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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Metode Pembelajaran 

Pengertian Metode Pembelajaran, metode merupakan salah satu 

strategi atau cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang 

hendak dicapai, semakin tepat metode yang digunakan oleh seorang guru 

maka pembelajaran akan semakin baik. Metode berasal dari kata methodos 

dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Sudjana (2005: 76) 

berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk 

menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian 

yang bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. 

Pendekatan bersifat aksiomatis yaitu pendekatan yang sudah jelas 

kebenarannya, sedangkan metode bersifat prosedural yaitu pendekatan dengan 

menerapkan langkah-langkah. Metode bersifat prosedural maksudnya 

penerapan dalam pembelajaran dikerjakan melalui langkah-langkah yang 

teratur dan secara bertahap yang dimulai dari penyusunan perencanaan 

pengajaran, penyajian pengajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian hasil 

belajar. 

Menurut Sangidu (2004: 14) metode adalah cara kerja yang bersistem 

untuk memulai pelaksanaan suatu kegiatan penilaian guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Salamun (dalam Sudrajat, 2009:7) menyatakan bahwa 

metode pembelajaran ialah sebuah caracara yang berbeda untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang berbeda dibawah kondisi yang berbeda. Hal itu 
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berarti pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi 

pembelajaran dan hasil pembelajaran yang ingin dicapai.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran merupakan sebuah perencanaan yang utuh dan bersistem dalam 

menyajikan materi pelajaran. Metode pembelajaran dilakukan secara teratur 

dan bertahap dengan cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tertentu 

dibawah kondisi yang berbeda. 

1. Macam-macam Metode Pembelajaran 

Penggunaan metode pembelajaran sangat penting karena dengan 

metode guru dapat merencanakan proses pembelajaran yang utuh dan 

bersistem dalam menyajikan materi pembelajaran. Macam-macam metode 

pembelajaran antara lain: (a) metode tutorial (pengelolaan pembelajaran 

yang dilakukan melalui proses bimbingan), (b) metode demonstrasi 

(pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan 

proses, situasi, benda, atau cara kerja), (c) metode debat (meningkatkan 

kemampuan akademik siswa), (d) metode Role 10 Playing (cara 

penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan), dan (e) metode problem solving (pemecahan masalah) 

(Sudjana, 2005: 77-89). Selain metode-metode di atas, dikemukakan juga 

beberapa metode dalam pembelajaran bahasa. Menurut Saksomo (dalam 

Sudrajat, 2009: 6) metode-metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

antara lain: (a) metode gramatika-alih bahasa, (b) metode mimikri-

memorisasi, (c) metode langsung, metode oral, dan metode alami, (d) 
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metode TPR dalam pembelajaran menyimak dan berbicara, (e) metode 

diagnostik dalam pembelajaran membaca pemahaman, (f) metode SQ3R 

dalam pembelajaran membaca, (g) metode APS dan metode WP2S dalam 

pembelajaran membaca permulaan, serta (h) metode SAS dalam 

pembelajaran membaca dan menulis permulaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran memiliki banyak jenis yang dapat digunakan oleh 

guru dalam proses pembelajaran. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia 

khususnya pembelajaran membaca dapat mengunakan metode SQ3R, 

karena metode ini dapat mengaktifkan siswa dan menjadikan siswa 

sebagai pembaca yang aktif dan terarah langsung pada intisari atau 

kandungan pokok yang tersirat atau tersurat dalam suatu bacaan. 

 

B. IPS 

Pengetahuan Sosial atau social studies merupakan pengetahuan 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan denganmasyarakat di Indonesia 

pelajaran ilmu pengetauan sosial disesuaikan dengan berbagai prespektif 

sosial yang berkembang di masyarakat. Kajian tentang masyarakat dalam IPS 

dapat dilakukan dalam lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan sekitar 

sekolah atau siswa dan siswi atau dalam lingkungan yang luas, yaitu 

lingkungan negara lain baik yang ada di masa sekarang maupun di masa 

lampau. Dengan demikian siswa dan siswi yang mempelajari IPS dapat 

menghayati masa sekarang dengan dibekali pengetahuan tentang masa lampau 
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umat manusia.MenurutTjokrodiharjo (1973), mengemukakan bahwa IPS 

adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia 

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni  sosiologi, 

antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan 

ekologi manusia, yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan 

materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. 

 

C. Mobile learning (M-learning) 

Mobile Learning  atau  m-learning  merupakan sebuah konsep baru 

dari pembelajaran. Hal ini terkait dengan mobilitas pembelajar, dalam arti 

bahwa peserta didik harus dapat terlibat dalam kegiatan pendidikan tanpa 

kendalakarena harus melakukannya dalam lokasi fisik yang hanya terbatas.  

Mobile learnng (m-learning) adalah generasi berkutnya e-learning. Satu 

keuntungan adalah ketersediaan tinggi dari perangkat tersebut (furqon, 2010). 

 

D. Adobe Flash CS6 

Adobe Flash merupakan program animasi berbasis vektor, yang telah 

banyak digunakan oleh para animator untuk membuat berbagai animasi. 

Sekarang ini program Adobe Flash Pro CS6 telah mampu mengolah teks 

maupun objek dengan efek tiga dimensi sehingga tampak lebih menarik 

(Madcoms, 2013). 

Istilah-istilah dalam Adobe Flash : 
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1. Animasi yaitu suatu gerakan objek gambar atau teks yang diatur 

sedemikian rupa sehingga kelihatan bergerak. 

2. ActionScript yaitu suatu perintah yang diperintahkan pada suatu keyframe 

atau objek sehingga frame atau objek tersebut akan menjadi interaktif. 

3. Scene yaitu layar yang digunakan untuk menyusun objek-objek baik berupa 

teks maupun gambar. 

4. Properties yaitu panel yang menampilkan perintah dari suatu perintah yang 

lain. 

5. Movie Clip yaitu suatu animasi yang dapat digabungkan dengan animasi 

atau objek yang lain. 

6. Frame yaitu bagian dari layer yang digunakan untuk mengatur pembuatan 

animasi. 

7. Keyframe yaitu suatu simbol berbentuk lingkaran kecil yang digunakan 

untuk membatasi suatu gerakan animasi. 

8. Timeline yaitu bagian lembar kerja yang menampilkan layer dan frame. 

9. Masking yaitu perintah yang digunakan untuk menghilangkan isi dari suatu 

layer dan isi layer tersebut akan tampak saat animasi dijalankan. 

10. Layer yaitu sebuah nama tempat yang digunakan untuk menampung satu 

gerakan objek, sehingga jika ingin membuat gerakan lebih dari satu objek 

sebaiknya diletakkan pada layer yang berbeda. 

Berikut ini adalah beberapa komponen kerja dari Adobe Flash Pro CS6 

(Madcoms, 2012) : 
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a. Toolbox adalah sebuah panel yang menampung tombol-tombol yang 

berguna untuk membuat suatu desain animasi mulai dari tombol seleksi, 

pen, pensil, text, 3D rotation, dan lain-lain. 

b. Timeline berguna untuk menentukan durasi animasi, jumlah layer, frame, 

menempatkan script dan beberapa keperluan animasi lainnya. Semua 

bentuk animasi yang dibuat akan diatur dan ditempatkan pada layer dalam 

timeline. 

c. Stage adalah lembar kerja yang digunakan untuk membuat atau mendesain 

objek yang akan dianimasikan. Objek yang dibuat dalam lembar kerja 

dappat berupa objek Vektor, Movie clip, Text, Button, dan lain-lain. 

d. Panel Properties berguna untuk menampilkan parameter dari sebuah 

tombol yang terpilih sehingga dapat memodifikasi dan memaksimalkan 

fungsi dari tombol tersebut. Panel properties menampilkan parameter 

sesuai dengan tombol yang dipilih. 

e. Efek Filter adalah bagian dari panel properties yang menampilkan 

berbagai jenis efek filter yang dapat digunakan untuk mempercantik 

tampilan objek. Filter hanya dapat diaplikasikan pada objek Text, Movie 

clip dan Button. 

f. Motion Editor berguna untuk melakukan kontrol animasi yang telah 

dibuat, seperti mengatur motion, tranformasi, pewarnaan, filter dan 

parameter animasi lainnya. 

g. Motion Presets menyimpan format animasi yang telah jadi dan siap 

digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Ada berbagai pilihan animasi 

dalam panel Motion Presets seperti spiral-3D, smoke, fly-out-top, dan lain-

lain. 
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E. Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop CS6 merupakan program pengolah gambar atau foto 

yang sangat populer.Karena kecanggihan dan fasilitas yang sangat lengkap, 

membuat program ini menjadi pilihan utama para desaineruntuk mengolah 

gambar atau foto biasa menjadi sebuah karya yang luar biasa (Madcoms, 

2012). 

Adobe Photoshop adalah sebuah program professional untuk 

pengolahan digital imaging. Menambah make up, mewarnai rambut, 

mengubah warna kulit, hingga mengubah foto orang tua menjadi terlihat muda 

bias dilakukan dengan program ini (Wahana, 2012).Adobe Photoshop CS6 

merupakan software pengolah gambar yang didalamnya juga terdapat fitur 

baru yang dapat memudahkan kita dalam mengolah foto digital dan kebutuhan 

grafis lainnya (Madcoms, 2012). 

Photoshop memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis gambar 

berformat raster dan vektor seperti .png, .gif, .jpeg, dan lain-lain.Photoshop 

juga memiliki beberapa format file khas antara lain: 

1. PSD 

Format yang menyimpan gambar dalam bentuk layer, termasuk 

teks,mask, opacity, blend mode, channel warna, channel alpha,clipping 

paths, dan setting duotone. 

2. PSB 
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Format versi terbaru dari PSD yang didesain untuk file yang 

berukuran lebih dari 2 GB. 

3. PDD 

Format versi lain dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur 

perangkat lunak Photoshop Deluxe 

 

F. Adobe Audition CS6 

1. Pengertian Adobe Audition 

Adobe Audition adalah aplikasi multimedia untuk mengolah file 

audio. Aplikasi ini secara khusus digunakan untuk membantu pengguna 

komputer yang ingin mengolah dan membuat komposisi audio dengan 

cepat. Tidak hanya itu, dengan Adobe Audition, pengguna komputer dapat 

merekam audio, memperbaiki kualitas audio, menambahkan bermacam 

efek suara, menggabungkan beberapa file audio, hingga pengguna dapat 

menyimpan audio dengan beberapa format suara. 

Adobe Audition adalah multitrack digital audio recording, editor 

dan mixer yang mudah digunakan serta memiliki beberapa fasilitas 

pengolahan audio. Adobe Audition memberikan fasilitas perekaman audio 

hingga 128 track hanya dengan satu sound card. Hal ini tentunya 

memberikan kemudahan bagi seorang sound editor untuk bereksperimen 

lebih jauh. 

Pengeditan audio dapat dilakukan dalam bentuk .wav dan file 

output-nya dapat dikonversi dalam berbagai bentuk format audio, seperti 
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.wma, .mp3, mp2pro, dan lain sebagainya. Dalam mengaransemen sebuah 

audio dapat dilakukan dengan menambah beberapa alat musik, serta 

dihubungkan dengan line in atau microphone dari sound card. 

Adobe Audition memberikan view yang berbeda untuk mengedit 

file Audio. Jika ingin mengedit audio secara individual, maka gunakan 

Waveform Editor. Jika ingin mengolah beberapa file audio dan 

mengintegrasikan denga file video, maka gunakan Multitrack Editor. 

Waveform Editor dan Multitrack Editor menggunakan metode editing 

berbeda dan masing-masing memiliki kelebihan yang unik (Wahana 

Komputer, 2014). 

 
2. Fitur Baru Adobe Audition CS6 

Sejumlah fitur baru dan pembaruan fitur lama ditawarkan 

AdobeAudition CS6. Beberapa fitur baru pada Adobe Audition CS6 

tentunya tidak akan Anda temukan pada Adobe Audition versi lama. 

Berikut dijelaskan beberapa fitur baru yang terdapat pada Adobe Audition 

CS6: 

a. Editing audio lebih cepat 

b. Mampu memutar video HD 

c. Penambahan beberapa efek baru 

d. Ditambah dan ditingkatkannya hot key manager 

e. Peningkatan batch rendering 

f. Manajemen file yang lebih efisien 

g. Kemampuan untuk langsung mem-burning CD audio 

h. Penambahan shortcut keyboard 
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F. Adobe AIR 

AdobeIntegrated Runtime (AIR), adalah cross-platform runtime 

environmentuntuk membangun richinternet applications (RIA) menggunakan 

Adobe Flash, Adobe Flex, Hypertext Markup Language(HTML), dan AJAX, 

yang dapat dipasang sebagai aplikasi desktop. Dengan menggunakan Adobe 

AIR pengembang dapat membuat aplikasi dengan menggabungkan manfaat 

dari aplikasi web, seperti: konektivitas antara jaringan dan pengguna, kaya 

akan berbagai media, mudah untuk dikembangkan, dan jangkauan luas dengan 

kekuatan yang ada pada aplikasi desktop seperti: interaksi dengan aplikasi 

yang lain, dapat mengakses sumber lokal pada komputer, akses offline untuk 

mendapatkan informasi, serta kaya akan pengalaman yang lebih interaktif. 

Adobe AIR merupakan sebuah platform yang relatif baru, terdiri dari tiga 

technologi yang sudah tertanam secara matang dan stabil, yaitu: (Mutaqin, 

2011). 

1. WebKit, Digunakan untuk rendering kontenHypertext Markup 

Language(HTML) didalam sebuah aplikasi Adobe Integrated 

Runtime(AIR). WebKit bersifat open source, sekarang merupakan cross-

platform browser dan merupakan lapisan dasar untuk browserAppleSafari. 

WebKit juga menyediakan dukungan untuk meningkatkan fungsionalitas 

(memungkinkan penciptaan sudut yang diperhalus sehingga berbentuk 

seperti lingkaran menggunakan CSS) Karena mengembangkan Adobe 

Integrated Runtime (AIR) berarti mengembangkan WebKit, kita bebas 
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untuk mengambil keuntungan dari ekstensi ini tidak standar dan tidak 

khawatir tentang kompatibilitas browser. 

Adobe Flash Player, digunakan untuk menjalankan media Flash 

(file SWF). Flash Player adalah cross-platform pada virtual machine yang 

digunakan untuk menjalankan media yang dibuat dengan menggunakan 

Adobe Flash dan aplikasi berbasisShockWave Flash (SWF) penuh dibuat 

menggunakan Adobe Flex. 

2. SQLite, merupakan sebuah database yang memungkinkan untuk akses 

database lokal. Database ini sangat ringan, open source, dan merupakan 

cross-platform database Structured Query Language(SQL) yang tertanam 

di desktop dan produk mobile. Berbeda dengan database Structured Query 

Language(SQL) sebagian besar, SQLite tidak memerlukan proses server 

yang terpisah, dan menggunakan standar file untuk menyimpan seluruh 

database. 

 

G. ActionScript3  

ActionScriptadalah bahasa pemrograman yang dibuat berdasarkan 

Script, yang digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat lunak 

menggunakan platformAdobe Flash Player. ActionScript juga dipakai pada 

beberapa aplikasi basis data, seperti Alpha Five. Bahasa yang terpengaruh oleh 

bahasa pemrograman JavaScript dan Java ini awalnya dikembangkan oleh 

macromedia, tapi kini sudah dimiliki dan dilanjutkan perkembangannya oleh 

Adobe, yang membeli macromedia pada tahun 2005. ActionScript dimulai 
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sebagai bahasa scripting yang dimiliki oleh macromedia Flash, sekarang 

dikembangkan oleh Adobe Systems seperti Adobe Flash. 

Pada tiga versi awal, Flash menyediakan fitur interaktivitas yang 

terbatas. Pada awalnya, para pengembang Flash dapat melampirkan perintah 

sederhana, disebut "action", pada tombol atau bingkai yang merupakan 

kontrol navigasi dasar seperti "play", "stop", "getURL", dan "gotoAndPlay". 

Seiring dirilisnya Flash 4 pada tahun 1999, maka “action” di atas ditetapkan 

sebagai suatu bahasa pemrograman sederhana. Kemampuan baru mulai 

diperkenalkan untuk flash 4 JURNAL INFORMATIKA No. 3, september – 

desember 2012 4 Mulai dari Variable, eksprei, operator, pengandaian / if 

statmen dan loop. Para pengguna dan pengembang Flash terus menerus 

menggunakan “action” untuk membangun seperangkat perntah dan akhirnya 

“action” disebut sebagai “ActionScript”. 

 

H. Penelitian Sejenis 

Beberapa Penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan penelitian 

yang akan dibuat. 

1. Gunawan (2016) telah mengembangkan media pembelajaran interaktif IPS 

berbasis Adobe FlashCs 6 untuk siswa SMPLB/B (tunarungu) pokok 

bahasan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan. Hasil dari penelitian 

ini menghasilkan media interaktif pembelajaran ips sesuai dengan 

kebutuhan siswa tunarungu, dengan pokok bahasan usaha manusia 

memenuhi kebutuhan berbasis adobe flashcs 6. 
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2. Salim dan tiawa (2014) telah mengembangkan Animasi Pembelajaran 

Berbasis Media untuk Kursus Matematika di Teknik Elektro, Universitas 

Riau Kepulauan yang menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. 

3. Darmadi (2017) telah mengembangkan media pembelajaran interaktif 

matematika untuk siswa sekolah dasar kelas IV. Penelitian ini bertujuan 

untuk membuat media pembelajaran matematika pengenalan bangun ruang 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Tamanrejo Tunjungan Blora, sebagai 

suatu software yang mampu memberikan efektifitas dan interaktifitas 

siswa dalam memahami bangun ruang. 

4. Ditama,dkk. (2015) telah mengembangkan multimedia interaktif dengan 

menggunakan program adobe flash untuk pelajaran kimia materi hidrolisis 

garam sma kelas XI. Hasil dari penelitian ini menghasilkan aplikasi 

multimedia interaktif berbasis desktop. 

5. Wuhan (2014) telah mengembangkan Perancangan Multimedia Interactive 

Courseware Berdasarkan FLASH, Multimedia courseware digunakan 

untuk membantu guru dalam alat pengajaran, orang kreatif berdasarkan 

kreativitas mereka, dimulai dengan informasi umum mengenai klasifikasi 

organisasi, kemudian teks, gambar, animasi, audio, video dan klip media 

lainnya baik dalam integrasi waktu dan ruang. Hasil dari penelitian ini 

menghasilkan aplikasi berbasis web. 
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