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BAB I 

PENDAHULUAN 

  A. Latar Belakang

Pada abad ke 21 ini dengan adanya perkembangan dan penemuan-

penemuan di berbagai bidang sangat mempengaruhi pendidikan salah satunya 

bidang teknologi informasi. Pengaruh perkembangan tersebut tampak jelas 

dengan adanya upaya-upaya pembaharuan tentang sistem pendidikan dan 

pembelajaran. Upaya pembaharuan yang dilakukan tidak hanya sarana fisik 

saja tetapi termasuk sarana nonfisik seperti pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Salah satu bagian 

integral dari pembaharuan adalah media pembelajaran. 

Pemerintah mulai menetapkan kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 

2013/2014. Beberapa sekolah di Indonesia telah menerapkan kurikulum 2013 

mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Di jenjang SD yang telah 

menerapkan kurikulum 2013 hanya sedikit dikarenakan ada beberapa 

hambatan yang dialami. Beberapa guru di SD mengalami kesulitan dalam hal 

penilaian, pengaktifan siswa serta pembuatan media pembelajaran. Dalam 

penerapan kurikulum 2013 guru dituntut untuk dapat menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan. Keberhasilan pembelajaran sangat 

dipengaruhi kelengkapan sarana atau media yang digunakan.  

Menurut Sadiman (2009: 83), media adalah perangkat lunak yang 

berisi pesan (atau informasi) pendidikan yang lazimnya disajikan 

menggunakan peralatan. Menurut Indriana (2011: 16), media pembelajaran 

adalah semua bahan dan alat fisik yang mungkin digunakan untuk 

mengimplementasikan pengajaran dan memfasilitasi prestasi siswa terhadap 

sasaran atau tujuan pembelajaran.  

Media sebagai perantara dalam pembelajaran mempunya beberapa 

fungsi yang sangat penting. Menurut Asyhar (2012: 29) , media pembelajaran 

memiliki banyak fungsi yaitu media sebagai sumber belajar, semantik, 

manipulatif, fiksatif, distributif, psikologis, dan sosio-kultural. 

1 



2 

 

Anderson dalam Ahmad (2012: 112) menggolongkan media 

pembelajaran menjadi 10 macam antara lain : (1) audio, (2) cetak, (3) audio-

cetak, (4) proyeksi visual diam, (5) proyeksi audio visual diam, (6) visual 

gerak, (7) audio visual gerak, (8) objek fisik, (9) manusia dan lingkungan, 

(10) komputer.  

Dari berbagai jenis media yang ada masih banyak guru yang 

menggunakan media cetak dan objek fisik. Guru banyak yang memilih media 

tersebut dikarenakan mudah dibuat dan didapatkan. Namun apabila setiap 

pembelajaran guru hanya menggunakan media tersebut siswa mudah bosan 

dan kurang antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar. Masih banyak 

media lain yang bisa digunakan dan dibuat. Semakin bervariasi media yang 

digunakan maka materi penyampaian materi pembelajaran akan semakin 

optimal diterima peserta didik.  

Guru perlu mengombinasikan berbagai jenis media dalam satu 

pembelajaran. Guru bisa menggabungkan media berbasis visual, berbasis 

audio dan berbasis kinestetik untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

Guru yang bisa menggunakan media akan sangat terbantu dalam menyiapkan 

dan melaksanakan proses pembelajaran sebab karakteristik pembelajaran ini 

lebih praktis, efektif dan efisien serta meningkatkan ketercapaian target dan 

tujuan pembelajaran.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka peneliti 

mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran yang digunakan masih konvensional dan tidak 

bervariasi. 

2. Guru masih kesulitan dalam membuat media pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang peneliti kemukakan di atas 

maka peneliti membatasi masalah yaitu mengembangkan media pembelajaran 

berbasis multimedia, subtema keberagaman budaya bangsaku di kelas IV 

untuk sekolah dasar. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan media pembelajaran pada Subtema Keberagaman 

Budaya Bangsaku di kelas IV untuk Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran berbasis 

multimedia pada Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku di kelas IV 

untuk Sekolah Dasar? 

3. Apa saja kelebihan dan kekurangan pengembangan media pembelajaran 

berbasis multimedia pada Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku di 

kelas IV untuk Sekolah Dasar? 

4. Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis multimedia yang 

dirancang oleh peneliti? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan media pembelajaran pada Subtema 

Keberagaman Budaya Bangsaku di kelas IV untuk Sekolah Dasar. 

2. Untuk mendeskripsikan prosedur pengembangan media pembelajaran 

berbasis multimedia pada Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku di 

kelas IV untuk Sekolah Dasar. 

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan adanya pengembangan 

media pembelajaran berbasis multimedia pada Subtema Keberagaman 

Budaya Bangsaku di kelas IV untuk Sekolah Dasar. 

4. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis multimedia 

yang dirancang oleh peneliti. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian pengembangan ini sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan pengembangan media pembelajaran guna membantu 

menyampaikan informasi dan meminimalisasi kejenuhan siswa dalam 

pembelajaran. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Pengembang 

Memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian dan 

mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia pada 

Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku di kelas IV untuk Sekolah 

Dasar serta dapat mengembangkan kreativitas yang dimiliki. 

b. Bagi Guru 

Guru memperoleh  inspirasi dalam mengembangkan media 

pembelajaran dan contoh media berbasis multimedia. 

c. Bagi Siswa 

Siswa memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna dan 

meningkatkan antusias dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


