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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam 

proses belajar. Pendidik dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang 

dapat disediakan oleh sekolah dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-

alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Oleh karena 

itu, guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 

media pembelajaran. Pengetahuan dan pemahaman tentang media 

pembelajaran yang hendaknya dimiliki oleh guru menurut Hamalik 

(Arsyad, 2014: 2), adalah sebagai berikut. 

a. Media sebagai alat komunikasi yang berfungsi untuk mengefektifkan 

proses pembelajaran. 

b. Media berfungsi juga untuk pencapaian tujuan pembelajaran. 

c. Manfaat media dalam pembelajaran. 

d. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. 

e. Inovasi dalam media pendidikan. 

 Proses pembelajaran yang dirancang oleh guru harus berdasarkan 

kurikulum, materi, dan kebutuhan peserta didik. Dalam proses 

pembelajaran pasti akan terjadi interaksi baik antar guru dan peserta didik 

ataupun peserta didik dan peserta didik. Interaksi yang terjadi di dalam 

proses pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Hal yang 

mempengaruhi misalnya guru, peserta didik, bahan materi, modul, sumber 

belajar, dan media pembelajaran. 

12 
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a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar 

(Djamarah, 2010: 120). Selanjutnya, Criticos (Daryanto, 2013: 4) 

mengatakan media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu 

sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. 

Kehadiran media dalam proses pembelajaran sangatlah penting, karena 

ketidakjelasan materi yang disampaikan dapat dibantu dengan adanya 

media sebagai perantara. Media dalam hal ini perlu diperhatikan oleh 

pengajar agar dapat memilih media mana yang sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan.  

Proses belajar mengajar guru harus mampu menguasai alat bantu 

yang sesuai untuk digunakan dalam proses belajar sehingga melalui 

penggunaan media pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. Alat bantu tersebut, Gagne dan 

Briggs (Arsyad, 2014: 4) mengatakan bahwa media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pelajaran yang terdiri buku,  tape recorder, kaset, video camera, 

video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, 

televisi, dan komputer. Media sebagai komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi secara luas dilingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa media adalah alat bantu yang digunakan dalam 

proses pembelajaran sebagai penyalur informasi guna memperjelas 

materi pembelajaran dan mencapai tujuan dalam pembelajaran. Media 

tesebut dapat berupa  buku,  tape recorder, kaset, video camera, video 

recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer. 

b. Jenis – Jenis Media Pembelajaran 

Secara psikologi, anak usia sekolah dasar termasuk ke dalam 

perkembangan operasional konkret yang menuntut infomasi tidak hanya 

dalam bahasa lisan, tetapi harus menggunakan visualisasi terhadap 

materi yang dipelajarinya. Oleh karena itu, media dibutuhkan dalam 

pembelajaran untuk melengkapi dan membatu proses pembelajaran 

guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Berikut ini adalah jenis-jenis media pembelajaran menurut 

Henrich (Ariani 2010: 90-91), adalah sebagai berikut;  

1) Media yang tidak diproyeksikan 

2) Media yang diproyeksikan 

3) Media audio 

4) Media Video 

5) Media berbasis komputer 

6) Multimedia 

Media yang akan dibahas dan digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah multimedia pembelajaran. Multimedia 

pembelajaran sudah mencakup semua jenis media yang ada atau 
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gabungan dari beberapa media, sehingga pembelajaran lebih kompleks 

dan lebih lengkap. 

2. Multimedia Pembelajaran 

a. Pengertian Multimedia Pembelajaran 

Multimedia yang menggabungkan dua unsur atau lebih terdiri 

dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. 

Menurut Hofstetter (Munir, 2012: 3) 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 pengguna dapat melakukan 

navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. 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 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 di sini 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 
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mengikuti pembelajaran. Sedangkan Menurut Ivers (2002: 2), 

“multimedia is the use of several media to present information, 

combinations may include text, graphich, animation, pictures, video, 

and sound”. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa multimedia 

adalah penggunaan beberapa media untuk menyajikan informasi. 

Multimedia dapat menyajikan informasi yang dapat dilihat, 

didengar, dan dilakukan sehingga multimedia sangatlah efektif untuk 

menjadi alat yang lengkap dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 

Sejalan dengan hal tersebut Mishra (2005: 61) menyatakan bahwa 

“multimedia is multisensory; it engages the senses of the student”. 

Artinya, multimedia adalah multi sensori yang itu melibatkan indera 

peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa multimedia 

adalah alat penyampai informasi berupa teks, grafik, foto, video, 

animasi, musik yang dipadukan dalam satu kesatuan program tertentu.  

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 penelitian pengembangan ini 

diharapkan akan menghasilkan multimedia pembelajaran yang baik. 

b. Karakteristik Multimedia Pembelajaran 

Multimedia dalam konteks pembelajaran, menurut Daryanto 

(2013: 53) multimedia memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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1) Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, yaitu 

menggabungkan dari beberapa unsur media, seperti audio, visual, 

dan lain-lain. 

2) Bersifat interaktif, maksudnya adalah multimedia mempunyai 

kemampuan dalam merespon pengguna. 

3) Bersifat mandiri, artinya bahwa multimedia memberikan 

kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna dapat 

menggunakan tanpa bimbingan orang lain. 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut Murni (Warsita, 2008: 155) 

karakteristik multimedia pembelajaran ada empat hal sebagai berikut: 

1) Mengoptimalkan seluruh media yang ada. 

2) Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna. 

3) Kontrol ada pengguna (user). 

4) Bersifat terprogram, yaitu berisikan materi-materi pembelajaran 

yang tersusun dan menyediakan informasi yang banyak. 

 

c. Objek Multimedia Pembelajaran 

Setiap objek multimedia memerlukan cara penanganan tersendiri, 

dalam hal kompresi data, penyimpanan, dan pengambilan kembali untuk 

digunakan. Menurut Sutopo (2003: 8-14), menyatakan bahwa 

multimedia terdiri dari tujuh objek antara lain: 

1) Teks, merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis 

multimedia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 

penggunaan hyperteks, auto-hipertext, textstyle, import text, dan 

eksport text. 

2) Image, Manusia sangat berorientasi pada visual (visual-oriented), 

dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan 

informasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam gambar adalah visible, 

non-visible, abstrak, integrated drawing tool, clip art, import grafik, 

dan resolusi. 

3) Animasi, menggambarkan sulitnya menyajikan informasi dengan 

satu gambar saja, atau sekumpulan gambar. Animasi mencangkup 

kemampuan yaitu integrated animation tool, animation clip, import 

file animasi, recording and playack, dan transition effect. 

4) Audio, cara lain untuk lebih memperjelas pengertian suatu 

informasi.  
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5) Full-motion dan live video, penyimpanan untuk pemroseesan video 

clip yang diperoleh dari kamera. 

6) Interactive link, diperlukan untuk menggabungkan beberapa elemen 

multimedia sehingga menjadi informasi yang terpadu. 

 

Pendapat lain pemanfaatan multimedia flash Munir (2012: 9) 

menyatakan bahwa dalam bidang pendidikan penyampaian bahan ajar 

secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena 

didukung oleh berbagai aspek seperti suara/audio, video, animasi, teks, 

dan grafik.  

Berdasarkan objek dan pemanfaatan di atas dapat disimpulkan 

bahwa objek dalam flash mempunyai keunggulan dan pemanfaatan 

dalam proses pembelajaran dikelas serta dapat membantu guru sebagai 

bahan media. 

d. Peranan Multimedia Pembelajaran 

Perkembangan teknologi yang berlangsung begitu cepat telah 

mengubah cara pandang terhadap suatu proses pembelajaran. 

Pembelajaran bukan hanya bagaimana guru mengajar tetapi melainkan 

juga melibatkan sumber-sumber lain yang digunakan oleh peserta didik 

untuk belajar secara mandiri. Lebih lanjut dijelaskan oleh Miarso (2011: 

458-459), mengatakan 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. 
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Kemp & Dayton (Daryanto, 2013: 6) mengulas tentang kontribusi 

media pada proses pembelajaran adalah sebagai berikut: (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. 

Peranan media menurut Sudjana dan Rivai (2013: 6) 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 dipecahkanoleh para siswa dalam 

proses belajarnya; (3) sebagai sumber belajar bagi siswa. 

Dari uraian di atas, menyatakan 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 maupun kelompok tergantung permasalahan yang 

harus diselesaikan. 
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e. Manfaat Multimedia Pembelajaran 

Daryanto (2013: 52) menyatakan bahwa multimedia memberikan 

manfaat bagi guru maupun peserta didik antara lain sebagai berikut. 

1) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian peserta didik. 

2) Adanya interaktif dalam pembelajaran. 

3) Waktu pembelajaran menjadi efisien. 

4) Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

5) Meningkatkan daya tarik peserta didik dalam pembelajaran. 

 

Sedangkan Ariani (2010: 12) menyatakan beberapa manfaat yang 

dapat diambil dalam pembelajaran multimedia, yaitu: 

1) Pengenalan perangkat teknologi informasi dan komunikasi kepada 

siswa. 

2) Memberikan pengalaman baru dan menyenangkan baik bagi guru itu 

sendiri maupun siswa. 

3) Mengejar ketertinggalan pengetahuan tentang iptek di bidang 

pendidikan. 

4) Pemanfaatan multimedia dapat membangkitkan motivasi belajar 

para pembelajar, karena adanya multimedia membuat presentasi 

pembelajaran menjadi lebih menarik. 

5) Multimedia dapat digunakan membantu pembelajar membentuk 

model mental yang akan memudahkannya memahami suatu konsep. 

6) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

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. 

f. Kriteria Kualitas Multimedia Pembelajaran 

Pembelajaran dengan menggunakan multimedia muncul dan 

berkembang berdasarkan permasalahan dalam penerapan teknologi 

dalam proses pembelajaran. Penggunaan multimedia pembelajaran juga 
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harus memenuhi beberapa kriteria. Menurut Walker & Hess dalam 

Arsyad (2014 :219) tentang kriteria dalam mereview perangkat lunak 

media pembelajaran berdasarkan kualitas antara lain sebagai berikut: 

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 intruksionalnya. 

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 penangan jawaban. 

e) Kualitas pengelolaan programnya. 

f) Kualitas pendokumentasiannya. 

 

Kriteria penilaian multimedia pembelajaran menurut Wahono 

(Ariani, 2014 : 17-18) penilaian tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Aspek rekayasa perangkat lunak 

a) Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan 

media pembelajaran. 

b) Reliable (handal). 

c) Maintainable (dapat dipelihara atau dikelola dengan mudah). 

d) Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam 

pengoprasiannya). 

Pengembangan Multimedia Berbasis..., Handoko Aji Wardana, FKIP, UMP, 2016



22 
 

 
 

e) Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/softwere/tool untuk 

pengembangan. 

f) Kompatibilitas (media pembelajaran dapat dijalankan di 

berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang ada). 

g) Pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah 

dalam eksekusi. 

h) Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap. 

i) Reusable (sebagian atau seluruh program media pembelajaran 

dapat dimanfaatkan kembali  untuk mengembangkan media 

pembelajaran lain. 

2) Aspek desain pembelajaran 

a) Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis). 

b) Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum. 

c) Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran. 

d) Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran. 

e) Interaktivitas. 

f) Pemberian motivasi belajar. 

g) Kontekstualitas dan aktualitas. 

h) Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar. 

i) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. 

j) Kedalaman materi. 

k) Kemudahan untuk dipahami. 

l) Sistematis, runut, alur logika jelas. 

m) Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan. 

n) Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran. 

o) Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi. 

p) Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi. 

3) Aspek komunikasi visual 

a) Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan 

dengan keinginan sasaran. 

b) Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan. 

c) Sederhana dan memikat. 

d) Audio (narasi, sound effect, backsound, musik). 

e) Visual (layout design, typography, warna). 

f) Media bergerak (animasi, movie). 

g) Layout Interactive (ikon navigasi). 

 

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 
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komputer di sekolah akan semakin umum dan sekaligus untuk menjaga 

kualitas proses dan hasil pembelajaran yang berlangsung. 

g. Kelebihan dan Kekurangan 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, sehingga 

dapat mengarah keperhatian dan tingkat retensi yang baik. 

4) Menarik perhatian dan minat, karena merupakan gabungan antara 

pandangan, suara dan gerakan. 

5) Media alternatif dalam penyampaian pesan dengan diperkuat teks, 

suara, gambar, video dan animasi. 

6) Meningkatkan kualitas penyampaian informasi. 

7) Bersifat interaktif menciptakan hubungan dua arah diantara 

pengguna multimedia. 

 

Selain dari kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas, 

multmedia juga mempunyai kekurangan-kekurangan seperti: 

1) Proses pembuatan multimedia membutuhkan waktu yang relatif 

lama. 

2) Dalam pembuatan harus menggunakan program khusus seperti 

Adobe Flash. 

3) Membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatan multimedia. 

 

3. Adobe Flash  

a. Pengertian Adobe Flash 

Flash adalah software yang memiliki kemampuan menggambar 

sekaligus menganimasikannya, serta mudah dipelajari. Adobe adalah 

vendor software yang membeli Flash dari vendor sebelumnya yaitu 

Macromedia. Perangkat lunak Macromedia Flash berganti nama 

menjadi Adobe Flash. Versi terbaru dari Adobe Flash saat ini adalah 

Adobe Flash Professional CS6 dan Adobe Flash Professional CC 2015. 
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Pembuatan animasi ini menggunakan Adobe Flash  Professional CC 

2015 sebagai aplikasinya dan hasil dari pembuatan dalam bentuk file.swf 

yang dapat di jalankan oleh Flash Player, Media Player, dan Browser. 

Menurut Wiley & Sons (2012: 10), “Adobe Flash Professional is 

softwere to manipulate video and sound, and even connect to databases 

to build web-based applications, such as shopping carts, or display 

news feeds of continuously updated information. Dari penjelasan 

pengertian tersebut bahwa Adobe Flash Professional adalah aplikasi 

yang menggunakan flash yang lebih dari pada membuat animasi tetapi 

dengan softwere ini bisa memanipulasi video dan suara serta terhubung 

dengan database untuk membangun aplikasi berbasis web. 

b. Area Kerja Adobe Flash Professional CC 2015 

1) Halaman Awal 

 Tampilan yang pertama kali muncul ketika mengakses 

Adobe Flash Professional CC 2015 dengan mengakses pertama kali 

yaitu double klik pada icon yang ada di desktop. Tampilan start page 

pertama kali membuka Adobe Flash  Professional CC 2015 yaitu: 

 
Gambar 2.1 

Tampilan start page Flash Professional CC 2015 
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2) Toolbox 

Toolbox adalah bagian dari area kerja yang terdapat 

macam-macam tool yang digunakan untuk menggambar suatu 

objek. Tolbox terdiri dari beberapa bagian yaitu selection tool, 

drawing tool, painting tool, dan navigation tool. Toolbox tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.2 Toolbox Flash Professional CC 2015 

 

 

3) Timeline 

 Timeline pada Adobe Flash Professional CC 2015 secara 

default terletak dibawah stage. Timeline berpungsi untuk 

mengontrol keseluruhan objek dan animasi yang terdapat pada 

stage. Timeline tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.3 Tampilan Timeline 

4) Layer 

 Layer adalah tumpukan-tumpukan yang berisikan objek di 

dalamnya untuk mengatur movie dan stage serta menentukan 

kedalaman atau lapisan suatu objek. Terdapat mode yang dipilih 

pada layer diantaranya: Guide layer, motion layer, dan masking 

layer. Layer tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 2.4 Tampilan Menambah Layer baru 

5) Frame 

 Frame merupakan bagian dari layer yang digunakan untuk 

mengatur pergerakan animasi, didalam frame terdiri dari teks, 

gambar, audio, video, dan kode program action script. Frame 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.5 Jenis-jenis Frame 

6) Stage 

 Stage adalah area putih berbentuk kotak yang terletak 

ditengah area kerja Flash. Stage berpungsi untuk menampilkan 

semua objek yang diletakan pada stage bisa berupa teks, gambar, 

dan video. 

7) Panel Properties 

 Panel Properties adalah menampung semua properti yang 

terdapat pada tool-tool dalam flash. Panel Properties tersebut dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 2.6 Panel Properties pada stage 
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8) Panel Library 

 Panel Library pada flash berpungsi menampung semua 

simbol yang telah dibuat maupun hasil impor dari file luar seperti 

audio, video, gambar, dll. Panel Library tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 
Gambar 2.7 Panel Library pada stage 

9) Panel Action 

 Panel Action berpungsi sebagai tempat menuliskan action 

script. Mengaktifkan Panel action dengan cara pilih menu Window 

> Actions atau dengan menekan tombol F9. Panel Action  tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 2.8 Panel Action 

Maulana (2014: 3-10) 
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c. Kelebihan Adobe Flash Professional CC 2015 

Menurut Menurut Wiley & Sons (2012: 10-11),  Fitur-fitur yang 

ada pada Adobe Flash Professional CS6 antara lain adalah : 

1) Drawing environment,  

2) Animation, 

3) Layout, 

4) Programming. 

 

Madcoms (2008: 1-2)  menyatakan bahwa keunggulan-

keunggulan dan kecanggihan Flash dalam membuat dan mengolah 

animasi 2D), yaitu: 

1) Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek 

lain. 

2) Dapat membuat prubahan transparasi warni pada movie. 

3) Dapat membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk yang 

lain. 

4) Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah 

ditetapkan. 

5) Dapat dikonversi dan dipublikasian (publish) ke dalam beberapa tipe 

di antaranya adalah: .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, . mov. 

6) Dapat mengolah dan membuat animasi dari objek Bitmap. 

7) Flash merupakan program animasi berbasis vektor yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pembuatan objek-objek vektor. 

8) Flash terintegrasi dengan Adobe Photoshop dan Ilustrator. 

 

Berdasarkan uraian dari keunggulan atas, pengembangan ini 

menggunakan software versi terbaru  yaitu Adobe Flash Professional 

CC 2015 karena versi terakhir dari CS (Creative Suite) berganti dengan 

CC (Creative Cloud) dan software terbaru ini dengan sistem menyewa 

berbeda dengan versi sebelumnya dengan penambahan html5.  
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4. Pembelajaran Tematik Integratif 

a. Pembelajaran Tematik    

Kurikulum terbaru yang dirumuskan oleh pemerintah adalah 

Kurikulum 2013, yang menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Pembelajaran yang diterapkan dalam bentuk tema-tema 

(tematik). Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa (Rusman, 2014: 254).  

Rusman (2014: 254-255) menyatakan bahwa Tema diharapkan 

akan memberikan banyak keuntungan, antara lain:  

1) Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema 

tertentu. 

2) Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran 

dalam tema yang sama. 

3) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan 

4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan 

mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta 

didik. 

5) Peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar 

karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

6) Peserta didik mampu lebih bergairah belajar karena dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu 

kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mata pelajaran 

lain. 

7) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan 

secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 

dua atau tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk 

kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. 

 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa 

dalam proses belajar atau mengarahkan siswa secara aktif terlibat dalam 
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proses pembelajaran. Pembelajaran tematik memiliki beberapa 

keunggulan menurut Rusman (2014: 257-258) kelebihan yang terdapat 

dalam pelaksanaan model pembelajaran tematik adalah sebagai berikut: 

1) Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan 

dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

2) Kegiatan yang dipilih sesuai dan bertolak dari minat dan kebutuhan 

anak. 

3) Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil 

belajar akan dapat bertahan lebih lama. 

4) Pembelajaran tematik menumbuh kembangkan keterampilan 

berfikir anak. 

5) Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui dalam permainan anak. 

6) Menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak seperti kerja 

sama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang 

lain. 

 

b. Pembelajaran Terintegrasi 

Model pembelajaran terintegrasi menggunakan pendekatan antar 

bidang studi yang berupaya menggabungkan beberapa aspek dari materi 

pembelajaran. Menurut Forgarty (Trianto, 2010: 43)  pembelajaran tipe 

integrated (keterpaduan) merupakan tipe pembelajaran terpadu yang 

menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang 

studi dengan cara menetapkan prioritas kulikuler dan menemukan 

keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam 

bidang studi. 

Fokus pengintegrasian dalam hal ini pada sejumlah keterampilan 

belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam 

suatu unit pembelajaran untuk pencapaian materi pembelajaran. 

Menurut Fogarty (Trianto, 2010: 43) keterampilan tersebut meliputi; 
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keterampilan berpikir (thinking skill), keterampilan sosial (social skill), 

dan keterampilan mengorganisir (organizing skill). 

Pembelajaran integrasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Menurut Trianto (2010: 44-45), kelebihan pembelajaran integrasi yaitu: 

1) Adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi, karena 

dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, 

keterampilan sosial dan ide-ide penemuan lain, satu pelajaran dapat 

mencangkup banyak dimensi, sehingga siswa dalam proses 

pembelajaran semakin diperkaya dan berkembang. 

2) Motivasi siswa dalam belajar. 

3) Tipe integrasi juga memberikan perhatian pada berbagai bidang 

yang penting dalam satu saat, tipe ini tidak memerlukan penambahan 

waktu untuk bekerja dalam guru lain. 

 Selain itu, pembelajaran integrasi juga memiliki kekurangan 

antara lain: 

1) Terletak pada guru. 

2) Sulitnya menerapkan secara penuh. 

3) Memerlukan tim antar bidang studi. 

4) pengintegrasian kurikulum dengan konsep masing-masing bidang 

studi adanya sumber belajar yang beraneka ragam. 

 

Berdasarkan beberapa teori di atas, pembelajaran terintegrasi 

merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa bidang studi 

dengan menekankan aspek keterampilan, konsep, dan sikap  di dalam 

bidang studi, serta memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

menggunakan pembelajaran terintegrasi. 

c. Pengertian Pembelajaran Tematik Integratif 

Pembelajaran tematik dan pembelajaran terintegrasi sebenarnya 

keduanya merupakan pembelajaran yang berbeda. Istilah ”tematik” dan 

”integrasi” Menurut Darmawan dalam Prastowo (2014: 51-52) tematik 

diartikan sebagai mengenai tema yang pokok sedangkan terpadu berarti 

sudah padu (disatukan, dilebur menjadi satu).  
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Pengertian tentang pembelajaran tematik integartif pada dasarnya 

mengacu pada pendekatan pembelajaran tepadu. Menurut Joni, T.R 

(Trianto, 2010: 56) bahwa pembelajaran terpadu merupakan suatu 

sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual 

maupun kelompok, aktif mencari, bermakna, dan otentik. Mamat SB 

(Prastowo, 2014: 54) menyatakan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran terpadu, dengan mengelola pembelajaran 

yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu 

topik pembicaraan yang disebut tema. 

Pengertian tentang pembelajaran tematik integartif pada dasarnya 

mengacu pada pendekatan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke 

dalam berbagai tema. Dokumen kurikulum 2013, dijelaskan bahwa 

pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, 

keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi 

berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai 

konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara 

parsial. Pembelajaran tersebut dapat memberikan makna yang utuh 

kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. 

Lebih lanjut, bahwa pembelajaran tematik integrasi merupakan 

pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan peserta didik 

dalam pembelajaran. Peserta didik aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah sehingga 
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hal ini menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan 

kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan lainnya. Pembelajaran 

tematik integrasi merupakan pembelajaran tidak semata-mata 

mendorong peserta didik untuk mengetahui (learning to know), tetapi 

belajar juga untuk melakukan (learning to do), belajar untuk menjadi 

(learning to be) dan belajar untuk hidup bersama (learning to live 

together) (Mamat dalam Prastowo, 2014: 56). 

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dengan berbagai mata pelajaran 

ke dalam berbagai tema. Dengan langkah yang digunakan dengan 

menentukan tema terlebih dahulu, topik dan mata pelajaran yang 

berkaitan. 

d.  Landasan Pembelajaran Tematik Integratif 

Menurut Rusman (2014: 255-257) pembelajaran tematik 

integratif mempunyai 3 landasan yaitu: 

1) Landasan Filosofis 

 Landasan filosofis pembelajaran tematik integratif terdiri 

dari tiga aliran filsafat, yaitu : 

a) Progresifisme, melihat bahwa proses pembelajaran ditekankan 

pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, 

suasana ilmiah, dan memperhatikan pengalaman peserta didik 

(Prastowo, 2014: 73). 

b) Konstruktifisme, bahwa melihat pengalaman langsung siswa 

(direct experiences) sebagai kunci dalam pembelajaran. Peserta 

didik menghubungkan pengalamanya dengan pembelajaran 

karena pengetahuan merupaka hasil konstruksi manusia 

(Prastowo, 2014: 78). 

c) Humanisme, melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasan, 

potensi, dan motivasi yang dimilikinya (Prastowo, 2014: 83). 
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2) Landasan Psikologis 

 Rusman (2014: 256) menjelaskan bahwa Landasan 

psikologis pembelajaran tematik integrasi berkaitan dengan 

psikologi perkembangan siswa dan psikologi belajar. Psikologi 

perkembangan diperlukan terutama dalam menenentukan isi atau 

materi pembelajaran tematik terpadu yang diberikan kepada siswa 

agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap 

perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan 

kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran 

tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula 

siswa harus mempelajarinya. Melalui pembelajaran tematik terpadu 

diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan, 

baik fisik, mental atau intelektual, moral maupun sosial. 

3) Landasan Yuridis 

 Menurut Rusman (2014: 256) Landasan yuridis merupakan 

kaitan berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran tematik integratif di sekolah dasar sebagai payung 

hukum. Landasan yuridis tersebut yaitu UUD 1945, UU Nomor 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

 Ketiga landasan yang dijelaskan di atas membangun dasar 

yang kuat dalam pembelaran tematik integratif. Landasan yang kuat 
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inilah yang akan memberikan pengaruh yang bermakna bagi peserta 

didik. 

e. Karakteristik Pembelajaran Tematik Integratif 

Rusman (2014: 258-259) mengemukakan karakteristik 

pembelajaran tematik integartif sebagai berikut : 

1) Berpusat pada peserta didik 

2) Memberikan pengalaman langsung 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

5) Fleksibel 

6) Hasil belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik 

7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain 

8) Mengambangkan komunikasi peserta didik 

9) Mengambangkan kemampuan metakognisi peserta didik 

10)  Lebih menakankan proses dari pada hasil 

f. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik Integratif 

 Kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik integratif 

menurut Majid (2014: 92-93) adalah: 

1) Kelebihan 

a) Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu 

relevan dengan tingkat perkembangan anak. 

b) Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik. 

c) Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik 

sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. 

d) Pembelajaran tematik integratif menumbuhkembangkan 

keterampilan berpikir dan sosial peserta didik. 

e) Pembelajaran tematik integratif menyajikan kegiatan yang 

bersifat pragmatis. 

f) Pembelajaran tematik terpadu dirancang bersama dapat 

meningkatkan kerja sama antar guru bidang kajian terkait, guru 

dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, peserta 

didik/guru dengan narasumber sehingga belajar lebih 

menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks 

yang lebih bermakna. 
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2) Kekurangan 

a) perancangan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak 

menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses, dan tidak 

hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung. 

b) Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, 

keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri, yang 

tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. 

 

g. Scientific Approach (Pendekatan Ilmiah) 

Scientific approach merupakan pendekatan yang digunakan 

dalam proses pembelajaran tematik integratif pada Kurikulum 2013. 

Scientific approach (pendekatan ilmiah) sebagai pengembangan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dalam pendekatan atau 

proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah. Pendekatan ini diterapkan 

supaya dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam 

mengenal dan memahami materi yang sedang dipelajarinya. Nasser 

(2014: 5) menyatakan bahwa “The approach elicited the knowledge of 

stakeholders and experts in the field”. Yang dapat dimaknai bahwa 

pendekatan mampu menimbulkan pengetahuan dan stakeholder yang 

ahli di bidangnya. 

Hosnan (2014: 34) memberikan pandangan bahwa scientific 

approach adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 

supaya peserta didik secara aktif dapat membangun konsep,hukum atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan dalam metode ilmiah seperti 

mengamati (mengidentifikasi masalah atau menemukan masalah, 

merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data 
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dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

mengomunikasikan konsep yang ditemukan. 

Penbelajaran scientific approach dalam konsep pendekatan yang 

disampaikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dipaparkan 

minimal ada 7 (tujuh) kriteria dalam pendekatan scientific. Ketujuh 

kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu ; bukan sebatas 

kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. 

2) Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru – 

peserta didik terbebas dari prasangka yang serta – merta, pemikiran 

subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikirlogis. 

3) Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, 

analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. 

4) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir 

hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama 

lain dari materi pembelajaran.  

5) Mendorong dan menginspirasi peserta didik dalam memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif dalam merespon materi pembelajaran. 

6) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, tetapi 

menarik sistem penyajiannya. 

 

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang, baik 

SD, SMP, dan SMA dilaksanakan dengan menggunakan scientific 

approach. Proses pembelajarannya harus menyentuh empat ranah, yaitu 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga ranah ini diharapkan akan 

menghasilkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif. Rincian 

gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.2 Rincian Gradasi Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan 

Sikap 
Pengetahuan 

(Knowledge) 

Keterampilan 

(Skill) 

Menerima Mengingat Mengamati 

Menjalankan Memahami Menanya 

Menghargai Menerapkan Mencoba 

Menghayati Menganalisis Menalar 

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji 

Sumber: Hosnan. (2014:33). Pendekatan saintifik dan kontekstual 

dalam pembelajaran abad 21 kunci sukses implementasi kurikulum 

2013. Bogor: Ghalia Indonesia.  

Berikut adalah gambar tentang hubungan ketiga ranah tersebut. 

 
Sumber: Daryanto (2014:53). Pendekatan pembelajaran saintifik 

kurikulum 2013. Yogyakarta: Gava Media 

Gambar 2.9 Hubungan Tiga Ranah (Sikap, Pengetahuan, dan 

Keterampilan) 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa proses 

pembelajaran dengan menggunakan scientific approach bertujuan agar 

peserta didik mengetahui tentang “mengapa”. Ranah pengetahuan 

bertujuan agar peserta didik tahu tentang “apa”. Ranah keterampilan 

Sikap (tahu 
mengapa)

Keteterampilan 
(tahu 

bagaimana)

Produktif 
Inovatif Kreatif 

Afektif

Pengetahuan 
(tahu apa)
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bertujuan agar peserta didik tahu tentang “bagaimana”. Ketiga ranah 

tersebut dapat menjadikan peserta didik menjadi manusia yang 

produktif, kreatif, dan afektif. Scientific approach atau lebih umum 

dikatakan pendekatan ilmiah merupakan pendekatan dalam kurikulum 

2013.  

Pendekatan scientific approach dalam pelaksanaanya disesuaikan 

dengan pengetahuan yang hendak dipelajari. Ciri-ciri pembelajaran 

scintific approach dapat digunakan untuk membentuk keterampilan 

inovatif. Komponen-komponen pendekatan Scientific approach dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

 
Sumber: Dyer (Ridwan, 2014: 53) 

Gambar 2.10 Komponen keterampilan inovatif 

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam scientific approach 

biasanya tidak selalu dilaksanakan dengan urut, tetapi dapat juga 

dilaksanakan tidak urut, namun tetap semua kegiatan termuat dalam 

Keterampilan 
Inovatif

Asosiasi

Bertanya

Melakukan 
Eksperimen

Membangun 
Jejaring

Observasi
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pembelajaran. Berikut ini adalah gambaran langkah-langkah kegiatan 

dalam scientific approach antara lain: 

Langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013 

 
Sumber: Kemendikbud (2014) 

Gambar 2.11 Kegiatan Scientific Appproach dalam Pembelajaran 

Menurut Sani (2014: 54-62) Penjelasan tentang langkah-langkah 

scientific approach, yaitu: 

1) Melakukan pengamatan/observasi 

Observasi adalah menggunakan panca indra untuk memperoleh 

informasi. Sebuah benda dapat diobservasi untuk mengetahui 

karakteristiknya, misalnya: warna, bentuk, suhu, volume, berat, bau, 

suara, dan teksturnya (Sani, 2014: 54). 

2) Mengajukan pertanyaan 

Siswa perlu dilatih untuk merumuskan pertanyaan terkait dengan 

topik yang akan dipelajari. aktivitas belajar ini sangat penting untuk 

meningkatkan keingintahuan (coriosity) dalam diri siswa dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk belajar sepanjang 

hayat. Guru perlu mengajukan pertanyaan dalam upaya memotivasi 

siswa untuk mengajukan sebuah pertanyaan (Sani, 2014: 57). 

3) Mengasosiakan/menalar 

Kemampuan mengolah informasi melalui penalaran dan berpikir 

rasional merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh 

siswa. Impormasi yang diperoleh dari pengamatan atau percobaan 

yang dilakukan harus diproses untukmenemukan keterkaitan satu 

informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari 

Observing
(mengamati)

Questioning 
(menanya)

Associating
(menalar)

Eksperimenting 
(mencoba)

Networking
(membentuk 

jejaring)
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keterkaitan satu informasi, dan mengambil berbagai kesimpulan dari 

pola yang ditemukan. 

4) Melakukan eksperimen/percobaan memperoleh informasi 

Belajar dengan menggunakan pendekatan ilmiah akan melibatkan 

siswa dalam melakukan aktivitas menyelidiki penomena dalam 

upaya menjawab suatu permasalahan. Guru juga dapat menugaskan 

siswa untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai 

sumber. 

5) Membangun/mengembangkan jejaring dan berkomunikasi 

Pada dasarnya, setiap orang memiliki jaringan walaupun tidak 

disadari oleh yang bersangkutan. Jaringan sangat dibutuhkan dalam 

belajar dari aneka sumber, mengembangkan diri, dan memperoleh 

pekerjaan. Seorang siswa memiliki jejaring pribadi yang terdiri dari 

keluarga, teman, teman dari keluarga, teman dari teman tetangga, 

guru, dan lain-lain. 

 

Dari pemaparan diatas tentang langkah-langkah dalam scientific 

approach yang sesuai dikembangakan di sekolah dasar terdiri atas lima 

tahapan. Hal ini didukung dengan keberadaan kurikulum 2013 di 

Indonesia, dimana scientific approach sebagai pendekatan dalam 

pembelajaran. Tahapan dalam scientific approach yang sesuai untuk 

sekolah dasar dimulai dari mengamati (observing), menanya 

(mengajukan hipotesis), mencoba (eksperimen), menalar (relating), dan 

mengkomunikasikan (communicating). Langkah-langkah ini akan 

menjadi proses pembelajaran kurikulum 2013. 

5. Materi Pembelajaran 

 Pada materi pengembangan ini akan memfokuskan pada semester II 

tema lingkungan sahabat kita subtema manusia dan lingkungan 

pembelajaran ke-1. Materi pada tema ini secara garis besar mencakup 

tentang mengenal hak dan kewajiban manusia dan lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. Materi tersebut disajikan dengan visualisasi baik 
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dengan cara guru menggunakan media ajar untuk  mengajar dan peserta 

didik dapat memahami materi yang dipelajari secara langsung dilingkungan 

sekolah maupun di rumah. 

6. Teori Belajar 

 Proses belajar terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur 

hidup, sejak masih bayi sampai ke liang lahat nanti. proses belajar bersifat 

individual dan kontekstual, hal ini proses belajar terjadi dalam diri peserta 

didik sesuai dengan perkembangan dan lingkungannya. Menurut Warsita 

(2008: 62) Belajar adalah suatu upaya atau proses perubahan perilaku 

seseorang sebagai akibat interaksi peserta didik dengan berbagai sumber 

belajar yang ada di sekitarnya. 

 Pemahaman mengenai teori belajar yang digunakan sebagai 

landasan dalam pembuatan multimedia ini merupakan hal yang sangat 

penting untuk diketahui. Teori yang mendukung pengembangan multimedia 

pembelajran dalam penelitian ini adalah Teori Belajar Behaviorisme. 

Perspektif Behaviorisme, memandang belajar sebagai perubahan tingkah 

laku sebagai akibat adanya interaktif stimulus dan respon. Hal yang dapat 

mempengaruhi stimulus dan respon adalah penguatan (reinforcement) yaitu 

apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Budiningsih (2005: 20)  

menjelaskan bahwa untuk teori belajar Behaviorisme belajar merupakan 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus 

dan respon. 
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 Menurut Al-Tabany (2014: 18-19) Belajar diartikan sebagai proses 

perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham 

menjadi paham, dari kurang terampil menjadi lebih terampil, dan dari 

kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan 

maupun individu itu sendiri. Proses belajar terjadi melalui banyak cara, baik 

disengaja maupun tidak disengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan 

menuju pada suatu perubahan perilaku tetap berupa pengetahuan, 

pemahaman serta tingkah lakunya.  

 Menurut Sadiman, dkk (2009: 9) Perubahan tingkah laku harus 

tertanam pada siswa sehingga menjadi suatu kebiasaan. Siswa dalam 

tingkah laku tersebut menjadi suatu kebiasaan, maka setiap ada perubahan 

tingkah laku positif ke arah tujuan yang dikehendaki harus diberi penguatan 

(reinforcement) berupa pemberitahuan bahwa tingkah laku tersebut betul. 

Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah 

tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran.   

 Berdasarkan paparan dari prespektif behaviorisme tersebut, 

multimedia pembelajaran dengan segala keunggulannya, merupakan media 

yang tepat untuk diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Media 

mempunyai peran penting terutama media dengan sentuhan teknolgi yang 

dapat meningkatkan beberapa stimulus dan beberapa penguat 

(reforcements).  
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7. Karakteristik Peserta Didik di Sekolah Dasar 

 Pada masa usia sekolah dasar merupakan masa anak-anak lebih 

mudah untuk dididik dan dibimbing dari pada masa sebelum dan 

sesudahnya. Suryobroto (Djamarah, 2011: 124) mengatakan masa usia 

sekolah dasar diperinci menjadi dua fase, yaitu: 

a. Masa Kelas Rendah Sekolah Dasar 

Karakteristik anak pada masa kelas rendah sekolah dasar menurut 

Suryobroto (Djamarah, 2011: 124-125) yaitu sebagai berikut; 

1) Adanya hubungan antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani 

dengan prestasi di sekolah. 

2) Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan 

permainan. 

3) Adanya kecenderungan memuji diri sendiri. 

4) Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain, jika itu 

merupakan hal yang menguntungkan. 

5) Kalau tidak dapat menyelesaikan soal, maka soal itu dianggapnya 

tidak penting. 

6) Anak menghendaki nilai rapor yang baik, tanpa melihat apakah 

prestasinya pantas diberi nilai baik atau tidak. 

 

b. Masa Kelas Tinggi Sekolah Dasar 

Menurut Suryobroto (Djamarah, 2011: 125) beberapa 

karakteristik anak pada masa kelas tinggi di sekolah dasar yaitu sebagai 

berikut; 

1) Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. 

2) Sangat realistik, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dan ingin 

belajar. 

3) Menjelang akhir masa ini, anak ada minat terhadap beberapa hal dan 

mata pelajaran khusus. 

4) Sampai usia sekitar 11 tahun, anak membutuhkan guru atau orang-

orang dewasa lainnya. 

5) Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya. 
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Berdasarkan teori di atas, penggunaan multimedia pembelajaran 

yang akan digunakan pada kelas tinggi untuk mempermudah siswa 

dalam proses pembelajaran. Kelas tinggi untuk mengetahui sesuatu 

karena karena adanya minat dan rasa ingin tahu yang besar. Sehingga 

proses penelitian fokus pada kelas V Sekolah Dasar. 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian pengembangan relevan yang mendukung 

berhasilnya pembelajaran dengan multimedia antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fredy dan Sunaryo (2013) dengan judul 

”Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Pada Materi 

Bilangan Bulat Kelas IV SDN Lempuyangan I Yogyakarta” menunjukan 

bahwa penggunaan multimedia pembelajaran matematika pada materi 

Bilangan Bulat kelas IV SD  layak digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar kognitif siswa. Multimedia pembelajaran Matematika menunjukan 

hasil uji thitung lebih besar dari ttabel (4,035 > 2,01), dan uji n-gain hasil belajar 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 

(0,57 > 0,42). 

2. Penelitian Indri Prasetyaningsih (2015) dengan judul ”Pengembangan 

Media Pembelajaran IPA Berbasis Adobe Flash CS5 Untuk Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar” menunjukkan thitung sebesar 2,041 dan ttabel sebesar 2,011. 

Sehingga uji-t terhadap post test menunjukkan bahwa thitung > ttabel dan nilai 

signifikansi yang diperoleh 0,047<0,05 yang berarti terdapat perbedaan 

rata-rata nilai post test IPA antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 
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menunjukkan bahwa nilai rata-rata post test  kelas eksperimen lebih tinggi 

dari pada nilai rata-rata post test kelas kontrol. Sehingga bahwa 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash 

CS5 terbukti lebih efektif terhadap prestasi siswa kelas V SD 

Muhammadiyah Ambarketawang 3. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penggunaan 

dan pengembangan multimedia pembelajaran dapat meningkatkan hasil dan 

minat belajar peserta didik. Dari kedua penelitian tersebut maka akan dilakukan 

pengembangan multimedia berbasis aplikasi Adobe Flash Professional CC 

2015 pada pembelajaran tematik integratif subtema manusia dan lingkungan 

kelas V di Sekolah Dasar. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran 

dilakukan dengan cara memadukan media pembelajaran dengan evaluasi 

pembelajaran sederhana, serta desain uji pelaksanaan lapangan dilakukan oleh 

kelompok uji coba dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

C. Kerangka Berpikir 

Secara alami perubahan selalu terjadi pada setiap sistem akibat pengaruh 

baik faktor internal dan faktor eksternal. Pendidikan di Indonesia melihat 

perubahan dari kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013, dan perubahan 

penerapan dua kurikulum yang berbeda. Perubahan pola pemikirannya adalah 

pola pemikiran media tunggal menjadi multimedia, pola pemikiran dari ilmu 

pengetahuan tunggal menjadi ilmu pengetahuan jamak atau tematik integratif. 

Hal ini mengakibatkan multimedia pada pembelajaran tematik integratif sangat 

diperlukan sebagai alat bantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran 
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di kelas. Penggunaan multimedia diharapkan dapat memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi 

yang sedang dipelajari. 

Media merupakan suatu alat yang digunakan guru untuk mempermudah 

proses pengajaran untuk menyampaikan suatu informasi mengenai materi 

kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Multimedia adalah gabungan dari 

beberapa unsur media yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang berupa 

gambar, teks, audio, video, dan animasi. Pembelajaran pada kurikulum 2013 

menggunakan pembelajaran tematik integratif proses pembelajaran dari 

beberapa mata pelajaran digabungkan menjadi tema tertentu. Pendekatan 

saintifik yang digunakan pada kurikulum 2013 menuntut siswa untuk berpikir 

kritis dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 

mengkomunikasikan dan mengkonfirmasi sehingga guru berupaya mengusai 

materi dan menggunakan pendekatan yang tepat serta pemilihan media yang 

sesuai buku siswa dan buku guru yang diberikan oleh pemerintah sebagai 

pedoman guru untuk mengajarkan proses pembelajaran di kelas, sedangkan 

media berbasis teknologi harus ditingkatkan untuk menunjang proses belajar 

mengajar. 

Karakteristik siswa perlu dipertimbangkan dalam hal pemilihan media 

agar dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Usaha yang dilakukan dengan mengambangkan suatu media berbasis flash 

siswa dapat meningkatkan pemahaman untuk termotivasi dalam belajar. 

Pengembangan media melalui kualitas kontrol dengan materi subtema manusia 
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dan lingkungan pada pembelajaran ke-1 tersebut, ,media dapat digunakan layak 

dalam proses pembelajaran. 

Berikut ini adalah bagan kerangka berpikir pada penelitian dan 

pengembangan multimedia pembelajaran 

Kurikulum 2013  Permasalahan yang 

terjadi dilapangan 

 Pengembangan 

Multimedia 

Pembelajaran 

 

Tematik 

Integratif 

 Analisis Kebutuhan 

Guru 

 Pemenuhan 

Guru 

 

Pendekatan 

Saintifik 

 LAYAK/TIDAK 

. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan 

diatas maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Adanya pengembangan multimedia berbasis aplikasi Adobe Flash 

Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik integratif subtema 

manusia dan lingkungan kelas V di Sekolah Dasar. 

2. Terdapat kelayakan multimedia berbasis aplikasi Adobe Flash Professional 

CC 2015 pada pembelajaran tematik integratif subtema manusia dan 

lingkungan kelas V di Sekolah Dasar. 

3. Terdapat keefektifan penggunaan multimedia berbasis aplikasi Adobe Flash 

Professional CC 2015 pada pembelajaran tematik integratif subtema 

manusia dan lingkungan kelas V Zs qaswdi Sekolah Dasar. 
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4. Adanya penilaian respon 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. Adanya pengaruh 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. Produk yang dihasilkan 

Produk yang diharapkan setelah mengembangkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Hasilnya merupakan multimedia pembelajaran berbentuk Compact Disk 

(CD) dan bentuk file Small Web Format (SWF) yang berisi subtema 

manusia dan lingkungan pembelajaran ke- 1 kelas V. 

2. Pengembangan multimedia pembelajaran dibuat berupa CD yang berbentuk 

animasi yang memuat: teks, audio, gambar diam, dan animasi. 

3. Guru dan siswa dapat mudah menggunakan multimedia pembelajaran untuk 

membantu guru dalam hal menggunakan media pembelajaran.  

4. Pada file.swf memuat standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, 

pemetaan indikator, isi, penutup, serta dilengkapi dengan soal evaluasi. 
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