
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap jenjang 

pendidikan perlu diwujudkan mengingat kualitas pendidikan di Indonesia 

sampai saat ini terbilang rendah. Berdasarkan data United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2014 mengenai 

kualitas pendidikan, Indonesia berada pada peringkat 57 dari 115 negara di 

dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum 

berkembang dengan optimal. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan 

menjadi tugas dan tanggung jawab semua tenaga kependidikan. Salah satu 

tenaga kependidikan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan adalah guru. 

Sukadi (2009: 9) menyampaikan bahwa “guru adalah orang yang 

tugasnya mengajar, mendidik, dan melatih peserta didik dalam pendidikan 

formal”. Tugas-tugas tersebut menjadikan guru memiliki pengaruh yang besar 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena guru berinteraksi secara 

langsung dengan peserta didik. Upaya yang dapat dilakukan guru agar dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran salah satunya adalah 

penggunaan media pembelajaran saat mengajar. Penggunaan media dalam 

menyampaikan materi oleh guru mampu meningkatkan pemahaman siswa dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa serta menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. 
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Hamalik dalam (Arsyad, 2007: 15) mengemukakan bahwa penggunaan 

media pembelajaran adalah “pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, dapat 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

memberikan pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa”. Media 

pembelajaran memberikan motivasi dan rangsangan belajar kepada siswa 

dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan 

mudah dipahami oleh siswa. Penggunaan media pembelajaran yang menarik 

dapat memberikan rangsangan positif kepada siswa sehingga siswa termotivasi 

dalam belajar. 

Pada saat ini kemajuan teknologi dan komunikasi berkembang sangat 

pesat. Berbagai produk teknologi dan komunikasi diciptakan untuk 

mempermudah kehidupan manusia. Dunia pendidikan pun harus mampu 

memanfaatkan teknologi dan komunikasi demi memenuhi tuntutan zaman. 

Kehadiran komputer sebagai produk teknologi dan komunikasi dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran. Sanjaya (2012: 221) mengungkapkan 

bahwa multimedia dapat diartikan sebagai pembelajaran menggunakan 

komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, 

dan video. Penggunaan komputer dalam pembelajaran disebut multimedia 

yang merupakan penggabungan dari berbagai unsur media yaitu teks, suara, 

gambar, animasi, dan video. 
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Penggunaan multimedia dalam pembelajaran merupakan salah satu 

upaya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Disamping untuk 

mengenalkan siswa dengan teknologi, penggunaan multimedia juga dapat 

menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik bagi siswa. Penggunaan 

multimedia dapat menjadikan pembelajaran jauh lebih interaktif. Pemanfaatan 

multimedia dalam pembelajaran dapat mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi sehingga guru tidak perlu menuliskan materi pada papan 

tulis dan penyampaian materi dapat disajikan lebih menarik. Oleh karena itu, 

pengembangan multimedia dalam pembelajaran menjadi satu hal yang sangat 

penting agar kegiatan belajar siswa dapat berjalan lebih efisien dan efektif. 

Hasil observasi di kelas IV SD Negeri 3 Kutabawa menunjukkan bahwa 

siswa merasa kesulitan dalam memahami materi IPS yang sifatnya hafalan dan 

pemahaman.  Pada saat mengajar, guru terlihat lebih aktif dibandingkan dengan 

siswa. Media pembelajaran yang digunakan hanya sebatas gambar-gambar 

yang tersedia di buku paket. Rasa ingin tahu siswa masih kurang, terbukti 

masih jarang siswa yang bertanya meskipun ada materi yang belum dipahami. 

Pemanfaatan laptop dan LCD proyektor masih jarang dilakukan dalam 

pembelajaran, padahal sebagian besar guru di sekolah tersebut sudah dapat 

mengoperasikannya dengan baik. Fasilitas tersebut seharusnya bisa dapat 

dimanfaatkan guru untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik 

dalam pembelajaran IPS sehingga mampu menarik perhatian siswa dan mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pengembangan media 

pembelajaran yang menarik dan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Sebagian besar guru sudah dapat mengoperasikan laptop dan LCD proyektor 

dengan baik namun tidak tersedia media pembelajaran sehingga peneliti 

terdorong untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis flash. Media 

pembelajaran berbasis flash memuat sajian berupa teks, gambar, animasi, dan 

video yang dibuat menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6. Hasil 

pengembangan media pembelajaran berbasis flash pada mata pelajaran IPS 

materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

diharapkan menjadi hal baru bagi siswa sehingga siswa menjadi lebih antusias 

dalam proses pembelajaran dan mendapat respon baik dari guru maupun siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis flash pada materi 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis flash pada materi 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi? 

3. Bagaimana respon guru terhadap media pembelajaran berbasis flash materi 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis flash materi 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi? 
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5. Bagaimana pengaruh media pembelajaran berbasis flash terhadap prestasi 

belajar materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi di kelas IV Sekolah Dasar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran flash pada materi 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis flash pada 

materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. 

3. Untuk mengetahui respon guru terhadap media pembelajaran berbasis flash 

materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi? 

4. Untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis flash 

materi perkembangan produksi, tansportasi, dan teknologi. 

5. Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran berbasis flash terhadap 

prestasi belajar materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi di kelas IV Sekolah Dasar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Media pembelajaran berbasis flash pada mata pelajaran IPS materi 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi dapat 

menjadi acuan dan pertimbangan untuk pemilihan media interaktif sebagai 

sarana pembinaan percaya diri siswa. 
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2. Bagi Guru 

a. Membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran, terutama materi 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. 

b. Menambah wawasan guru tentang alternatif media pembelajaran yang 

lebih menarik. 

3. Bagi Siswa 

a. Mempermudah siswa dalam memahami materi perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. 

b. Meningkatkan antusiasme belajar siswa karena suasana belajar yang 

menyenangkan. 

4. Bagi Peneliti 

a. Peneliti memperoleh pengetahuan serta pengalaman yang baru dalam 

mengembangkan media pembelajaran berbasis flash. 

b. Sebagai bahan pertimbangan, acuan, atau referensi bagi para peneliti 

lain yang akan melaksanakan penelitian yang sejenis. 
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