
 

 

7 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Belajar dan Pembelajaran 

a. Belajar 

Hamalik (2011: 36) mengemukakan bahwa belajar adalah 

“modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman”. 

Belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan guna mendapatkan 

sikap dan perilaku yang lebih baik. Slameto (2010: 2) mengatakan 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam hasil 

interaksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan proses yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

menjadi lebih baik. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara terus menerus 

oleh seseorang dalam mencari ilmu guna memperoleh tingkah laku 

yang baru dan mendapatkan pengalaman yang digunakan sebagai 

modal berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan proses 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru. 
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b. Tujuan Belajar 

Sagala (2010: 34) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan 

dalam Taksonomi Bloom dapat menjelaskan tentang kualitas hasil 

pendidikan, jadi tujuan pendidikan adalah perubahan kualitas 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan kualitas dari 

ketiga kemampuan tersebut hasilnya dapat digunakan untuk 

meningkatkan taraf hidup sebagai pribadi, warga masyarakat, warga 

negara, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hasil 

pendidikan diberikan kepada lingkungan dan diterima oleh 

lingkungan sebagai masukan yang digunakan sesuai kepentingan. 

c. Prinsip-prinsip Belajar 

Slameto (2010: 27-28) mengemukakan bahwa ada empat 

prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi 

yang berbeda oleh setiap siswa secara individual. Prinsip-prinsip 

belajar tersebut antara lain: 

1) Dalam prasyarat yang diperlukan untuk belajar. 

a) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi 

aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai 

tujuan instruksional. 

b) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan 

motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan 

instruksional. 
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c) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar 

dengan aktif. 

d) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

2) Sesuai hakikat belajar. 

a) Belajar itu proses kontinyu, maha harus tahap demi tahap 

menurut perkembangannya. 

b) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan 

discovery. 

c) Belajar adalah proses kontinguitas sehingga mendapat 

pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan 

menimbulkan respon yang diharapkan. 

3) Sesuai materi/ bahan yang dipelajari. 

a) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki 

struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah 

mengingat pengertiannya. 

b) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu 

sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

4) Syarat keberhasilan belajar. 

a) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa 

dapat belajar dengan tenang. 

b) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/ keterampilan/ sikap itu mendalam pada siswa. 
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d. Pembelajaran 

Gagne dalam (Huda, 2013: 3) pembelajaran adalah “proses 

modifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa dipertahankan dan 

ditingkatkan levelnya”. Selama proses tersebut, manusia bisa memilih 

untuk melakukan atau tidak sama sekali terhadap apa yang akan ia 

lakukan. Hamalik (2005: 57) mengungkapkan bahwa “pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran”. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

proses modifikasi yang tersusun meliputi berbagai unsur yang 

meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling melengkapi guna mencapai tujuan. 

2. IPS di Sekolah Dasar 

a. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Susanto (2016: 137) mengatakan bahwa IPS adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan 

humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah 

dalam rangka memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam 

kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah. IPS 

merupakan ilmu yang mengkaji berbagai ilmu sosial dan kegiatan 

bermasyarakat guna memberikan pengetahuan kepada siswa 

khususnya pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah.  
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Sapriya (2009: 7) mengungkapkan bahwa “mata pelajaran IPS 

merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran 

Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran dari ilmu sosial 

lainnya”. Hal serupa juga diungkapkan oleh Trianto (2010: 171) 

bahwa “IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu 

sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum 

dan budaya”. Secara umum pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

memuat ilmu sejarah, geografi dan ekonomi dalam pengajarannya. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial yang 

ada. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, pembelajaran ips 

memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media 

pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sedini mungkin. 

b. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pembelajaran IPS yang diberikan pada jenjang pendidikan 

bukan hanya memberikan bekal pengetahuan saja, tetapi juga 

memberikan bekal nilai dan sikap serta keterampilan dalam kehidupan 

di masyarakat. 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. 
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Alma (2015: 18) mengungkapkan tujuan IPS sebagai berikut: 

1) Menyiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. 

2) Menyiapkan siswa memiliki kemampuan berpikir, membentuk 

inquiry skills, mengembangkan sikap dan nilai. 

3) Membantu anak untuk dapat berpikir logis, mengembangkan rasa 

toleransi. 

4) Membantu anak agar dapat mengemukakan ide-ide secara 

selektif, secara lisan dan tertulis. 

5) Membantu anak mengerti dunia hidupnya tidak mengawang-

awang, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

6) Mengembangkan rasa estetika, etika, menghormati orang lain, 

memanfaatkan waktu senggang dan sebagainya. 

Mutakin (Susanto, 2016: 145-146) merumuskan tujuan 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar secara lebih rinci, tujuan tersebut 

adalah 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 mampu 

menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang 

kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah 

sosial. 
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3) Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta 

membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang 

berkembang di masyarakat. 

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

serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu 

mengambil tindakan yang tepat. 

5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu 

membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung 

jawab membangun masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar adalah untuk memberikan bekal 

pengetahuan, sikap dan keterampilan agar peka terhadap 

permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.   

3. Media Pembelajaran 

Solihatin dan Raharja (2008: 22) mengemukakan bahwa media 

yaitu “segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber 

informasi kepada penerima informasi”. Pendapat yang serupa disampaikan 

oleh Rohani (1997: 3) yang mengatakan bahwa “media adalah segala 

sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara/ sarana/ alat 

untuk proses komunikasi (proses belajar mengajar)”. Media dapat 

diartikan sebagai alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

mempermudah dalam menyampaikan materi.  
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Anitah (2008: 2) mengungkapkan bahwa media pembelajaran yaitu 

“setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi 

yang memungkinkan pembelajar menerima pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap”. Arsyad (2007: 4) mengatakan bahwa media pembelajaran 

yaitu “media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran”. Media 

pembelajaran lebih dikhususkan untuk menunjang proses pembelajaran 

karena di dalamnya sudah memuat materi yang akan diajarkan oleh guru. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana pengirim pesan dari guru kepada siswa yang 

dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif 

sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Media 

pembelajaran dapat digunakan untuk mempermudah menyampaian 

materi. Penggunaan media pembelajaran dapat membuat siswa belajar 

lebih baik. 

a. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Leshin, dkk dalam (Arsyad, 2007: 81-82) membagi media 

menjadi lima kelompok yaitu: 

1) Media berbasis manusia 

Media berbasis manusia adalah media tertua yang digunakan 

untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau 

informasi. 
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2) Media berbasis cetakan 

Media berbasis cetakan adalah media yang disiapkan di atas 

kertas untuk pengajaran dan informasi. 

3) Media berbasis visual 

Media berbasis visual adalah media yang hanya dapat dilihat 

menggunakan indra penglihatan. Jenis media ini terdiri atas 

media visual yang tidak diporyeksikan dan media visual yang 

diproyeksikan. 

4) Media berbasis audio-visual 

Media berbasis audio-visual adalah penggabungan media visual 

dan audio yang cara penyajiannya menggunakan mesin mekanis 

dan elektronik. 

5) Media berbasis komputer 

Media berbasis komputer adalah media yang penyajiannya dalam 

bentuk digital dengan menggunakan komputer untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa media 

pembelajaran memiliki jenis yang berbeda-beda. Penelitian ini akan 

mengembangkan media pembelajaran berbasis flash yang masuk ke 

dalam jenis media berbasis komputer. Penggunaan komputer sebagai 

media pembelajaran dikenal dengan nama pembelajaran berbasis 

komputer atau CBI (Computer Based Instruction) atau CAI 

(Computer Assisted Instruction). 
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b. Manfaat Media Pembelajaran 

Ada beberapa manfaat media pembelajaran menurut Sanjaya 

(2012: 69-72) menggunakan media pembelajaran, diantaranya yaitu: 

1) Menangkap suatu objek atau peristiwa – peristiwa 

tertentu. 

Peristiwa – peristiwa penting atau objek yang 

langka dapat diabadikan dengan foto, film atau direkam 

melalui video atau audio, kemudian peristiwa itu dapat 

disimpan dan dapat digunakan manakala diperlukan. 

2) Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. 

Melalui media pembelajaran, guru dapat 

menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi 

kongkret sehingga mudah dipahami dan dapat 

menghilangkan verbalisme.  

3) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. 

Penggunaan media dapat menambah motivasi 

belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi 

pembelajaran dapat lebih meningkat.  

c. Fungsi Media Pembelajaran 

Levie & Lentz dalam (Arsyad, 2007: 16) mengemukakan 

empat fungsi media pembelajaran, 1) fungsi atensi, 2) fungsi afektif, 

3) fungsi kognitif, dan 4) fungsi kompensatoris. Fungsi atensi 

bertujuan untuk menarik dan pengarahkan perhatian anak agar dapat 

berkonsentrasi terhadap materi pemelajaran. Fungsi afektif lebih 

terfokus pada tingkat kenikmatan siswa terhadap media yang 

digunakan dalam pembelajaran. Fungsi kognitif untuk memperlancar 

dalam memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam 

media pembelajaran. Fungsi kompensatoris lebih fokus dalam 

membantu anak yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasi 

informasi dan mengingatnya kembali. Keempat fungsi tersebut saling 

melengkapi satu sama lain.  
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Sanjaya (2012: 73-75) menyebutkan fungsi media 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan 

untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan 

dan penerima pesan. 

2) Fungsi motivasi. Penggunaan media pembelajaran 

memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran 

sehingga dapat lebih meningkatkan gairah siswa untuk 

belajar. 

3) Fungsi kebermaknaan. Pembelajaran bukan hanya dapat 

meningkatkan penambahan informasi berupa data dan 

fakta sebagai pengembangan aspek kognitif tahap rendah, 

akan tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk 

menganalisis dan mencipta sebagai aspek kognitif tahap 

tinggi. 

4) Fungsi penyamaan persepsi. Melalui penggunaan media 

pembelajaran diharapkan dapat menyamakan persepsi 

setiap siswa, sehingga setiap siswa dapat memiliki 

pandangan yang sama terhadap informasi yang 

disuguhkan. 

5) Fungsi individualitas. Pemanfaatan media pembelajaran 

berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu 

yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas, fungsi media dalam pembelajaran 

adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada 

siswa dimana setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda 

satu dengan lainnya. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan media karena mampu menarik perhatian siswa 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

d. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran 

Terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan media pada komunikasi pembelajaran. Prinsip-prinsip 

tersebut diuraikan Sanjaya (2012: 75-77) di bawah ini: 
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1) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah 

peserta didik belajar dalam upaya memahami materi 

pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus 

dipandang dari sudut kebutuhan peserta didik, bukan 

dipandang dari sudut kepentingan guru. 

2) Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media 

tidak digunakan sebagai alat hiburan, atau tidak semata-

mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru 

menyampaikan materi, akan tetapi benar-benar untuk 

membantu peserta didik belajar sesuai dengan tujuan 

yanng ingin dicapai. 

3) Media yang digunakan harus sesuai dengan materi 

pembelajaran. Setiap materi pelajaran memiliki kekhasan 

dan kekomplekan. Media yang akan digunakan harus 

sesuai dengan kompleksitas materi pelajaran. 

4) Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, 

kebutuhan, dan kondisi siswa. siswa yanng memiliki 

kemampuan mendengar kurang baik, akan sulit 

memahami pelajaran manakala digunakan media yang 

bersifat auditif. Demikian pula sebaliknya, siswa yang 

memiliki kemampuan penglihatan yang kurang, akan sulit 

menangkap bahan pelajaran yang disajikan melalui media 

visual. 

5) Media yang akan digunakan harus memerhatikan 

efektivitas dan efisisensi. Media yang memerlukan 

peralatan yang mahal belum tentu efektif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Demikian juga media yang sangat murah 

belum tentu tidak memiliki nilai. Setiap media yang 

dirancang guru perlu memerhatikan efektivitas 

penggunaannya. 

6) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan 

guru dalam mengoperasikannya. Sering media yang 

komplek terutama media-media mutakhir seperti 

komputer, LCD, dan media elektronik lainnya 

memerlukan kemampuan khusus dalam 

mengopersikannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat beberapa prinsip dalam menggunakan media. Media harus 

menyesuaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Pengembangan media pada penelitian ini memperhatikan kebutuhan 

dan kemampuan siswa kelas IV Sekolah Dasar. 
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4. Pembelajaran Multimedia 

Purnama (2013: 4) mengungkapkan bahwa multimedia adalah 

“kombinasi dari teks yang dimanipulasi secara digital, foto, seni grafis, 

suara, animasi dan elemen video”. Hal serupa diutarakan oleh Sanjaya 

(2012: 219) yang menjelaskan pembelajaran multimedia yaitu: 

Pembelajaran yang didesain dengan menggunakan berbagai media 

secara bersamaan seperti teks, gambar (foto), film (video) dan lain 

sebagainya yang kesemuanya saling bersinergi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebelumnya. 

Multimedia menggunakan bermacam-macam media seperti teks, 

gambar, animasi, video dan lain sebagainya secara bersamaan dalam 

pengajarannya.  

Anitah (2008: 61) mengungkapkan bahwa multimedia yaitu 

“kegiatan interaktif yang sangat tinggi, mengajak pembelajar untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan memilih dan mengendalikan layar 

diantara jendela informasi dalam penyajian media”. Multimedia mampu 

menyediakan berbagai gaya belajar siswa, seperti gaya belajar auditor, 

visual, maupun kinestetik, sehingga siswa dapat memilih media yang 

sesuai dengan gaya belajar masing-masing. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

multimedia merupakan gabungan dari teks, gambar, animasi, video dan 

lain sebagainya yang disajikan dalam pembelajaran. Pembelajaran 

menggunakan multimedia membuat siswa menjadi termotivasi dan aktif 

dalam pembelajaran. Penggunaan multimedia mampu menciptakan 

kemandirian siswa karena siswa mengoperasikannya sendiri. 
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a. Model-model Pembelajaran Multimedia 

Darmawan (2012: 61-66) menyampaikan bahwa ada empat 

model pembelajaran multimedia, yaitu 1) model drills, 2) model 

simulasi, 3) model tutorial, dan 4) model permainan. Model-model 

tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan guru saat mengajar. 

1) Model Drills 

Model drills dalam pembelajaran multimedia bertujuan 

untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih kongkret 

melalui penyediaan latihan-latihan soal yang diberikan program.  

2) Model Tutorial 

Model tutorial merupakan program pembelajaran yang 

digunakan pada proses pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat lunak yang berisi materi pembelajaran.  

3) Model Simulasi 

Model simulasi merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar 

yang lebih kongkrit melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk 

pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya.  

4) Model Permainan 

Model permainan dikembangkan berdasarkan atas 

pembelajaran menyenangkan, peserta didik akan dihadapkan 

pada berbagai petunjuk dan aturan permainan.  
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Terdapat beberapa model multimedia yang dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan pembelajaran. Model multimedia yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model tutorial karena model tersebut dapat 

menyajikan materi menjadi lebih menarik. Model tutorial juga 

menyajikan soal-soal yang dapat dikerjakan oleh siswa. 

b. Komponen Pembelajaran Multimedia 

Sanjaya (2012: 227) menjelaskan bahwa “terdapat berbagai 

macam media yang dapat dipadukan di antaranya teks, suara, gambar 

atau foto, film (video), animasi, simulasi”. 

1) Teks 

Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi 

bebasis multimedia (Sutopo, 2013:8). Teks merupakan jenis 

media yang paling dominan pada multimedia. 

2) Suara (audio) 

Suara merupakan unsur penting yang harus ada dalam 

pengembangan multimedia. Sanjaya (2012: 229) menjelaskan 

“ada dua fungsi pengembangan suara dalam multimedia yakni 

fungsi penjelasan (eksplanation) dan fungsi efek suara (sound 

efek)”. Fungsi penjelasan berarti suara media untuk menjelaskan 

materi yang akan disampaikan melalui multimedia. Fungsi efek 

suara digunakan untuk mempercantik penampilan multimedia itu 

sendiri. 
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3) Gambar 

Sutopo (2013: 9) mengungkapkan bahwa “secara umum 

image atau grafik berarti still image seperti foto dan gambar”. 

Penjelasan suatu materi menjadi lebih mudah dipahami ketika 

disertai gambar karena manusia sangat berorientasi pada 

penglihatan sehingga sarana gambar sangat baik untuk 

menyajikan informasi. 

4) Animasi 

Animasi adalah gambar yang bergerak atau video. Konsep 

dari animasi adalah menggambarkan sulitnya menyajikan 

informasi dengan satu gambar saja, atau sekumpulan gambar 

(Sutopo, 2013: 12). Animasi merupakan gabungan dari banyak 

gambar yang bergerak. 

Berdasarkan penjelasan di atas, multimedia yang baik 

harus mengandung sekurang-kurangnya teks, gambar, audio, dan 

video. Setiap komponen multimedia saling mendukung satu sama 

lain. Pengembangan multimedia berbeda-beda sesuai dengan 

kreativitas dari pembuat multimedia itu sendiri. 

c. Kriteria Kualitas Pembelajaran Multimedia 

Walker & Hess (Arsyad, 2014: 219) mengemukakan tentang 

kriteria dalam me-review perangkat lunak media pembelajaran 

berdasarkan kualitas, Hal tersebut disajikan pada tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2. 1 Kriteria dalam Penilaian Media Pembelajaran 

Aspek Indikator 

Tampilan 

1. Ketepatan memilih background 

2. Keserasian warna  

3. Kejelasan gambar 

4. Ketepatan ukuran gambar 

5. Ketepatan jenis dan ukuran huruf (font) 

6. Variasi huruf 

7. Komposisi layout atau template 

8. Keterkaitan gambar 

9. Keterkaitan Video 

10. Ketepatan penggunaan bahasa 

Pemrograman 

11. Kemudahan navigasi 

12. Keterkaitan menu 

13. Efisiensi tulisan 

14. Kemudahan mencari materi 

Kelengkapan 

Media 

15. Kelengkapan daftar materi 

16. Kelengkapan judul dan keterangan judul 

17. Kelengkapan gambar 

18. Kelengkapan video 

Materi 

19. Kesesuaian materi dengan SK dan KD  

20. Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

21. Kesesuaian materi dengan dan kebutuhan siswa  

22. Cakupan materi memadai 

23. Media yang dikembangkan sesuai dengan materi 

Kebahasaan 

24. Bahasa yang digunakan komunikatif  

25. Bahasa yang digunakan dipahami siswa  

26. Bahasa yang digunakan baku 

27. Kalimat yang digunakan tidak mengandung arti ganda  

28. Penggunaan tanda baca pada kalimat sesuai 

Penggunaan multimedia dalam pembelajaran memenuhi kriteria 

agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat 

dilakukan melalui evaluasi program pembelajaran. Evaluasi terhadap 

program pembelajaran berbantuan komputer perlu disajikan karena 

penggunaan komputer di sekolah akan menjadi suatu kebutuhan.  
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5. Adobe Flash CS6 

Flash merupakan program grafis yang diproduksi oleh 

Macromedia corp, yaitu sebuah vendor software yang bergerak di bidang 

animasi web. Versi terakhir dari macromedia flash adalah macromedia 

flash 8. Adobe sebagai vendor software membeli flash dari Macromedia 

corp sehingga Macromedia flash berganti nama menjadi Adobe Flash. 

Wibawanto (2012: 29) mengungkapkan bahwa “Adobe flash 

merupakan authoring tool yang memudahkan kita untuk mengatur dan 

mengolah aset”. Adobe Flash memiliki kemampuan menggambar 

sekaligus membuat animasi, tidak hanya itu pada saman sekarang flash 

banyak digunakan untuk keperluan dalam pembuatan game, presentasi, 

web, animasi pembelajaran, bahkan juga dalam pembuatan film. Animasi 

yang dihasilkan flash berupa animasi file movie. Adobe flash juga dapat 

dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan adobe flash CS6 untuk 

mengembangkan media pembelajaran berbasis flash pada mata pelajaran 

IPS di kelas IV Sekolah Dasar. Adobe flash CS6 memiliki fitur-fitur 

animasi yang lebih lengkap dari versi sebelumnya. Tampilan adobe flash 

CS6 lebih mudah diatur sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat 

mempermudah dalam pembuatan media. Action script yang digunakan 

adalah versi 3.0. Action script versi 3.0 memiliki tampilan yang mudah 

untuk digunakan karena perintah yang dimasukkan terdapat pada satu 

frame.  
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6. Pengembangan Materi dalam Bentuk Flash 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah materi IPS pada 

kelas IV semester II Standar Kompetensi (SK) 2. Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi. Kompetensi Dasar (KD) 2.3 mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya. Indikator pencapaian pada materi ini yaitu: 

Membandingkan/membedakan jenis teknologi transportasi pada masa lalu 

dan masa sekarang. Menunjukkan peralatan teknologi transportasi masa 

lalu dan sekarang. Menyebutkan macam-macam alat transportasi masa lalu 

dan masa kini. Menceritakan pengalaman menggunakan alat transportasi 

lalu dan sekarang. Cara menggunakan secara sederhana teknologi 

transportasi masa lalu dan masa kini. 

Pengembangan materi yang dilakukan pada penelitian ini 

berpedoman pada indikator yang tersedia. Pengembangan materi disajikan 

dalam tiga sub materi yaitu produksi, komunikasi dan transportasi. Setiap 

sub materi berisi gambar-gambar animasi dan keterangan teks. Video 

mengenai pengalaman menggunakan teknologi transportasi juga disajikan 

agar siswa memahami kemudian dapat menceritakan pengalaman 

menggunakan teknologi transportasi. Pengembangan media ini juga 

menyajikan soal pilihan ganda sebanyak sepuluh soal yang memuat soal 

perkembangan teknologi transportasi. 
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7. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar 

pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Sunarto dan Hartono 

(2008: 195) mengungkapkan bahwa sekolah merupakan lingkungan 

artifisial yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah tujuan 

tertentu, khususnya untuk memberikan kemampuan dan keterampilan 

sebagai bekal kehidupannya di kemudian hari. Usia siswa pada masa 

Sekolah Dasar berada diantara 6-12 tahun. Pada usia tersebut terdapat 

beberapa tugas yang harus dilakukan dan terdapat beberapa ciri khas yang 

mudah dilihat. 

Hartinah (2011: 46-47) mengemukakan tugas perkembangan di 

usia 6-12 tahun adalah: 

a. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. 

b. Pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri 

sebagai individu yang sedang berkembang. 

c. Belajar berkawan dengan teman sebaya. 

d. Belajar melakukan peran sosial sebagai laki-laki atau wanita. 

e. Belajar menguasai keterampilan-keterampilan intelektual 

dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. 

f. Pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

g. Pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. 

h. Memiliki kemerdekaan pribadi. 

i. Pengembangan sikap terhadap kelompok sosial. 

Suryobroto dalam (Djamarah, 2008: 124-125) menjelaskan bahwa 

masa bersekolah anak dibagi menjadi dua fase, yaitu masa kelas-kelas 

rendah dan kelas-kelas tinggi. 

a. Masa kelas-kelas rendah SD 

Beberapa sifat khas anak pada masa kelas-kelas rendah antara lain: 
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1) Adanya kolerasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan 

pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. 

2) Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-

peraturan permainan yang tradisional. 

3) Ada kecenderungan memuji sendiri. 

4) Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain kalau 

hal itu dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain. 

5) Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu akan 

dianggapnya tidak penting. 

6) Pada masa ini (terutama pada umur 6-8) anak menghendaki nilai 

(angka rapor) yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya 

memang pantas diberi nilai baik atau tidak. 

b. Masa kelas-kelas tinggi SD 

Beberapa sifat khas anak-anak pada masa kelas-kelas tinggi 

antara lain: 

1) Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang 

kongkret, hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk 

membandingkan pekerjaan yang praktis. 

2) Amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. 

3) Menjelang akhir tahun masa ini telah ada minat terhadap hal-hal 

dan mata pelajaran khusus, yang oleh para ahli ditafsirkan sebagai 

mulai menonjolnya faktor-faktor. 
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4) Sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau 

orang-orang dewasa lainnya. 

5) Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, 

biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. 

Berdasarkan uraian di atas, karakteristik siswa kelas IV Sekolah 

Dasar termasuk dalam fase masa kelas tinggi. Siswa sudah mulai memiliki 

minat terhadap kehidupan yang praktis, sangat realistik, dan gemar 

membentuk kelompok. Pada penelitian ini, pengembangan media 

pembelajaran berbasis flash mengacu pada karakteristik siswa sehingga 

materi yang disajikan dapat menarik minat siswa.  

8. Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut dijadikan pertimbangan 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Dewi dan Sukarmin (2015) dalam penelitiannya tentang 

“Development of chemistry interactive media on thermochemistry 

subject to SMA grade XI” menunjukkan bahwa media interaktif pada 

subjek Termokimia yang dikembangkan sangat layak digunakan 

karena telah memenuhi kualitas isi dan tujuan, kualitas pembelajaran 

dan kualitas teknis dari media dengan presentase masing-masing 

86,8%, 81,5%, dan 83%.  
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Penggunaan media interaktif yang diuji cobakan pada siswa 

kelas XI di SMA Negeri 12 Surabaya dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Hal ini terbukti dengan hasil belajar siswa pada saat uji 

coba terbatas memperoleh ketuntasan klasikal 83,3%. Siswa 

merespon positif media interaktif yang dikembangkan melalui angket 

dengan persentase indikatornya adalah 91,7%, 93,8%, dan 100%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sukarmin 

menggunakan model yang dikembangkan oleh Thiagarajan yaitu 

model pengembangan 4D yang terdiri dari empat fase meliputi 

mendefinisikan, desain, pengembangan, dan diseminasi. Penelitian ini 

menggunakan model pengembangan menurut Borg & Gall. 

2. Puteri dan Novita (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Development of interactive multimedia on reaction rate topic for 

eleventh-grade senior high school student” menunjukkan bahwa 

kelayakan multimedia interaktif pada materi laju reaksi untuk kelas 

XI SMA Negeri Taman Sidoarjo berdasarkan komponen teoritis 

dikategorikan sangat layak sebagai media pembelajaran dengan 

persentase kelayakan 82,8%, yang diperoleh melalui hasil validasi 

dengan dosen kimia dan guru. Berdasarkan komponen empiris, 

multimedia interaktif pada materi laju reaksi dikategorikan sangat 

layak sebagai media pembelajaran dengan persentase kelayakan 

94,8% diperoleh melalui tanggapan siswa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Puteri dan Novita 

menggunakan model pengembangan milik Borg & Gall namun hanya 

sampai tahap ke empat yaitu uji coba lapangan awal. Pada penelitian 

ini mengacu pada model penelitian milik Borg and Gall sampai tahap 

kesembilan yaitu penyempurnaan produk akhir. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan multimedia interaktif memiliki respon yang positif bagi 

siswa sehingga, dapat meningkatkan prestasi belajar. Penelitian ini 

mengembangkan media pembelajaran berbasis flash pada mata pelajaran 

IPS untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar. Media yang dikembangkan 

dilengkapi dengan kuis soal pilihan ganda disertai poin yang dapat 

dikerjakan oleh siswa. 

B. Kerangka Pikir 

Salah satu wujud dari hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi adalah program multimedia yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. Pembelajaran multimedia mampu menyajikan materi yang 

menarik sekaligus mengenalkan teknologi sejak dini kepada siswa. 

Perkembangan teknologi yang semakin maju harus diimbangi dengan 

perkembangan media yang relevan. Berdasarkan kondisi faktual tersebut, 

upaya yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan media pembelajaran yang 

menarik, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran berbasis flash 

pada mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi di kelas IV Sekolah Dasar.  
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Pembelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman dan kemampuan analisis siswa. Cakupan ilmu yang luas pada 

pembelajaran IPS tidak semata-mata hanya untuk dihafalkan oleh siswa, 

namun diperlukan pemahaman dan kemampuan analisis siswa saat belajar. 

Guna mempermudah pemahaman dan menarik minat belajar siswa maka 

diperlukan pembelajaran IPS yang inovatif. Salah satunya adalah penggunaan 

media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa. Penggunaan media dapat meningkatkan minat dan keaktifan siswa 

dalam belajar, sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, hipotesis 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan media pembelajaran berbasis flash berpengaruh baik terhadap 

prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPS materi perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di kelas IV Sekolah 

Dasar. 

Pembelajaran IPS yang inovatif 

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan siswa 

Pengembangan media yang relevan 
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