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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional sedang mengalami perubahan-perubahan berkaitan 

dengan pergantian kurikulum, pergantian ini dimaksudkan untuk memenuhi 

tuntunan masyarakat yang diikuti oleh perubahan-perubahan teknis lainnya. 

Teknis tersebut di dalam suatu daerah menerapkan dua kurikulum yang 

berbeda, antara Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 

2013, penerapan kurikulum tersebut di lakukan secara bersamaan. Perubahan-

perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan 

pendidikan di Indonesia, baik masalah yang terjadi pada peserta didik, guru, 

kepala sekolah, masyarakat maupun dari kebijakan pemerintah. Melihat kondisi 

tersebut,  maka perlunya sebuah ide-ide pengembangan inovasi terhadap 

pendidikan. 

Inovasi terhadap guru merupakan kunci utama dalam peningkatan mutu 

pendidikan dan berada pada posisi sentral dari setiap perubahan di bidang 

pendidikan. Guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola 

kelas dalam mengatur dan menciptakan suasana yang mendorong proses 

pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Salah satu upaya yang dapat 

ditempuh adalah dengan mengadakan pembenahan dan perubahan dalam proses 

pembelajaran. 

Undang-undang Guru Nomor 14 tahun 2005 Pasal 8 disebutkan bahwa 

“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, 
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sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional”. Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam 

Undang-undang meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi, masing-masing kompetensi tersebut kompetensi inti yang 

wajib dimiliki seorang guru diantaranya adalah kompetensi pedagogis yaitu 

mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang 

diampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

Kompetensi profesional yang dikembangkan diantaranya mengembangkan 

materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

Menurut Prastowo (2014: 6) Guru dari kewajiban ini, dituntut mampu 

menyusun bahan ajar yang inovatif (bisa berwujud bahan ajar cetak, audio, 

audio-visual, ataupun bahan ajar interaktif) sesuai dengan perkembangan 

pertumbuhan peserta didik, maupun perkembangan teknologi informasi. Proses  

pembelajaran guru sudah memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada 

dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas, tetapi guru belum maksimal 

dalam membuat media agar lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

Pentingnya media dikarenakan perannya memiliki banyak manfaat. 

Media yang dapat digunakan oleh pengajar, juga memiliki bermacam-macam 

jenisnya, mulai dari gambar, video, majalah, koran, televisi, dan berbagai 

macam media lain. Sudjana (2013: 1) menyatakan bahwa kedudukan media 
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pengajaran sebagai alat bantu mengajar ada dalam komponen metodologi, 

sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Penggabungan 

media tersebut  merupakan perpaduan  antara berbagai media (format file) yang 

berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi, video, 

interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital yang digunakan 

untuk menyampaikan atau menghantarkan pesan kepada publik merupakan 

multimedia (Munir, 2012: 2). 

Persoalan-persoalan yang timbul khususnya bagi siswa salah satunya 

yaitu kesulitan peserta didik dalam mempelajari materi yang berkaitan 

implementasi kurikulum 2013 yang dalam materi pembelajarannya 

mengintegrasikan dari beberapa bidang studi seperti IPA, Matematika, dan 

Bahasa Indonesia yang dibuat dalam tema pembelajaran tertentu. Sanjaya 

(2008: 207) menyatakan bahwa memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa bukan suatu yang mudah bukan hanya menyangkut segi perencanaan dan 

waktu yang dapat menjadi kendala akan tetapi ada sejumlah pengalaman yang 

tidak mungkin dipelajari secara langsung. Oleh karena itu, peran media dalam 

pembelajaran tematik integratif sehingga sangat penting untuk membantu siswa 

dalam proses berpikir dan daya tarik media akan memberikan pengalaman nyata 

dalam proses pembelajaran tematik bagi siswa Sekolah Dasar. 

Berdasarkan hasil wawancara di SD N Pengabean 2, ada beberapa 

kendala yang dikeluhkan oleh guru di sekolah dalam menunjang implementasi 

Kurikulum 2013. Kendala-kendalanya antara lain; 1) Tuntutan pemerintah 

terhadap penerapan kurikulum 2013, 2) Tuntutan sekolah yang menerapkan 
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kurikulum 2013 terkendala oleh waktu untuk merencanakan pembelajaran. 3) 

Tuntutan guru mengerjakan administrasi kelas yang padat dan rumit., 4) Guru 

masih sulit dalam nilai akhir (raport) karena tuntutan administrasi, 5) Seiring 

dunia Teknologi yang semakin canggih, guru membutuhkan pengembangkan 

multimedia Pembelajaran berbasis Ilmu dan Teknologi (IT) untuk kebutuhan 

peserta didik pada penerapan Kurikulum 2013, 6) Belum tersedia multimedia 

berbasis flash  pada pembelajaran tematik integratif materi tema lingkungan 

sahabat kita subtema manusia dan lingkungan pembelajaran ke-1, 7) Perlunya 

pengembangan untuk membuat media flash sebagai penunjang proses 

pembelajaran. 

Menurut guru kelas V SD Negeri Pengabean 2, untuk merancang dan 

melaksanakan pembelajaran dengan tujuan mendapatkan hasil belajar yang baik 

tentu harus didukung dengan pengadaan media yang dapat membantu proses 

pembelajaran. Pengalaman pada tahun pertama dan kedua menggunakan 

kurikulum 2013 pada materi subtema manusia dan lingkungan pembelajaran 

ke-1, awalnya masih merasa kesulitan dalam pengadaan media pembelajaran 

sehingga media yang digunakan dengan media yang sudah ada yang 

disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selain itu 

pada materi tertentu peserta didik juga diajak belajar dan melakukan proses 

pembelajaran di luar kelas dengan media dan sumber materi yang ada di sekitar 

lingkungan sekolah. Guru dalam hal ini sedikit mengeluhkan dan mempunyai 

keinginan bagaimana caranya membuat media yang lebih menarik lagi untuk 

peserta didik dan yang sesuai dengan perkembangan zaman.  
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Materi yang dipilih pada pengembangan multimedia pembelajaran ini 

yaitu pada tema 9 lingkungan sahabat kita subtema 1 manusia dan lingkungan 

pembelajaran ke-1. Pemilihan subtema ini dilakukan karena memperhatikan 

cakupan materi yang membahas tentang mengenal hak dan kewajiban manusia 

dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik tidak mungkin 

secara langsung untuk melihat dan mengamati materi-materi tersebut karena 

terbatasnya ketersediaan waktu belajar. Peserta didik dalam proses belajar perlu  

divisualisasikan agar lebih mudah dalam memahami materi tanpa melihat 

langsung di lapangan. Adobe Flash adalah salah satu softwere yang dapat dibuat 

untuk menampilkan bentuk visualisasi sehingga peserta didik dapat melihat dan 

mengamati melalui multimedia pembelajran yang disajikan. 

Berdasarkan dari pertimbangan di atas, maka perlu dikembangkan 

multimedia berbasis aplikasi Adobe Flash. Pengembangan multimedia berbasis 

aplikasi Adobe Flash ini diharapkan dapat membantu kendala yang dihadapi 

guru dalam proses pembelajaran dan pengadaan media pembelajaran. 

Pengembangan ini difokuskan pada peserta didik kelas V dengan subtema 

manusia dan lingkungan pembelajaran ke-1 pada tahun pelajaran 2015/2016 di 

SD Negeri Pengabean 2, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diindentifikasi masalah 

yang ada sebagai berikut: 

1. Tuntutan pemerintah terhadap penerapan kurikulum 2013. 
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2. Tuntutan sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 terkendala oleh waktu 

untuk merencanakan pembelajaran. 

3. Tuntutan guru mengerjakan administrasi kelas yang padat dan rumit. 

4. Guru masih sulit dalam nilai akhir (raport) karena tuntutan administrasi. 

5. Seiring dunia Teknologi yang semakin canggih, guru membutuhkan 

pengembangkan multimedia Pembelajaran berbasis Ilmu dan Teknologi 

(IT) untuk kebutuhan peserta didik pada penerapan Kurikulum 2013. 

6. Belum tersedia multimedia berbasis flash  pada pembelajaran tematik 

integratif materi tema lingkungan sahabat kita subtema manusia dan 

lingkungan pembelajaran ke-1. 

7. Perlunya pengembangan untuk membuat media flash sebagai penunjang 

proses pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan di atas, 

pengembangan ini dibatasi permasalahan yang ada, maka fokus yang akan 

diteliti dalam penelitian pengembangan sebagai berikut: 

1. Pemenuhan kebutuhan ketersediaan media pembelajaran yang layak 

berbasis Ilmu dan Teknologi (IT) untuk peserta didik pada penerapan 

Kurikulum 2013. 

2. Multimedia berbasis aplikasi flash belum tersedia pada materi tema 

lingkungan sahabat kita subtema manusia dan lingkungan. 

3. Guru membutuhkan media flash sebagai penunjang proses pembelajaran. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah dalam 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan multimedia berbasis aplikasi Adobe Flash 

Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik integratif subtema 

manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar? 

2. Bagaimanakah kelayakan multimedia berbasis aplikasi Adobe Flash 

Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik integratif subtema 

manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana keefektifan penggunaan multimedia berbasis aplikasi Adobe 

Flash Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik integratif subtema 

manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar? 

4. Bagaimana penilaian guru terhadap pengembagan multimedia berbasis 

aplikasi Adobe Flash Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik 

integratif subtema manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar? 

5. Bagaimana respon siswa terhadap pengembagan multimedia berbasis 

aplikasi Adobe Flash Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik 

integratif subtema manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan produk  multimedia berbasis aplikasi Adobe Flash 

Professional   CC   2015   pada   pembelajaran  tematik  integratif  subtema  
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manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar. 

2. Mengetahui kelayakan multimedia berbasis aplikasi Adobe Flash 

Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik integratif subtema 

manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar. 

3. Mengetahui keefektifan penggunaan multimedia berbasis aplikasi Adobe 

Flash Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik integratif subtema 

manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar. 

4. Mengetahui penilaian guru terhadap pengembagan multimedia berbasis 

aplikasi Adobe Flash Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik 

integratif subtema manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar. 

5. Mengetahui respon siswa terhadap pengembagan multimedia berbasis 

aplikasi Adobe Flash Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik 

integratif subtema manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

 Hasil pengembangan tentang multimedia pembelajaran berbasis aplikasi 

Adobe Flash CC 2015 pada pembelajaran tematik integratif diharapkan 

dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat 

berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil  pengembangan  ini  dapat meningkatkan  kualitas  pembelajaran  
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dalam mencapai kurikulum yang dikembangkan sekolah dan untuk lebih 

mengembangkan sarana dan prasarana sekolah. 

b. Bagi guru 

Hasil pengembangan ini dapat memberikan wawasan bagi guru dan 

masukan dalam upaya pemanfaatan media pembelajaran tematik 

integratif sebagai referensi untuk mengembangkan media pembelajaran 

yang baru. 

c. Bagi Siswa 

Hasil pengembangan ini diharapkan dapat memudahkan guru dan 

peserta didik dalam proses belajar pada materi yang terdapat dalam 

subtema manusia dan lingkungan. Selain itu, produk yang dihasilkan 

dapat dapat memotivasi peserta didik dan memberikan pengalaman 

belajar dengan metode belajar yang dapat membantu mereka untuk 

belajar aktif. 

d. Bagi Peneliti lain 

Hasil pengembangan dapat digunakan sebagai masukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pelaksanaan pengembangan ini, mungkin akan ditemui berbagai kendala. 

Oleh karena itu, perlu disampaikan asumsi dan keterbatasan penelitian 

pengembangan dengan harapan dari keterbatasan ini nantinya akan dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk memperbaiki dan mengembangkan 
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penelitian ini. Asumsi yang digunakan pada pengembangan multimedia 

pembelajaran  pada pada subtema manusia dan lingkungan kelas V adalah: 

1. Penelitian ini menfokuskan pada pembuatan produk multimedia 

pembelajaran berbentuk CD pembelajaran bagi siswa kelas V semester 2 

tahun ajaran 2015-2016 pada subtema manusia dan lingkungan. 

2. Uji coba hanya dilakukan dalam 3 tahap dan hanya pada kalangan terbatas 

dengan jumlah subjek terbatas. Multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan akan menjadi lebih baik jika diujicobakan secara luas. 

3. Pemanfaatan akan lebih baik, jika didukung sarana komputer yang 

memadai. Artinya keberadaan sarana komputer mutlak diperlukan dalam 

pembelajaran tersebut. 

H. Definisi Istilah 

Istilah – istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian pengembangan ini 

yaitu: 

1. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

(Sugiyono, 2014: 297). Dalam hal ini peneliti tidak menguji teori, tetapi 

untuk menghasilkan atau mengembangkan produk yaitu berupa media 

pembelajaran tematik integratif pada subtema manusia dan lingkungan. 

2. Multimedia adalah penyatuan dua atau lebih media komunikasi seperti teks, 

grafik, animasi, audio, dan video, dengan ciri-ciri interaktivitas komputer 

untuk menghasilkan satu presentasi menarik (Oblinger dalam Munir,    

2014: 2). Sistem di dalamnya didesain sedemikian rupa sehingga setiap 
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peserta didik mendapatkan materi pelajaran yang diperlukan dengan suara, 

grafik, animasi, dan teks dalam proses belajarnya. 

3. Multimedia Pembelajaran adalah kombinasi dari dua atau lebih media 

(audio, teks, grafik, gambar, dan video) yang oleh penggunanya 

dimanipulasi untuk mengendalikan perintah atau perilaku alamidari suatu 

presentasi (Guidelines for Bibliographic Description of Interactive 

Multimedia dalam Prastowo, 2014: 329). 

4. Adobe Flash CC 2015 sebuah program (software) yang digunakan untuk 

membuat animasi dan tampilan dalam pengembangan produk media 

pembelajaran. 

5. Pembelajaran Tematik Integratif adalah adalah pendekatan pembelajaran 

yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran 

ke dalam berbagai tema. 

6. Materi subtema manusia dan lingkungan merupakan materi kelas V 

Semester II yang terdiri dari SKL KI, Pemetaan KD yang terbagi menjadi 

beberapa sub pembelajaran. 
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