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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran di sekolah tidak dapat terlepas dari media 

pembelajaran. Media pembelajaran akan sangat membantu guru dalam 

menyampaikan materi yang diajarkan dan pemanfaatan media 

pembelajaran dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 

Berikut ini dijelaskan teori mengenai media pembelajaran. Media 

berasal dari bahasa latin, yaitu bentuk jamak dari “medium” yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar, Djamarah dan Zain 

(2010: 120). Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. Istilah “media” bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan 

dengan kata “teknologi” yang berasal dari kata latin tekne (bahasa 

Inggris “art”) dan logos (bahasa Indonesia “ilmu”). 

Arsyad (2007: 3) menjelaskan bahwa menurut Association for 

Educational Communication and Technology tertulis bahwa media 

pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau informasi. Danim (2010: 7) menyatakan 

bahwa media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau 
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pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka 

berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Sanjaya (2012: 61) 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

seperti alat, lingkungan dan segala bentuk kegiatan yang dikondisikan 

untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap atau menanamkan 

keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya. Dalam proses 

pembelajaran di kelas, pembelajaran tidak selalu identik dengan situasi 

kelas dalam pola pengajaran konvensional namun proses belajar tanpa 

kehadiran gurupun dan lebih mengandalkan media termasuk dalam 

kegiatan pembelajaran. Hubungan komunikasi antara guru dan peserta 

didik akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal apabila 

menggunakan alat bantu atau media pembelajaran. 

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat bantu 

guru untuk memudahkan dalam penyampaian materi yang disusun 

secara terencana, yang dapat menarik dan merangsang peserta didik 

untuk meningkatkan pemahaman sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai.  

b. Klasifikasi dan Macam-Macam Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya, demikian klasifikasi 

menurut Sanjaya (2012: 118) yaitu: 

1) Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 
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a) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja. 

b) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. 

c) Media audiovisual, yaitu jenis media selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. 

2) Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula dibagi ke 

dalam: 

a) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti 

radio dan televisi.  

b) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang 

dan waktu, seperti film slide, video dan lain sebagainya. 

3) Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke 

dalam: 

a) Media yang diproyeksikan 

b) Media yang tidak diproyeksikan 

Pemanfaatan media oleh guru akan lebih imajinatif dan lebih 

bermanfaat bagi peserta didik apabila dimanfaatkan di masa sekarang 

dan masa yang akan datang. 

c. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran membantu guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Sanjaya (2012: 73) menyebutkan bahwa media 

pembelajaran mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut: 

1) Fungsi Komunikatif 
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Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi 

antara penyampai pesan dengan penerima pesan.  

2) Fungsi Motivasi 

Penggunakan media diharapkan membuat peserta didik lebih 

termotivasi dalam belajar, sehingga pengembangan media 

pembelajaran dapat meningkatkan gairah peserta didik untuk 

belajar. 

3) Fungsi Kebermaknaan 

Penggunaan media menjadikan proses pembelajaran lebih 

bermakna. 

4) Fungsi Penyamaan Persepsi 

Pemanfaatan media pembelajaran diharapkan dapat menyamakan 

persepsi peserta didik, sehingga setiap peserta didik memiliki 

pandangan yang sama terhadap informasi yang disuguhkan. 

5) Fungsi Individualitas 

Pemanfaatan media pembelajaran berfungsi untuk dapat melayani 

kebutuhan sikap individu yang memiliki minat dan gaya belajar 

yang berbeda. 

2. Multimedia Pembelajaran  

a. Pengertian Multimedia Pembelajaran  

Multimedia dalam konteks komputer adalah penggunaan 

komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, 

animasi dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) sehingga 
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pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan 

berkomunikasi, Hofstetter dalam Munir (2012: 3). Pengertian tersebut 

sejalan dengan pengertian dari Warsita (2008: 36) yang 

mengemukakan bahwa multimedia adalah salah satu media yang 

menggabungkan semua jenis media yang terdiri dari teks, grafik, foto, 

video, animasi, musik, narasi, dan lain-lain. 

Multimedia dapat menyajikan informasi yang dapat dilihat, 

didengar, dan dilakukan sehingga multimedia sangatlah efektif untuk 

menjadi alat yang lengkap dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 

Multimedia menurut Vaughan (2011: 1) “Multimedia is any 

combination of text, art, sound, animation, and video delivered to you 

by computer or other electronic or digitally manipulated means”. 

Multimedia disini merupakan kombinasi dari teks, seni, suara, animasi, 

dan video yang dikirimkan kepada pengguna oleh komputer 

menggunakan manipulasi digital atau elektronik. Adanya kombinasi 

dalam menyajikan teks, seni, suara, animasi, dan video ini diharapkan 

akan menumbuhkan motivasi dan semangat peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

multimedia adalah gabungan dari beberapa media yang 

mengkombinasikan teks, seni, suara, animasi, dan video di dalamnya. 

Dari kombinasi ini diharapkan akan menumbuhkan motivasi dan 

semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga 
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penelitian pengembangan ini diharapkan akan menghasilkan 

multimedia pembelajaran yang baik.  

b. Karakteristik Multimedia Pembelajaran  

Multimedia dalam konteks pembelajaran, menurut Daryanto 

(2013: 53) memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) memiliki lebih 

dari satu media yang konvergen; 2) bersifat interaktif; 3) bersifat 

mandiri. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Murni dalam Warsita (2008: 

155) menyebutkan karakteristik multimedia pembelajaran ada empat 

hal, yaitut: 1) mengoptimalkan seluruh media yang ada; 2) bersifat 

interaktif; 3) kontrol pada pengguna (user); 4) bersifat terprogram. 

Berdasakan karkateristik tersebut di atas, pemilihan dan penggunaan 

multimedia juga harus memperhatikan karakteristik komponen lain, 

seperti tujuan, materi, strategi dan evaluasi pembelajaran. 

c. Peranan Multimedia Pembelajaran 

Perkembangan teknologi telah mengubah cara pandang 

terhadap suatu proses pembelajaran. Pembelajaran bukan hanya 

bagaimana guru mengajar tetapi juga melibatkan sumber lain yang 

digunakan oleh peserta didik untuk belajar secara mandiri. Peranan 

media menurut Sudjana (2013: 6) adalah sebagai berikut: 1) alat untuk 

memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan 

pelajaran; 2) alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan 

untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh peserta didik dalam 
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proses belajarnya; 3) sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Lebih 

lanjut dijelaskan oleh Miarso (2011: 458), bahwa kegunaan media 

dalam pembelajaran secara umum adalah untuk memberikan 

rangsangan yang bervariasi kepada otak, mengatasi hambatan dalam 

berkomunikasi, mengatasi keterbatasan fisik di kelas, memungkinkan 

adanya interaksi langsung dengan lingkungan, membangkitkan 

keinginan dan minat, serta keseragaman pengamatan peserta didik. 

Kemp & Dayton dalam Daryanto (2013: 6) mengulas tentang 

kontribusi media pada proses pembelajaran yang dikemas sebagai 

berikut, diantaranya: 1) penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih 

standar; 2) pembelajaran dapat lebih menarik; 3) pembelajaran dapat 

lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar; 4) waktu pelaksanaan 

pembelajaran dapat diperpendek; 5) kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan; 6) proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan 

dimanapun diperlukan; 7) sikap positif siswa terhadap materi 

pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan; 8) peran 

guru mengalami perubahan kearah yang positif. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan 

multimedia dalam pembelajaran akan memberikan nuansa baru untuk 

membuat suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif, efektif, 

efisien, dan menyenangkan. Multimedia juga dapat digunakan untuk 

melakukan pembelajaran mandiri ataupun kelompok tergantung 

permasalahan yang harus diselesaikan. 
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d. Manfaat Multimedia Pembelajaran 

Multimedia pembelajaran akan sangat membantu guru ataupun 

peserta didik jika dimanfaatkan dengan baik. Daryanto (2013: 52) 

menyatakan bahwa multimedia memberikan manfaat bagi guru 

maupun peserta didik, diantaranya adalah proses pembelajaran lebih 

menarik, lebih interaktif, waktu menjadi lebih efisien, meningkatkan 

kualitas belajar dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

Beberapa manfaat multimedia yang telah disebutkan di atas, 

semuanya merupakan hal yang sangat berpengaruh pada keberhasilan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, media 

khususnya multimedia pembelajaran cukup penting pada proses 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

e. Kriteria Kualitas Multimedia Pembelajaran 

Pembelajaran dengan menggunakan multimedia muncul dan 

berkembang berdasarkan permasalahan dalam penerapan teknologi 

dalam proses pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang tepat 

menjadikan media pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia 

jika diterapkan. Penggunaan multimedia pembelajaran juga harus 

memenuhi beberapa kriteria agar dapat memberikan pengaruh yang 

baik dalam proses belajar mengajar. Walker & Hess dalam Arsyad 

(2014: 219) mengemukakan tentang kriteria dalam mereview 

perangkat lunak media pembelajaran berdasarkan kualitas antara lain 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Kriteria Dalam Penilaian Media Pembelajaran 

No Aspek Indikator 

1. Kualitas isi 

dan tujuan a) Ketepatan 

b) Kepentingan 

c) Kelengkapan 

d) Keseimbangan 

e) Minat/ perhatian 

f) Keadilan 

g) Kesesuaian dengan situasi siswa 

2. Kualitas 

instruksional 
a) Memberikan kesempatan belajar 

b) Memberikan bantuan untuk belajar 

c) Kualitas memotivasi 

d) Fleksibilitas instruksionalnya 

e) Hubungan dengan program pembelajaran 

lainnya. 

f) Kualitas sosial interaksi instruksionalnya 

g) Kualitas tes dan penilaiannya 

h) Dapat memberi dampak bagi siswa 

i) Dapat membawa dampak bagi guru dan 

pembelajarannya 

3. Kualitas teknis 

a) Keterbacaan 

b) Mudah digunakan 

c) Kualitas tampilan/ tayangan 

d) Kualitas penanganan jawaban 

e) Kualitas pengelolaan programnya 

f) Kualitas pendokumentasinya 
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Penggunaan multimedia dalam pembelajaran juga tidak sekedar 

menggunakan, tetapi harus memenuhi beberapa kriteria agar kualitas 

pembelajaran tetap terjaga. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 

evaluasi program pembelajaran. Evaluasi terhadap program 

pembelajaran berbantuan komputer perlu disajikan karena penggunaan 

komputer di sekolah akan semakin umum dan sekaligus untuk menjaga 

kualitas proses dan hasil pembelajaran yang berlangsung. Penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran juga akan mengenalkan sedini 

mungkin pada peserta didik akan teknologi. 

f. Kelebihan Multimedia 

Kelebihan multimedia menurut Munir (2012: 6) sebagai berikut:  

1) Penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi. 

2) Kemampuan untuk mengakses informasi terbaru dan 

memberikan informasi lebih dalam dan lebih banyak. 

3) Bersifat multi-sensorik karena banyak merangsang indra. 

4) Menarik perhatian dan minat. 

5) Media alternatif dalam penyampaian pesan dengan diperkuat 

teks, suara, gambar, video dan animasi. 

6) Meningkatkan kualitas penyampaian informasi. 

7) Bersifat interaktif.  

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan media ini 

memang salah satunya adalah keahlian dan ketelatenan. Sajian 

tampilan dari Pekku merangsang kreativitas kita untuk meningkatkan 
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imajinasi dan memunculkannya menjadi sebuah tampilan yang 

menarik dan mengajak peserta didik untuk belajar. 

3. Pekku 

Pekku adalah platform untuk membuat website buatan Indonesia. 

Berbeda dengan Blogspot dan Wordpress yang awalnya dirancang untuk 

membuat blog, Pekku dirancang untuk memfasilitasi pembuatan website 

bisnis seperti company profile website, maupun toko online. 

Aghaei (2012: 8) said, The characteristics of the generations are 

introduced and compared. It is concluded web as an information 

space has had much progress since 1989 and it is moving toward 

using artificial intelligent techniques to be as a massive web of 

highly intelligent interactions in close future. 

 

Berdasarkan kalimat di atas, bahwa web sebagai ruang informasi 

memiliki banyak kemajuan sejak tahun 1989 dan berkembang sebagai web 

besar yang dapat membantu pekerjaan. Kaitannya dalam dunia pendidikan, 

Pekku sengaja dimanfaatkan untuk membuat dan merancang media 

pembelajaran dengan tampilan yang berbeda dari biasanya. Media 

pembelajaran dibuat dalam tampilan website, dan seakan-akan peserta 

didik sedang browsing materi di Internet.  

Cara menggunakan Pekku sangat mudah, dengan mendaftar akun 

secara gratis di pekku.com, pengguna dapat mengoperasikan sendiri dan 

bebas memilih template yang sesuai dengan kreasi pengguna. Pada proses 

perancangannya, aplikasi Pekku dirancang tanpa menggunakan bahasa 

pemrograman apapun. 
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Pekku dilengkapi dengan fitur-fitur yang membuat pengalaman 

membangun website lebih menyenangkan, diantaranya: 

a. Drag & Drop Editor 

Drag & Drop akan memudahkan dalam membuat website. 

b. Pilihan template yang beragam 

Beragam pilihan template website yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

c. Beragam widget yang dapat digunakan 

Dapat dengan mudah menambahkan tombol media sosial, video, 

slideshow, peta atau messenger. 

d. Bersahabat dengan mesin pencarian 

Pekku sangat bersahabat dengan Google, Yahoo dan Bing, jadi dengan 

mudah website yang dibuat dapat tampil di hasil pencarian. 

e. Hosting (penyimpanan data) kelas dunia 

Pengaturan hosting secara otomatis Pekku yang mengatur, pengguna 

hanya mengembangkan content yang akan ditampilkan. 

4. Metode Pembelajaran Mind Mapping 

Metode ini dikembangkan di luar negeri oleh seorang bernama 

Tony Buzan. Metode pembelajaran ini dapat digunakan dalam 

pembelajaran IPS dan bidang lain. Pembuatan Mind Map didasarkan pada 

cara kerja alamiah otak dan mampu menyalakan kreatifitas dalam otak 

karena melibatkan kedua belah otak. Mind Mapping juga berguna untuk 

mengorganisasikan informasi yang dimiliki. Bentuk diagramnya yang 
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seperti diagram pohon dan percabangannya memudahkan untuk 

mereferensikan satu informasi kepada informasi yang lain. 

a. Pengertian Mind Mapping 

Tony Buzan dalam Munandar (2016: 3) menyatakan bahwa 

dengan Mind Map, daftar informasi yang panjang dapat dialihkan 

menjadi diagram berwarna-warni, teratur dan mudah diingat yang 

bekerja selaras dengan cara kerja alami otak dalam melakukan sesuatu. 

Said (2015: 172) berpendapat bahwa Mind Map atau peta pikiran 

adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia 

dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. 

Keterlibatan kedua belahan otak tersebut akan memudahkan seseorang 

untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi baik secara 

verbal maupun tertulis. 

In contrast, Buzan Mind Mapping is a visual tool used to 

organize and relate themes or objectives. Buzan assert that Mind Maps 

that incorporate pictures and different colors bring ideas to life, Buzan 

dalam Tee (2014: 1) mengartikan bahwa pemetaan pikiran merupakan 

alat visual yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan tema 

atau tujuan. Buzan menegaskan bahwa peta pikiran yang 

menggabungkan gambar dan warna yang berbeda membawa ide-ide 

untuk hidup. Mind Mapping juga dapat memunculkan kreativitas 

karena bisa mensinergikan kerja otak kiri dan otak kanan dengan 

optimal. 
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Prinsip perkembangan cabang strategi Mind Map 

sesungguhnya tanpa batasan cabang-cabang, semakin banyak cabang-

cabang yang ditampilkan  semakin menguatkan informasi pengetahuan 

yang dipelajari peserta didik. Mengajar menggunakan Mind Mapping 

membantu peserta didik mengembangkan pikiran dalam rangkaian 

yang terhubung dan memberikan penekanan pada peserta didik bahwa 

semakin banyak informasi yang diketahui dan dipahaminya maka akan 

memudahkan peserta didik membuat Mind Map. Said (2015: 174) 

menyampaikan bahwa penggunaan strategi Mind Map mampu 

memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik, peserta didik 

merangkai cabang-cabang perkembangan pengetahuan yang 

dipahaminya dalam bentuk area-area yang terhubung.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mind 

Mapping merupakan suatu metode pembelajaran yang menuliskan kata 

kunci serta konsep untuk mengembangkan gagasan pokok. 

Pembelajaran menggunakan Mind Mapping melatih peserta didik 

untuk berpikir secara terorganisir karena dalam membuat Mind 

Mapping, peserta didik belajar untuk memetakan konsep-konsep yang 

dipikirkan.  

b. Langkah-langkah membuat Mind Mapping 

Menggunakan Mind Map dalam pembelajaran sangat mudah, 

karena prinsip Mind Map adalah perkembangan cabang-cabang 

dimulai dari sentral informasi yang ditulis pada bagian tengah kertas. 

Pengembangan Media Pembelajaran…, Tria Robiatul Mukholifah, FKIP, UMP, 2017



 21 

Terdapat tujuh langkah membuat Mind Mapping menurut Buzan dalam 

Hikmawati (2013: 5), yaitu: 

1) Mulailah dari bagian tengah kertas kosong. 

2) Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral 

3) Gunakan warna, warna membuat Mind Map lebih hidup. 

4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan 

hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu 

dan dua, dan seterusnya. 

5) Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. 

6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. 

7) Gunakan gambar. 

Apabila memperhatikan cara membuat Mind Map dan 

menerapkannya dalam pembelajaran, peserta didik dapat berlatih 

berkonsentrasi karena setiap catatan yang dibuat oleh peserta didik 

bersifat unik dan mudah dipahami.  

c. Manfaat Mind Mapping 

Peta pikiran atau Mind Mapping banyak memberikan manfaat. 

Peta pikiran memberikan pandangan menyeluruh pada setiap aspek 

permasalahan dan memberikan sudut pandang pada area yang luas, 

memungkinkan seseorang menceritakan rute atau membuat pilihan-

pilihan dan mengetahui kemana seseorang akan pergi dan dimana 

seseorang berada. Keuntungan lain yaitu mengumpulkan sejumlah 

besar data di suatu tempat, mendorong pemecahan masalah dengan 
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membiarkan melihat jalan-jalan terobosan kreatif baru, direnungkan 

dan diingat.  

5. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pembelajaran di SD merupakan pondasi utama pendidikan bagi 

peserta didik. Materi yang disajikan juga disesuaikan dengan tahap 

perkembangan peserta didik. IPS sebagai mata pelajaran yang berisi 

materi sederhana yang berupa pemahaman tentang kehidupan sosial 

sehari-hari. Barr, Barth dan Shermis (1977: 48) menyatakan bahwa 

social studies dikembangkan kedalam tiga tradisi, yaitu:  

1) Social Studies Taught as Citizenship Transmission (Ilmu sosial 

yang terintegrasi sebagai ilmu kewarganegaraan) 

2) Social Studies Taught as Social Science (Ilmu sosial sebagai 

disiplin ilmu yang terpisah) 

3) Social Studies Taught as Reflective Inquiry (Ilmu sosial sebagai 

lading ilmu pengetahuan yang bersifat melatih kepekaan terhadap 

gejala sosial yang terjadi di sekitar) 

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan gabungan antara 

ilmu-ilmu sosial yang dibuat secara lebih sederhana. Penggabungan 

dari berbagai disiplin ilmu tersebut yang menjadikan IPS mempunyai 

cakupan materi yang sangat luas. Pengembangan social studies dari 

mulai pendidikan dasar sampai tingkat menengah atas ditandai oleh 

keterpaduan pengetahuan, kemampuan peserta didik dan sikap peserta 

didik terhadap gejala sosial yang terjadi di sekitarnya. Pembelajaran 

IPS membantu peserta didik untuk membangun pengetahuan dan 
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sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap 

realita. 

b. Tujuan Pembelajaran IPS 

Setiap proses pembelajaran yang dilakukan pasti memiliki 

tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dalam pembelajaran IPS. 

Trianto (2010: 176) menyatakan bahwa tujuan utama Ilmu 

Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki 

sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari. 

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila program-program pembelajaran 

IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tersebut 

dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah 

dan kebudayaan masyarakat. 

2) Mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar dan kemudian 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. 

3) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, 

serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu 

mengambil tindakan yang tepat. 

4) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu 

membangun masyarakat. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran IPS di SD adalah membekali peserta didik sebagai 

persiapan menjadi warga masyarakat yang mampu memecahkan 

masalah-masalah sosial yang dihadapinya dan menyerasikan 

kehidupannya, semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial 

masyarakatnya serta memotivasi seseorang untuk bertindak 

berdasarkan moral. 

6. Materi 

Materi pada penelitian pengembangan ini akan memfokuskan 

materi IPS kelas V pada semester II Standar Kompetensi menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Materi ini fokus pada 

kompetensi dasar 2.3 yaitu menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan 

dalam memproklamasikan kemerdekaan. Indikator pencapaian dalam 

materi ini, diantaranya yaitu: menjelaskan beberapa usaha dalam rangka 

mempersiapkan kemerdekaan, mengidentifikasi beberapa tokoh dalam 

mempersiapkan kemerdekaan dan menunjukkan sikap menghargai jasa 

para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan. Materi bersumber dari 

buku ESPS IPS SD terbitan Erlangga dan buku BSE. 

7. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian pengembangan relevan yang mendukung 

berhasilnya pembelajaran dengan media antara lain: 
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a. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati (2016: 1) dengan judul 

“Desain Media Pembelajaran Berbasis Link untuk Meningkatkan 

Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Pada Kelas VII D SMP 

Negeri 4 Sungguminasa” menunjukkan bahwa media pembelajaran 

layak untuk diterapkan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan uji coba yang 

menyatakan bahwa media pembelajaran ini menarik, interaktif dan 

bersifat user friendly, serta hasil kelompok dengan gain 355 yang 

menyatakan bahwa media pembelajaran ini mampu meningkatkan 

minat belajar siswa dengan presentasi 94,7%. 

b. Penelitian Divayana (2016: 9) dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis WEB untuk Matakuliah Kurikulum dan 

Pengajaran di Jurusan Pendidikan Teknik Informatika Universitas 

Pendidikan Ganesha” menyebutkan bahwa media pembelajaran 

berbasis WEB memungkinkan pendidik dan peserta didik mencari 

bahan pembelajaran sendiri langsung dari situs-situs di internet melalui 

computer sebagai sarana belajar. Terbukti dengan diperolehnya 

presentase 88,20 % yang mampu meningkatkan minat belajar peserta 

didik dan rasa ingin tahu peserta didik. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa 

penggunaan dan pengembangan media pembelajaran dapat meningkatkan 

minat dan prestasi belajar peserta didik. Dari kedua penelitian tersebut 

maka akan dilakukan pengembangan media pembelajaran IPS 
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menggunakan aplikasi Pekku berbasis Mind Mapping di kelas V Sekolah 

Dasar. Penggunaan media pembelajaran dilakukan dengan cara 

memadukan media pembelajaran dengan evaluasi sederhana, uji 

pelaksanaan lapangan dilakukan oleh kelompok eksperimen dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. 

B. Kerangka Pikir 

Penggunaan media pembelajaran khususnya media pembelajaran IPS 

di SD masih belum optimal. Tidak banyak guru yang memanfaatkan fasilitas 

sekolah berupa LCD dengan baik, sebagian besar masih menggunakan 

gambar-gambar yang tersedia di sekolah. Pengadaan media pembelajaran IPS 

oleh guru juga masih jarang dilakukan. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, pemanfaatan media menggunakan LCD diharapkan mampu 

menunjang pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Guru 

mengharapkan suatu inovasi dalam pengembangan media untuk 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan memudahkan peserta 

didik dalam memahami materi yang sedang dipelajari serta mampu 

menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar.  

Usaha yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan suatu media 

pembelajaran IPS menggunakan aplikasi Pekku berbasis Mind Mapping. 

Pekku akan menampilkan media pembelajaran dengan tampilan website. 

Penyajian dari media pembelajaran IPS didesain sedemikian rupa sehingga 

akan memberikan pengaruh yang baik bagi guru dalam proses 
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pembelajarannya serta membantu peserta didik untuk menumbuhkan minat 

dan partisipasi dalam belajar IPS.  

Berikut ini adalah bagan kerangka pikir pada penelitian dan 

pengembangan media pembelajaran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Pengembangan 

 

 

Hasil Observasi: 

 

1. Pemanfaatan fasilitas Multi Media Proyektor masih 

belum maksimal sebagai media pembelajaran. 

2. Partisipasi aktif peserta didik masih kurang. 

3. Media yang digunakan sebatas gambar-gambar yang 

sudah tersedia di sekolah. 

4. IPS dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami 

oleh peserta didik. 

 

Evaluasi Media 

 

Kelebihan Media menggunakan aplikasi 

Pekku berbasis Mind Mapping:  

 

1. Lebih menarik dan mudah digunakan. 

2. Lebih praktis dan efektif. 

3. Meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik. 

4. Memanipulasi peristiwa atau objek 

tertentu. 

5. Pembuatan media tidak memerlukan 

waktu lama. 

 

 

Pengembangan Media 

menggunakan aplikasi Pekku 

berbasis Mind Mapping: 

 

 

 

Validasi  

 

Revisi 

 Tidak Layak 

 
Layak  

 

Hasil yang diharapkan: 

1. Pemanfaatan dan pengembangan media secara 

maksimal. 

2. Guru dan peserta didik terbiasa mengikuti 

perkembangan teknologi dan dapat menggunakannya 

dalam proses pembelajaran. 

3. Peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. 

4. Meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

 

 

Digunakan 

dalam proses 

pembelajaran 
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C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan 

diatas, maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Kondisi faktual penggunaan media pembelajaran IPS di sekolah dasar 

sebelum dilakukan pengembangan. 

2. Karakteristik media pembelajaran IPS menggunakan aplikasi Pekku 

berbasis Mind Mapping di kelas V Sekolah Dasar. 

3. Respon guru baik terhadap media pembelajaran IPS menggunakan aplikasi 

Pekku berbasis Mind Mapping di kelas V Sekolah Dasar. 

4. Respon peserta didik baik terhadap media pembelajaran IPS menggunakan 

aplikasi Pekku berbasis Mind Mapping di kelas V Sekolah Dasar. 

5. Penggunaan media pembelajaran IPS menggunakan aplikasi Pekku 

berbasis Mind Mapping berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di 

kelas V Sekolah Dasar. 
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