
1 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa indonesia. 

Salah satu peran penting guruan tersebut yaitu sebagai bentuk tercapainya 

salah satu tujuan bangsa indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang mana sudah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 alenia 4. Sejalan dengan hal tersebut, 

Muhibin Syah (Soibah 2015:930) berpendapat bahwa Pendidikan merupakan 

sebuah proses dengan metode-metode tertentu dimana seseorang dapat 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara tingkah laku sesuai dengan 

kebutuhanya. Dari paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan 

merupakan kebutuhan pokok untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, 

pemahaman dan cara tingkah laku sebagai bekal untuk mewujudkan salah 

satu tujuan bangsa indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Perkembangan dalam bidang pendidikan khususnya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang semula konvensional  kini 

berubah menjadi pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Maaruf & Saedah 

(2013:1173) menyatakan “Education technology fulfils the role as a teaching 

aid material which constitutes an important component to teachers.” Yang 

berarti bahwa teknologi pendidikan memenuhi peran sebagai bahan bantuan 

pengajaran yang merupakan komponen penting bagi guru. Sukirman (Astutik 

2016: 107) berpendapat bahwa tujuan teknologi pendidikan yaitu untuk 

memecahkan persoalan dalam kegiatan belajar, sehingga siswa dapat dengan 

mudah mencapai hasil yang optimal. Dari paparan di atas, teknologi 

pendidikan merupakan komponen penting yang digunakan guru dalam 

mengajar. Melalui teknologi siswa dituntut untuk menggali informasi 

sebanyak-banyaknya secara mandiri. Dengan informasi yang telah diperoleh 

diharapkan siswa mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya, serta 
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dapat mencapai hasil yang diinginkan secara optimal. Sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan media dalam 

kegiatan pembelajaran sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Sukiman (Zafrullah 2016:719) media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

dari guru ke siswa untuk merangsang pemikiran, perhatian, perasaan, dan 

minat serta kemauan siswa sehingga tercipta proses pembelajaran dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. sejalan dengan pendapat Sukiman, 

Arsyad (Ermiyati 2018:23) menyatakan media pembelajaran dapat digunakan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran secara leluasa baik di manapun dan 

kapanpun tanpa bergantung kepada guru. Dari kedua pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi kepada siswa, dimana 

media pembelajaran tersebut dapat digunakan kapan saja dan dimana saja.  

Menurut Tien & Kanisah (2010:605) “The use of ICT in teaching and 

learning is no longer a new thing in education. Studies on the benefits and 

advantages of the use of ICT in teaching and learning have been carried out 

by researchers in various fields.” Yang artinya penggunaan TIK dalam 

mengajar dan belajar bukan lagi hal baru dalam pendidikan. Studi tentang 

manfaat dan keuntungan penggunaan ICT dalam pengajaran dan 

pembelajaran telah dilakukan oleh para peneliti di berbagai bidang. 

Pembelajaran dengan  memanfaatkan  teknologi sebagai media pembelajaran 

atau lebih dikenal dengan pembelajaran berbasis ICT sangat penting untuk 

diterapkan. Menurut Zamani (2016:91) pemanfaatan teknologi komputer 

untuk membuat media pembelajaran mempunyai banyak keunggulan, salah 

satunya yaitu pembelajaran lebih inovatif dan interaktif, karena dapat 

menggabungkan antara teks, audio, gambar, animasi, dan video menjadi satu 

kesatuan yang saling melengkapi yang dapat dikenal sebagai media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Menurut paparan diatas, media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif memiliki nilai lebih 

dibandingkan dengan media konvensional. Pembelajaran menggunakan 
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media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dapat menjadikan siswa 

lebih aktif dengan motivasi belajar yang tinggi karena ketertarikannya pada 

sistem multimedia yang dapat menampilkan teks, gambar, animasi, video, 

dan audio. Sehingga dengan menggunakan media pembelajatran berbasis 

multimedia interaktif dapat mempermudah siswa dalam memahami materi 

pembelajaran. 

Pembelajaran di sekolah pada saat ini masih banyak yang berlangsung 

secara monoton dan masih berpusat pada guru terutama di sekolah dasar. 

Pembelajaran yang seperti itu, dapat menjadikan siswa kurang mengetahui 

kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai, sehingga mengakibatkan 

kemampuan siswa terhadap pemahaman materi tidak maksimal. Hal ini 

disebabkan kurangnya perencanaan pembelajaran yang mengaktifkan siswa, 

kurangnya pengetahuan guru mengenai pengembangan media pembelajaran, 

dan kurangnya umpan balik serta tindak lanjut pada saat proses pembelajaran. 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran penting di Sekolah Dasar. Pembelajaran IPA diharapkan dapat 

menjadi sarana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. 

Menurut Indriati (2012:193) dalam proses pembelajaran IPA siswa diberi 

waktu untuk megembangkan potensi yang sudah dimiliki, karena 

keberhasilan dari proses pembelajaran menentukan kualitas pendidikan. Oleh 

karena itu, penyelenggaraan proses pembelajaran IPA diharapkan dapat 

dilaksanakan secara interaktif, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk 

ikut berpartisipasi secara aktif.    

Berdasarkan hasil observasi di SDIT MTA Matesih, dalam 

pembelajaran IPA  guru masih menggunakan media konvensional. Guru 

masih kesulitan dalam memilih media yang lain dan masih kesulitan dalam 

mengembangkan media baru. Kebanyakan guru lebih memilih menggunakan 

media yang praktis dan tidak merepotkan seperti LKS. Pembelajaran dengan 

media konvensional tersebut menjadikan siswa bosan dan pasif dalam belajar. 

Hal ini disebabkan dominasi guru berceramah dalam  pembelajaran dan siswa 

hanya menyimak mengikuti guru sebagai pendengar pasif. Pembelajaran yang 
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seperti itu banyak siswa yang menganggap proses pembelajaran IPA adalah 

suatu yang membosankan,  kurang menarik, monoton, materi sulit untuk 

dipahami dan berbagai keluhan lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya 

pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang layak 

digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga 

materi dapat tersampaikan dengan baik. 

Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dikembangkan 

sebagai fasilitas belajar siswa. Pada media pembelajaran tersebut didukung 

dengan adanya kombinasi berbagai media seperti video, animasi, gambar, 

audio dan lain-lain menjadi satu kesatuan dengan link dan tool yang tepat 

sehingga memungkinkan pemakai dapat melakukan navigasi dan berinteraksi. 

Yang demikian itu diharapkan dapat meminimalkan kesulitan siswa dalam 

memahami materi, dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar, dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa serta dapat melibatkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran.  Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian tentang “Pengembangan Media 

Pembelajaran IPA Berbasis Multimedia Interaktif  pada Kelas 5 Sekolah 

Dasar”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi 

masalah dalam kegiatan belajar sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA guru masih 

menggunakan media konvensional. 

2. Kurangnya pengetahuan guru mengenai pengembangan media 

pembelajaran. 

3. Siswa kelas 5 di SDIT MTA Matesih masih sulit memahami materi 

pelajaran IPA. 

4. Siswa pasif dan kurang kreatif dalam pembelajaran berlangsung. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif , efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam sehingga mudah dilaksanakan maka permasalahan dibatasi pada 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran IPA 

berbasis multimedia interaktif pada kelas 5 Sekolah Dasar. 

2. Media pembelajaran memuat materi proses pembentukan tanah pada 

mata pelajaran IPA kelas 5 SD. 

3. Lokasi penelitian hanya dilakukan di SDIT MTA Matesih. 

4. Penilaian kelayakan media pembelajaran ini berdasarkan penilaian oleh 

ahli materi, ahli media, guru, dan siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis 

multimedia interaktif pada siswa kelas 5 di SDIT MTA Matesih? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran IPA berbasis multimedia 

interaktif pada siswa kelas 5 di SDIT MTA Matesih? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif 

pada siswa kelas 5 di SDIT MTA Matesih. 

2. Menguji kelayakan media pembelajaran IPA berbasis multimedia 

interaktif pada siswa kelas 5 di SDIT MTA Matesih. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan peneliti, maka penelitian ini diharapkan mempunyai 

manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori keilmuan 

yang terkait mengenai pengembangan media pembelajaran IPA berbasis 

multimedia interaktif menggunakan software Lectora Inspire. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, yaitu penggunaan media pembelajaran IPA berbasis 

multimedia interaktif dapat mempermudah siswa dalam memahami 

materi pada saat belajar. 

b. Bagi guru, yaitu media pembelajaran IPA berbasis multimedia 

interaktif menjadi solusi bagi guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dengan mudah. Membantu guru dalam upaya 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. 

c. Bagi sekolah, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan mutu sekolah kaitannya dengan pengembangan media 

pembelajaran IPA berbasih multimedia interaktif yang dapat 

mempermudah memahami materi. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu penelitian ini dapat dijadikan 

referensi atau sumber penelitian guna pengembangan lebih lanjut. 

 


