karakteristik siswa kelas III Sekolah Dasar 

Karakteristik siswa kelas III sekolah dasar masih berasa pada tingkat 

operasional konkret umur 7-11 tahun. Siswa kelas III sudah dapat mengetahui 

simbol-simbol matematis, tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang bersifat 

abstrak. Kecakapan kognitif yang dimiliki oleh siswa kelas III adalah 

klasifikasi, reversibelitas, assiativitas, identitas, dan seriasi. 

5. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. 

6. Ciri-Ciri Mahluk Hidup 

Materi pembelajaran tematik untuk siswa kelas III SD/MI sederajat, yang 

membahas mengenai mahluk hidup yang ada disekitar beserta karakteristiknya 


