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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan skripsi ini 

akan peneliti jelaskan terlebih dahulu istilah yang terkandung 

dalam judul skiripsi ini yang berjudul: Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Pada 

Pembelajaran Tematik Kelas IV MI/SD. Agar dapat tercapainya 

persepsi yang sama antara peneliti dan pembaca, maka perlu 

sekiranya peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan 

dengan judul secara singkat dengan sebagai berikut:  

1. Pengembangan  

     Penelitian dan Pengembangan atau dalam bahasa inggris 

lebih dikenal dengan Research and Development adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian bersifat 

analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 

tersebut supaya dapat berfunsi di masyarakat luas, maka 

diperlukan untuk menguji keefektifan produk tersebut.
1
 

     Pengembangan merupakan jenis penelitian Research and 

Development (R&D), penulis disini menggunakan jenis 

penelitian pengembangan dengan membuat suatu produk dan 

menguji produk yang akan dikembangkan berupa media 

pembelajaran berbasis multimedia inteaktif. Sedangkan yang 

dimaksud pengembangan dalam judul ini adalah memperbaiki 

atau menciptakan suatu produk pembelajaran yang telah diuji 

kelayakannya agar produk digunakan secara efektif dan efisien 

dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas mutu yang 

baik.  

 

 

 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Bandung, 

ALFABETA, 2018), hlm. 407 

1 
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2. Media Pembelajaran 

     Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan 

atau disediakan oleh pendidik yang penggunaannya telah 

diintegrasikan kedalam tujuan dan isi pembelajaran sehingga 

bisa membantu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran 

dan meningkatkan kemampuan Belajar. Media pembelajaran 

selain itu adalah segala bentuk alat dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan pesan atau informasi dari sumbernya dan 

dirancang untuk merangsang pikiran, emosi, minat, dan 

perhatian peserta didik setelah kegiatan pembelajaran.
2
 

3. Multimedia Interaktif 

     Multimedia interaktif memiliki arti sebagai kombinasi tiga 

elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Multimedia interaktif 

kombinasi dari paling sedikit dua media input dan output dari 

data, media dapat berupa audio, animasi, video, teks, grafik, 

dan gambar. Multimedia interaktif merupakan alat yang dapat 

menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. 

4. Pembelajaran Tematik 

     Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu 

yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil 

belajar dan indikator dari suatu mata pelajaran, atau bahkan 

beberapa mata pelajaran. Melalui pembelajaran tematik, siswa 

diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang 

tinggi. Sebab, dalam pembelajaran tematik, belajar tidak 

semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui (learning to 

know), tetapi belajar juga untuk melakukan (learning to do), 

untuk menjadi (learning to be), dan untuk hidup bersama 

(learning to live together). 

 

B. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan merupakan modal dasar untuk membina menjadi 

manusia yang berkualitas. Pendidikan adalah upaya sadar dan 

berencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses 

                                                             
2 Sapriyah, “Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar,” 

Jurnal Untirta vol. 2, no. 1 (2019): 2. 
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pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moralitas, serta 

kemampuan untuk dirinya sendiri, masyarakat, dan negara.
3
  

     Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didunia 

pendidikan yang sangat pesat ini menyebabkan hampir semua 

aktivitas manusia dapat dikendalikan oleh aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
4
 Dalam pembelajaran 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu 

perkembangan yang memberikan akses terhadap perubahan 

kehidupan masyarakat, berbagai permasalahan yang ada dapat 

dipecahkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perubahan ini juga membawa masyarakat kedalam persaingan 

global yang semakin ketat, sehingga memaksa suatu bangsa harus 

berusaha mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusianya agar mampu berperan dalam persaingan 

global.
5
 

     Pendidikan saat ini menetapkan pembelajaran dengan 

menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan pembelajaran 

disekolah. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 dilakukan 

dengan memakai pembelajaran tematik terpadu, pembelajaran 

tematik terpadu adalah pembelajaran yang dikemas bentuk tema-

tema berdasarkan muatan pembelajaran yang diintergrasikan dan 

merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran terpadu 

(integrated instruction) yang membuat peserta didik memulai 

pembelajaran dengan individual atau kelompok  secara aktif 

menggali dan menemukan pengetahuannya secara menyeluruh, 

bermakna, dan dapat dipercaya. Tema pada pembelajaran tematik 

                                                             
3
Nurul Hidayah, Rizka Wahyuni, Anton Tri Hasnanto, “Pengembangan 

Media Pembelajaran Gambar Berseri Berbasis Pop-Up Book Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa Indonesia,” Jurnal 

Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, vol.7, no. 1 (2020): 59–66, 
https://doi.org/10.24042/terampil.v7i1.6182. 

4 Faisal Azmi Bakhtiar, “Pengembangan Aplikasi Berbasis Multimedia 

Pada Pembelajaran Tematik Kelas III Sekolah Dasar,” Mimbar Sekolah 

Dasar, vol. 5 (2018): 3, https://doi.org/10.17509/mimbar-sd.v5i1.9363. 
5
 Evi Fatimur, Ali Mudlofir, Desain Pembelajaran Inovatif (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2017). 

https://doi.org/10.24042/terampil.v7i1.6182
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akan memberikan banyak keuntungan diantaranya adalah peserta 

didik mudah memusatkan pembelajaran pada satu tema dan 

peserta didik mampu mempelajari serta mengembangkan 

pengetahuan dengan lebih mendalam.  

     Proses pembelajaran yang baik tentu harus direncanakan 

dengan matang dan menyeluruh. Perencanaan tersebut dapat 

dilihat dari aspek stategi, metode, bahan ajar, media 

pembelajaran, ataupun aspek lain yang mendukung proses 

pembelajaran. Penggunaan strategi, metode dan media 

pembelajaran yang tepat dapat menciptakan suatu proses 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. United Nations 

Educational Scientific and Cultral Organization (UNESCO) 

memulai empat Pilar Pendidikan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan suatu bangsa meliputi learn to know (belajar untuk 

mengetahui), learn to do (belajar untuk mengetahui sesuatu), 

learn to be (belajar untuk menjadi), dan learn to live together 

(belajar untuk dapat hidup berdampingan). Dinyatakan sebagai 

empat pilar pendidikan kita dapat mendefinisikan UNESCO 

sebagai konsep mengoptimalkan kemampuan siswa untuk 

berfungsi di lingkungan atau masyarakat
6
 

     Pertumbuhan pesat dalam perkembangan teknologi mengarah 

pada perubahan prinsip belajar pada manusia, eksistensi yang 

berkembang membuat UNESCO sebagai empat pilar dalam 

pendidikan belajar dimasa yang akan datang. Tujuan UNESCO 

antara lain (1) untuk meningkatkan kerjasama antar Negara 

didunia pada bidang Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan. (2) 

Melakukan pemberantasan buta huruf serta kewajiban belajar 

bagi seluruh rakyat anggota. (3) Mengangkat derajat martabat 

manusia.
7
 

     Pelaksanaan pembelajaran dibutuhkan pendekatan serta sarana 

yang menunjang proses pembelajaran yang bertujuan untuk 

                                                             
6
 Ni Nyoman Parwati, Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2018), 15. 
7
 Wikanti Iffah Juliani. Hendro Widodo, “Integrasi Empat Pilar 

Pendidikan (UNESCO) Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Di 

Smp Muhammadiyah 1 Prambanan,” Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 2 

(2019): 2-5. 
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mempermudah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam QS. Al- 

Maidah (5):35 Allah SWT berfirman:  

                              

          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-

Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu 

mendapat keberuntungan.” 

 

      Implikasi dengan ayat diatas serta kaitannya dengan belajar 

dan pembelajaran berupa pada pentingnya penggunaan metode 

dan media yang menghantarkan tercapainya tujuan pembelajaran 

sebagaimana yang ingin disampaikan. Mencapai tujuan di atas 

suatu pembelajaran maka harus didukung oleh bahan ajar dan 

media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang sangat 

ampuh untuk strategi yang menentukan keberhasilan proses 

pengajaran. Karena keberadaannya dapat secara langsung 

memberinya kekuatan pelajar.
8
 

     Istilah media pembelajaran berasal dari bahasa latin “medius” 

yang artinya Secara harfiah berarti "tengah", perantara atau 

pendahuluan. Media adalah manusia, bahan atau peristiwa yang 

membentuk kondisi untuk memungkinkan peserta didik untuk 

menguasai pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam 

pengertian ini, pendidik, buku teks dan lingkungan sekolah 

adalah media. Lebih spesifiknya, makna media dalam proses 

pembelajara sering diartikan sebagai grafik, fotografi atau alat 

elektronik yang menangkap, memproses, dan merekonstruksi 

informasi visual dan verbal.
9
 

     Media pembelajaran merupakan faktor penting dalam proses 

pembelajaran sekaligus sumber belajar yang dapat membantu 

                                                             
8
 Sohibun, Filza Yuliana Ade, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Virtual Class Berbantuan Google Drive,” Tadris : Jurnal Keguruan 

Dan Ilmu Tarbiyah vol. 2, no. 2 (2017): 122. 
9
  Ani Cahyadi, Pengembangan Media Dan Sumber Belajar (Serang: 

Laksita Indonesia, 2019), 2. 
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pendidik memperbesar wawasan peserta didik melalui berbagai 

jenis media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang 

menarik dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam 

mempelajari hal-hal baru, sehingga pembelajaran bisa lebih 

mudah dimengerti.
10

 Media pembelajaran yang menarik dapat 

menarik minat peserta didik dalam proses pembelajaran dan bisa 

digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan mengajar. 

     Fungsi media pembelajaran adalah mengatasi keterbatasan 

pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, media pembelajaran 

dapat melampaui kelas, media pembelajaran memungkinkan 

adanya interaksi pembelajaran, media dapat menanamkan konsep 

yang benar, kongkrit dan realistis. Jenis media pembelajaran 

terdiri dari media berbasis cetakan, media berbasis manusia, 

media berbasis visual, media berbasis komputer.
11

 

     Seiring dengan kemajuan teknologi manusia dituntut untuk 

dapat menjadi lebih maju yang diawali dengan adanya dukungan 

kemajuan dari dunia pendidikan seperti sarana dan prasarana 

yang menunjang proses pembelajaran disekekolah. Salah satu 

contoh fasilitasnya adalah Multimedia (Komputer), fasilitas 

teknologi tersebut dapat membantu pendidik dalam memudahkan 

pembelajaran, menyemangati, dan mempercepat pembelajaran. 

Media pembelajaran saat ini yang menjadi trend adalah 

penggunaan atau pemanfaatan media berbasis komputer yang 

didalamnya terdapat media pembelajaran berbasis multimedia. 

     Menurut Vaughan “multimedia is any combination of text, art, 

sound, animation, and video delivered to you by computer or 

other electronic or digitally manipulated means” artinya 

multimedia adalah kombinasi dari teks, seni, suara, animasi, dan 

video yang dikirim oleh komputer atau sarana elektronik atau 

digital lain.  

                                                             
10

 Nurul Hidayah, Rifky Khumairo Ulva, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran,” 

TERAMPIL: Jurnal Pendidikan Dasar vol. 4, no. 1 (2017): 6. 
11

 Satrianawati, Media Dan Sumber Belajar (Yogyakarta: CV. Budi 

Utama, 2018). 
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     Multimedia dibagi menjadi tiga jenis yaitu Multimedia 

Interaktif, Multimedia Hiperaktif, dan Multimedia linear. 

Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, 

grafik, video, animasi dan suara untuk menyampaikan suatu 

pesan dan informasi, melalui media elektronik seperti komputer 

dan perangkat elektronik lainnya.
12

 

Multimedia interaktif terbagi menjadi dua bagian Multimedia 

Interaktif Online dan Multimedia Interaktif Offline. Multimedia 

interaktif online adalah media interaktif yang cara 

penyampaiannya melalui saluran jaringan, contohnya situs Web, 

Yahoo Messengers, dan lain sebagainya. Jenis media ini 

termasuk media lini atas, yang komunitas sasarannya luas, dan 

mencakup masyarakat luas. 

     Multimedia interaktif offline adalah media interaktif yang cara 

penyampainnya tidak melalui saluran jaringan. Contohnya CD 

interaktif. Media ini termasuk media lini bawah karna sasarannya 

tidak luas dan hanya orang tertentu saja.  

     Berdasarkan hasil pra penelitian di MIN 3 Bandar Lampung, 

10 Bandar Lampung dan SD Negeri 1 Jatimulyo diperoleh 

informasi bahwa proses pembelajaran menggunakan kurikulum 

2013 selama covid ini sudah menggunakan E-learning yang 

berisikan upload materi, upload video, dan ruang conversation, 

tetapi media pembelajaran dalam e-learning yang digunakan 

masih hanya media pembelajaran yang monoton yakni video 

yang diunduh dari youtube dan pendidik pernah mengembangkan 

media pembelajaran dalam bentuk softfile seperti materi dalam 

bentuk PDF atau word atau buku yang difoto oleh pendidik.
13

 

     Harapan pendidik proses pembelajaran dapat memanfaatkan 

multimedia interaktif dengan bahasa yang mudah dipahami 

peserta didik, sehingga diharapkan adanya produk multimedia 

                                                             
12

 Hasrul Fikri dan Ade Sri Mardona, Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif (Yogyakarta: Penerbit 

Samudera Biru, 2018), 18. 
13

Siti Anisa,  Siti Ernawati, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Multimedia Interaktif Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV 

MI/SD”, Wawancara, Januari 25, 2021. 
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interaktif serta dilakukan penelitian untuk melihat manfaat 

ataupun tingkat keberhasilannya. 

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Multimedia Interaktif Pada Pembelajaran Tematik 

Kelas IV SD/MI”.  

 

C. Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Media pembelajaran dalam bentuk soft yang digunakan 

selama ini masih sangat kurang interaktif. 

2. Diperlukan adanya pengembangan media pembelajaran 

berbasis multimedia interaktif dalam pembelajaran tematik.  

3. Pendidik berharap adanya pengembangan produk multimedia 

interaktif serta dilakukan penelitian untuk melihat manfaat 

ataupun tingkat keberhasilannya 

 

D. Batasan Masalah 

     Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan 

masalah dalam 

 penelitian yaitu: 

1. Pada proses pembelajaran pendidik belum menggunakan 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif untuk 

peserta didik kelas IV MI/SD 

2. Produk media pembelajaran yang dikembangkan adalah 

dalam bentuk Multimedia Interaktif. Media pembelajaran 

berupa Multimedia Interaktif yang akan dikembangkan 

membahas Tema 1 Indahnya Kebersamaan sampai 5 

Pahlawanku yang terdapat pada Kelas IV MI/SD 

 

E. Rumusan Masalah 

     Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif pada pembelajaran tematik kelas IV 

SD/MI? 
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2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif pada pembelajaran tematik kelas IV 

SD/ MI? 

3. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik dengan media 

pembelajaran berbasis multimedia pada pembelajaran tematik 

kelas IV SD/ MI? 

 

F. Tujuan Penelitian  

     Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengembangkan desain media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif pada pembelajaran tematik kelas IV 

SD/MI. 

2. Untuk mengetahui kelayakan penggunaan media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada 

pembelajaran tematik kelas IV SD/MI. 

3. Untuk mengetahui respon peserta didik penggunaan media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada 

pembelajaran tematik kelas IV SD/MI. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan 

manfaat. Berapa manfaat antara lain:  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

referensi guna pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan teknologi dan informasi khususnya pada media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif. 

2. Manfaat praktis 

a. Pendidik  

           Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan menambah wawasan terhadap alternatif 

media pembelajaran yang menarik dapat bermanfaat bagi 

kegiatan pembelajaran tematik. 

b. Sekolah  

     Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan 

menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik 
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c. Bagi penelitian selanjutnya 

     Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi 

dalam perkembangan media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif pada pembelajaran tematik. 

 

3. Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian sebelumnya yang relevan terhadap peneliti terkait 

Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Pada 

Pembelajaran Tematik Kelas IV MI/SD  

1. Kuncahyono dan Sudarmiatin dengan judul “Pengembangan 

Multimedia Interaktif Pada Pembelajaran Tematik Indahnya 

Negeriku Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”  Penelitian 

dan pengembangan untuk mengembangkan produk 

multimedia interaktif menggunakan model pengembangan 

ASSURE. Berdasarkan hasil analisis terdapat temuan bahwa 

peserta didik dapat meningkatkan kemampuan tidak hanya 

dari aspek kognitif, melainkan juga aspek psikomotor dan 

afektif. Kemampuan yang lebih baik dari segi kognitif dan 

psikomotorik yaitu peserta didik yang diajar menggunakan 

multimedia lebih baik secara teoritis, praktis, pengetahuan, 

dan tertarik dengan pembelajaran daripada yang diajar secara 

konvensional. Dapat dikatakan bahwa hasil uji validasi dan uji 

coba lapangan, multimedia interaktif indahnya negeriku 

memiliki kualitas yang tinggi atau layak digunakan dalam 

pembelajaran di kelas IV SD Tema Indahnya Negeriku 

Subtema Keindahan Alam  Negeriku.
14

 Pada judul tersebut 

melakukan penelitian menggunakan model ASSURE dengan 

instrumen pengumpulan data angket validasi dan lembar tes. 

Data yang dikumpulkan melalui angket dan lembar tes 

selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dan deskriptif kuantitatif. Perbedaan dengan apa yang akan 

diteliti untuk saat ini adalah model pengembangannya, model 

ADDIE akan digunakan pada penelitian dan kelebihan dari 

                                                             
14

 Kuncahyono dan Sudarmiatin, “Pengembangan Multimedia Interaktif 

Pada Pembelajaran Tematik Indahnya Negeriku Untuk Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar,” Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik 

Kependidikan, vol.  3 no. 2 (2018): 5-6. 
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penelitian sebelumnya pengembangan multimedia interaktif 

hanya menggunakan satu subtema sedangkan penelitian ini 

menggunakan satu tema. 

2. Bagus Amirul Mukmin dan Nurita Primasatya dengan judul 

“Pengembangan Multimedia Interaktif Macromedia Flash 

Berbasis K-13 Sebagai Inovasi Pembelajaran Tematik Untuk 

Siswa Sekolah Dasar” . Pada penelitian ini akan dihasilkan 

suatu produk media pembelajaran berbantuan komputer. 

Metode penelitian ini merujuk pada model ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation dan Evaluation) 

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa pengembangan 

multimedia interaktif macromedia flash berbasis K13 sebagai 

inovasi pembelajaran tematik pada siswa sekolah dasar valid. 

Kevalidan didapat berdasarkan ahli desain grafis, kebahasaan, 

IPA, MTK, PPKN, PJOK, dan ahli materi Bahasa Indonesia. 

Dapat disimpulkan bahwa Multimedia Interaktif Macromedia 

Flash Berbasis K13 layak digunakan untuk pembelajaran 

tematik peserta didik sekolah dasar. Selain itu produk ini 

merupakan sumber belajar yang inovatif bagi peserta didik 

sekolah dasar karena masih sedikit sumber belajar K13 yang 

memanfaatkan TIK di sekolah, sehingga produk ini nantinya 

memberikan kebaharuan terkait sumber belajar yang ada di 

sekolah dasar dan produk ini memberikan dampak yang 

positif bagi pembelajaran tematik yang ada di sekolah dasar.
15

  

     Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-

sama menggunakan  model ADDIE, yang membedakan 

adalah penggunaan aplikasinya pada penelitian sebelumnya 

menggunakan macromedia flash sedangkan pada penelitian 

kali ini menggunakan Articule Storyline. 

3. Mizana Qistina, Mahmud Alpusari, Eddy Noviana, dan Neni 

Hermita dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif 

Mata Pelajaran IPA Kelas IVC SD Negeri 034 Taraibangun 

Kabupaten Kampar” penelitian ini menggunakan model 4D 

                                                             
15

 Bagus Amirul Mukmin dan Nurita Primasatya, “Pengembangan 

Multimedia Interaktif Macromedia Flash Berbasis K-13 Sebagai Inovasi 

Pembelajaran Tematik Untuk Siswa Sekolah Dasar,” Jurnal Pendidikan 

Dasar Nusantara, vol.  5  no. 2 (2020): 12. 
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yang terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu pendefenisian 

(define), perencanaan (design), pengembangan (develop), dan 

penyebaran (desseminate). Berdasarkan analisis data yang 

dilakukan, maka dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah 

multimedia interaktif di kelas IV sekolah dasar layak dan 

dapat digunakan dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat 

dari informasi yaitu: Kelayakan media ajar oleh validator ahli 

dan praktisi diperoleh bahwa media ajar multimedia interaktif 

disekolah dasar dilihat dari aspek tampilan 3,75 kategori 

sangat valid, dan content (isi) 3,5 kategori sangat valid dan 

respon siswa dan guru terhadap media ajar multimedia 

interaktif disekolah dasar yang dikembangkan memperoleh 

respon 3,54 kategori baik. Peningkatan N-gain sebesar 0,60 

dengan kategori sedang dan dapat dikatan bahwa keefektifan 

media multimedia interaktif sebagai media pembelajaran 

tergolong efektif.
16

 Penelitian ini menggunakan model 

penelitian 4D yaitu  tahap pendefisian, perancangan, 

pengembangan, dan penyebaran. Dalam penelitian ini produk 

yang dihasilkan multimedia interaktif berbentuk dalam CD  

yang dikhususkan untuk pelajaran IPA. Perbedaan dengan 

yang diteliti yaitu dalam model pengembangannya dan 

muatan pembelajaran. 

4. Siti Yoyoh Namiroh, Ina Magdalena, dan Sa’odah yang 

berjudul “Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis 

Flash pada Pembelajaran Tematik Kelas IV SDS 

Muhammadiyah Pasir Jaya Kabupaten Tangerang”. Penelitian 

ini termasuk jenis penelitian dan Pengembangan (Research 

and Development) dengan menggunakan model Dick & 

Carey. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, angket. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka produk 

multimedia interaktif berbasis flash pada pembelajaran 

tematik kelas IV SDS Muhammadiyah Pasir Jaya layak 

digunakan dala kegiatan pembelajaran di kelas karena 

                                                             
16

 Mizana Qistina, Mahmud Alpusari, Eddy Noviana, dan Neni Hermita 

“Pengembangan Multimedia Interaktif Mata Pelajaran IPA Kelas IVC SD 

Negeri 034 Taraibangun Kabupaten Kampar,” PRIMARY: Jurnal Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar vol. 8 no.2 (2019): 11-13. 
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klasifikasi atau kategori setuju karena rerata skor terletak 

antara > 3,4 s/d 4,2 dan sesui dengan rumusan kevalidan 

media. Dari hasil validasi yang dilakukan di sekolah bahwa 

produk multimedia interaktif berbasis flash dapat membuat 

peserta didik interaktif dalam pembelajaran sesuai dengan 

tujuan penlitian serta fungsi multimedia.
17

 Model 

pengembangan yang dilakukan mengunakan model Dick & 

Care dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan 

angket dengan teknis analisis data kualitatif dan kuantitatif 

menggunakan skala likert pada materi Tematik, Bahasa 

Indonesia dan IPA dengan menggunakan Macromedia Flash. 

Untuk keseluruhan hampir sama dengan yang akan diteliti, 

yang membedakan hanya dalam model pengembangannya. 

5. Yuke Rindayu Sintya, Eddy Sutadji dan Ery Tri Djatmika 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Multimedia Interaktif pada Pembelajaran Tematik Kelas V 

Sekolah Dasar” Model pengembangan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu menggunakan model Lee & Owens. 

Multimedia interaktif ini telah layak digunakan dalam 

pembelajaran tematik karena terbukti dapat memenuhi kriteria 

kevalidan, kemenarikan, kepraktisan, dan keefektifan. 

Kevalidan multimedia didapatkan rata-rata presentase 89,9% 

dengan kriteria sangat valid. Kepraktisan multimedia 

didapatkan rata-rata presentase 94,5% dengan kriteria sangat 

praktis. Kemenarikan multimedia didapatkan rata-rata 96% 

dengan kriteria sangat menarik. Keefektifan multimedia di 

dapatkan dari perbandingan hasil tes peserta didik pada saat 

uji lapangan. Hasil independent T- test untuk post-test 

didapatkan nilai signifikasi >0,05 (yaitu 0,000) dengan 

perbedaan nilai rata-rata sebesar 11,57 poin yang berarti ada 

perbedaan yang signifikan antara nilai post-test kelas kontrol 

dam kelas eksperimen, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

terdapat pengaruh penggunaan multimedia interaktif terhadap 

                                                             
17

 Siti Yoyoh Namiroh, Ina Magdalena, dan Sa’odah “Pengembangan 

Multimedia Interaktif Berbasis Flash Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV 

SDS Muhammadiyah Pasir Jaya Kabupaten Tangerang,” Trapsila: Jurnal 

Pendidikan Dasar vol. 2 no.2 (2020): 6. 
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hasil belajar peserta didik. Dari hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa multimedia interaktif efektif dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik.
18

 Model pengembangan yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu menggunakan model Lee & Owens. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaktifan peserta 

didik dengan menggunakan pendekatan saintific. Perbedaan 

dengan yang akan diteliti adalah dalam penggunaan model 

pengembangan dan penggunaan hanya dengan 1 subtema. 

    Novelty penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang 

relevan sebelumnya yaitu multimedia interaktif yang 

dikembangkan menggunakan aplikasi yang berbeda yakni 

articule storyline. Selain itu, materi yang sajikan adalah 

materi 1 tema full dan materi tersebut belum pernah 

dikembangkan pada penelitian relevan sebelumnya  

 

4. Sistematika Penulisan 

        Adapun dalam penelitian ini sistematika penulisan yang akan 

dijelaskan adalah Bab dan Sub Bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pendahuluan berisilkan tentang Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Pengembangan, 

Manfaat Pengembangan, Kajian Penelitian Terdahulu yang 

Relevan, dan Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ke dua adalah landasan teori yang memiliki subtansi 

deskriptif teoritik dan teori-teori pengembangan model. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ke tiga adalah metode penelitian, dalam bab ini 

dipaparkan Jenis Penelitian, Model Pengembangan, Prosedur 

Pengembangan, Uji Coba Produk Pengembangan, Jenis Data, 

Instrumen Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data yang 

digunakan oleh peneliti. 

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN 

                                                             
18

 Yuke Rindayu Sintya, Eddy Sutadji, dan Ery Tri Djatmika 

“Pengembangan Multimedia Interaktif Pada Pembelajaran Tematik Kelas V 

Sekolah Dasar,” Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan 

vol. 5, no. 8 (2020): 9. 
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Bab ke empat adalah hasil dan pembahasan penelitian, dalam 

bab ini dipaparkan Deskripsi Hasil Penelitian Pengembangan, 

Analisis Data Hasil Uji Coba dan Kajian Produk Akhir.  

BAB V PENUTUP 

Bab ke lima adalah penutup, dalam bab ini dipaparkan 

Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

     Pembelajaran terdapat proses komunikasi yang akan 

berlangsung dan didalamnya terdapat media pembelajaran 

sebagai alat bantu untuk mencapai suatu pembelajaran. Media 

pembelajaran berasal dari kata “medius” secara harfiah 

mempunyai arti pengantar atau perantara, perantara sumber 

pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver) media 

juga dianggap bentuk dan saluran menyampaikan pesan atau 

informasi. Untuk mencapai Pembelajaran dan komunikasi yang 

efektif dan efisien, pendidik perlu menggunakan media 

menginspirasi peserta didik untuk belajar,  prinsipnya media ini 

bermanfaat untuk mendukung proses pembelajaran, yang tidak 

hanya membuat penyajian menjadi lebih kongkret tetapi 

memiliki kegunaan lain.
19

 

     NEA (National Education Association) menyatakan media 

adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun 

audiovisual seta peralatannya. Media hendaknya dapat 

dimanipulasi, dilihat, didengar, dan dibaca.
20

 AECT 

(Association Of Education dan Communication Technology) 

mengemukakan bahwa media sebagai salah segala bentuk dan 

saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau 

informasi.
21

  

     Menurut Gagne dan Briggs mengemukakan media adalah 

segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

peserta didik untuk belajar contohnya adalah buku, film, kaset, 

                                                             
19 Mudlofir Ali, Evi Fatimatur Rusdiyah, Desain Pembelajaran Inovatif 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 121. 
20

 Sapriyah, “Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar,” 

Jurnal Untirta vol. 2, no. 1 (2019): 2. 
21

Zawil Irham, “Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan Dengan Menggunakan Media Gambar Pada Siswa Kelas 

IV SD Negeri 19 Sebauk-Bengkalis,” Jurnal Pendidikan vol. 5, no. 2 (2019): 

3. 
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film bingkai, dan lain-lain.
22

  Dalam dunia pendidikan Arief S. 

Sadiman menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

kepenerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi.
23

 Adapun Umar Hamalik, pakar 

pendidikan Indonesia menyatakan media adalah alat, metode, 

dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interest antara 

pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran disekolah.
24

 

     Menurut Azhar Arsyad media pembelajaran memiliki ciri-

ciri umum sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang 

dikenal sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu 

benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan 

pancaindera. 

b. Media pembelajaran memiliki pengertian nonfisik yang 

dikenal sebagai software (perangkat lunak), yaitu 

kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras 

yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta 

didik 

c. Penekanan media pembelajaran terdapat pada visual dan 

audio. 

d. Media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu pada 

proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. 

e. Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi 

dan interaksi guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

                                                             
22

 Alfiyanto Pramuaji. Muhammad Munir, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Pada Materi Pengenalan Corel Draw Sebagai Sarana 
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Elinvo vol. 2, no. 2 (2017): 3. 
23

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2019), 15. 
24

 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 294. 
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f. Media pembelajaran dapat digunakan secara massal 

(misalnya: radio, televisi), kelompok besar dan kelompok 

kecil (misalnya: film, slide, video, OHP), atau perorangan 

(misalnya: modul, komputer, radio tape/kaset, video 

recorder).
25

  

     Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Media 

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan atau 

disediakan oleh pendidik yang penggunaannya telah 

diintegrasikan kedalam tujuan dan isi pembelajaran sehingga 

bisa membantu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran 

dan meningkatkan kemampuan Belajar. Media pembelajaran 

selain itu adalah segala bentuk alat dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan pesan atau informasi dari sumbernya dan 

dirancang untuk merangsang pikiran, emosi, minat, dan 

perhatian peserta didik setelah kegiatan pembelajaran. 

 

B. Tujuan Media Pembelajaran 

      Pendapat Kemp dan David E. Kapel mengemukakan bahwa 

tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang 

dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan 

dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang 

diharapkan.
26

 Menurut Sanaky tujuan media pembelajaran sebagai 

alat bantu pembelajaran adalah untuk mempermudah proses 

pembelajaran dikelas, meningkatkan efisensi proses pembelajaran, 

menjaga relevensi antara materi pembelajaran dengan tujuan 

belajar, dan membantu konstentrasi siswa dalam proses 

pembelajaran.
27
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26
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C. Fungsi Media Pembelajaran 

     Menurut Livie dan Letz ada empat fungsi Media Pembelajaran 

khususnya media visual yaitu:  

1. Fungsi Atensi  

     Media Pembelajaran dapat mengambil perhatian dan 

mengarahkan peserta didik untuk berfokus terhadap isi materi 

yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan berisi 

teks  pembelajaran.  

2. Fungsi Efektif 

     Media yang mampu membangkitkan minat dan 

membentuk sikap siswa terhadap stimulus yang diberikan. 

Menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menarik 

dapat membuat peserta didik menangkap materi yang telah 

disampaikan. 

3. Fungsi Kognitif 

     Media visual yang terlihat dari temuan temuan penelitian 

yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar 

yang membantu lancarnya tujuan pembelajaran untuk 

memahami sekaligus mengingat informasi yang terkandung 

didalam gambar.
28

 

4. Fungsi kompensatioris 

     Media pembelajaran visual yang memberikan konteks 

untuk membantu peserta didik yang lemah dalam membaca 

untuk mengelompokkan informasi dan mengingatnya 

kembali.
29

 

     Media berfungsi informasi yang terdapat didalam media 

tersebut harus melibatkan peserta didik dengan baik dibenak 

dan pikiran maupun dalam aktivitas yang nyata sehingga 

pembelajaran lebih mudah terealisasikan.  
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D. Manfaat Media Pembelajaran 

 Menurut Kemp dan Dayton manfaat media pembelajaran yaitu:  

1. Penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih baku dan 

setiap peserta didik dapat melihat sekaligus menerima pesan 

yang sama meskipun cara guru menafsirkan berbeda-beda.  

2. Pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian dan membuat 

peserta didik tetap memperhatikan. 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya 

prinsip-prinsip psikologis dalam hal partisipasi peserta didik, 

umpan balik, dan penguatan. 

4. Lama waktu pengajaran dapat dipersingkat karna kebanyakan 

media hanya memerlukan waktu yang singkat untuk 

menyampaikan pesan-pesan dan isi pembelajaran yang cukup 

banyak dan kemungkinannya dapat lebih diserap oleh peserta 

didik. 

5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan apabila penyampaian 

teks dan gambar sebagai media dapat dikomunikasikan 

dengan baik. 

6. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana pun jika 

diperlukan 

7. Sikap positif peserta didik dapat lebih ditingkatkan dalam 

proses pembelajaran. 

8. Peran pendidik dapat berubah menjadi fasilisator.
30

 

Sudjana dan Rivai mengemukakan manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar pada peserta didik adalah:  

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami peserta didik dan memungkinkannya 

menguasai serta mudah untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

3. Metode mengajar lebih bervariasi tidak hanya berfokus 

kepada guru sehingga peserta didik tidak bosan dalam 

proses pembelajaran. 
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4. Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan memerankan.
31

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa manfaat dalam 

media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan 

dan informasi sehingga dapat meningkatkan dan 

memperlancar proses pembelajaran 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan 

indera,ruang dan waktu 

4. Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman 

kepada peserta didik.  

 

E. Pengembangan Media Pembelajaran 

     Dalam pengembangan media pembelajaran, baik untuk pendidik 

formal atau pendidik non formal kurikulum yang berlaku 

merupakan acuan utama yang harus diperhatikan. Kriteria media 

pembelajaran yang baik idealnya meliputi 4 hal utama: 

1. Kesesuaian atau relevansi, artinya media pembelajaran harus 

sesuai dengan kebutuhan belajar, rencana kegiatan belajar, 

program kegiatan belajar, tujuan belajar dan karakteristik 

peserta didik. 

2. Kemudahan, artinya semua isi pembelajaran melalui media 

harus mudah dimengerti, dipelajari atau dipahami oleh 

peserta didik, dan sangat operasional dalam penggunaannya. 

3. Kemenarikan, artinya media pembelajaran harus mampu 

menarik maupun merangsang perhatian peserta didik, baik 

tampilan, pilihan warna maupun isinya. Uraian isi tidak 

membingungkan serta dapat menggugah minat peserta didik 

untuk menggunakan media tersebut. 
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4. Kemanfaatan,  artinya  isi  dari  media  pembelajaran harus 

bernilai atau berguna, mengandung manfaat bagi 

pemahaman materi pembelajaran serta tidak sia-sia.
32

 

 

F.  Multimedia Interaktif 

1. Pengertian Multimedia 

     Istilah multimedia pertama kali muncul melalui media 

massa pada awal tahun 1990-an. Istilah tersebut digunakan 

untuk menggabungkan teknologi digital dan analog di 

bidang hiburan, penerbitan, komunikasi, pemasaran, 

periklanan, dan bisnis.  Multimedia merupakan kombinasi 

dari dua kata "multi" artinya banyak dan "media" bentuk 

jamak artinya “medium”. Multi berasal dari bahasa latin 

"nouns" artinya bermacam-macam. Sedangkan Media 

berasal dari bahasa latin yaitu “medium” yang berarti 

perantara atau sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikan atau membawa sesuatu. Istilah "medium" 

dalam "American Traditional Electronic Dictionary" 

diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan 

menyajikan informasi. Berbasis multimedia ini merupakan 

gabungan dari berbagai media berupa teks, gambar, grafik, 

suara, animasi, video, dan interaksi yang telah dikemas 

menjadi file digital sehingga informasi itu tersaji dengan 

lebih menarik
33

  

     Penggunaan multimedia dalam pembelajaran sangat 

populer di kalangan peserta didik. komponen multimedia 

yang paling umum digunakan adalah teks, video, audio, 

animasi atau interaktivitas. Multimedia akan sangat 

digemari sebagai media pembelajaran, untuk itu 

multimedia sebaiknya tidak hanya dilihat dari setiap 

komponennya saja karena jika komponen tersebut menjadi 

satu kesatuan maka manfaat yang diberikan pasti akan 

semakin besar. Multimedia akan membantu peserta didik 
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menjadi lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, 

serta memungkinkan pendidik menjadi fasilitator dan 

memudahkan peserta didik untuk belajar daripada 

memberikan perintah atau instruksi kepada peserta didik.
34

 

 

2. Multimedia Interaktif 

     Multimedia interaktif adalah multimedia yang tidak 

bersifat linier namun peserta didik memiliki pilihan sesuai 

dengan menu yang ditawarkan, dalam mempelajari suatu 

topik bahasan peserta didik dapat memilih mana yang akan 

dipelajari lebih dahulu untuk menyalurkan pesan serta dapat 

merangsang pilihan untuk proses belajar peserta didik. Ciri 

khas dari multimedia interaktif adalah adanya semacam 

pengontrol yang biasa disebut dengan Graphical User 

Interface (GUI), yang bisa berupa icon, button, scroll atau 

yang lainnya. Multimedia interaktif dapat digunakan oleh 

siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, sehingga semua 

orang menganggap bahwa proses belajar bisa berlangsung 

seumur hidupnya tidak hanya terbatas oleh sekolah formal.
35

 

      Multimedia mempresentasikan suatu informasi, media-

media tersebut dapat dikombinasikan dengan bantuan 

komputer berbasis aplikasi-aplikasi multimedia yang pada 

umumnya orang percaya bahwa multimedia membantu 

proses belajar. Dalam pembelajaran informasi yang disajikan 

melalui multimedia mungkin lebih baru dan menarik dari 

pada informasi yang disajikan melalui metode ceramah 

konvensional. Penyajian informasi berbasis multimedia 

dapat meningkatakan tingkat laju belajar peserta didik dan 

memungkinkan peserta didik untuk mengatur kecepatan 

belajarnya.
36
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  Adapun kriteria untuk menilai sebuah media interaktif 

diantaranya:  

1. Kesederhanaan, bahwa program multimedia dirancang agar 

dapat digunakan siapa saja. 

2. Kelengkapan bahan pembelajaran, multimedia 

dikembangkan memiliki kandungan yang cukup tentang 

materi pelajaran, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

peserta didik tentang pengetahuan yang ingin diperolehnya. 

3. Komunikati artinya baik bahasa ataupun format penampilan 

harus dapat mengajak pengguna untuk melakukan sesuatu, 

bukan hanya diajak mendengar saja. 

4. Belajar mandiri artinya dirancang untuk dapat digunakan 

secara mandiri tanpa bantuan orang lain termasuk pendidik. 

5. Belajar setahap demi setahap artinya materi harus disusun 

secara unit-unit terkecil dari yang sederhana menuju yang 

kompleks,  

6. Unity multimedia adalah penggabungan beberapa jenis 

media ditata secara serasi dan seimbang,  

7. Kontiniutas artinya dapat mendorong secara terus menerus 

untuk belajar, sehingga dapat menumbuhkan minat belajar 

lebih lanjut. 

 

3. Fungsi Dan Manfaat Multimedia Interaktif 

     Selain memenuhi karakteristik tersebut, multimedia 

pembelajaran sebaiknya memiliki fungsi berikut. 

1. Mampu memperkuat respons pengguna secepatnya dan 

sesering mungkin. 

2. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengontrol laju kecepatan belajarnya. 

3. Memerhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang 

koheren dan terkendali. 

4. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari 

pengguna dalam bentuk respons, baik berupa jawaban, 

pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain.
37
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     Manfaat dari multimedia interaktif ini, yaitu:  

1. Proses pembelajaran lebih menarik, 

2. Jumlah waktu dalam proses pembelajaran dapat 

dimaksimalkan, 

3. Kualitas siswa dapat ditingkatkan, 

4. Proses belajar mengajar dapat ditingkatkan.
38

 

     Untuk meningkatkan peran pendidik dalam proses 

pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media 

berbasis teknologi pendidik harus:  

1. Memahami berbagai jenis media dan sumber belajar serta 

fungsi masing- masing media tersebut 

2. Memiliki keterampilan merancang media pembelajaran 

dan membuat suasana pembelajaran menjadi menarik 

3. Memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan 

berbagai jenis media serta dapat memanfaatkan berbagai 

sumber belajar
39

 

 

G.  Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

     Menurut Depdiknas yang dimaksud dengan pembelajaran 

tematik adalah metode pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk saling mengaitkan antar mata 

pelajaran sehingga bisa memberikan pengetahuan belajar yang 

bermanfaat kepada peserta didik. Pembelajaran tematik lebih 

menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar 

secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat 

memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat 

menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. 

Melalui pengalaman langsung peserta didik akan memahami 

konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya 

dengan konsep lain yang telah dipahaminya.
40
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     Pembelajaran tematik menerapkan konsep belajar sambil 

melakukan sesuatu (learning by doing). Pendidik perlu 

mengemas pembelajaran semenarik mungkin yang akan 

mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. 

Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur 

konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. 

Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan 

membentuk rancangan sehingga peserta didik akan 

memperoleh pengetahuan, dengan penerapan pembelajaran 

tematik di sekolah dasar akan sangat membantu peserta didik 

karena sesuai dengan tahap perkembangannya. 
41

 

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

    Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai 

berikut:  

a. Berpusat pada peserta didik (student centered) 

Pusat pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik. 

Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar yang lebih 

banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek 

belajar, sedangkan pendidik lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada 

peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar.
42

 

b. Memberikan pengalaman langsung 

Tahap ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang 

nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 

abstrak. 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas. Fokus 

pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema yang 

paling dekat dengan kehidupan peserta didik.  

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 
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Konsep ini diambil dari berbagai mata pelajaran dalam 

suatu proses    pembelajaran sehingga peserta didik 

mampu memahami konsep-konsep secara utuh. Hal ini 

diperlukan peserta didik untuk membantu peserta didik 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari.  

e. Bersifat fleksibel 

Bersifat luwes karena pendidik dapat mengaitkan bahan 

ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya, serta dapat mengaitkan dengan kehidupan 

peserta didik dan keadaan lingkungan sekitar. 

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan 

peserta didik 

g. Peserta didik diberi kesempatan dengan untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan 

minat dan kebutuhannya. 

h. Menggunakan prinsip PAKEM (Pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan) 

i. Holistik, pembelajaran tematik yang bersifat Intergred  

j. Bermakna, dengan meningkatkan kebemaknaan 

(Meaningfull) 

      Pembelajaran akan semakin bermakna bilamana 

memberikan 

      kegunaan bagi peserta didik. 

     Selain diharapkan untuk berfikir secara rasional dan aktif 

dalam pembelajaran. Pada pembelajaran tematik ini peserta 

didik diharapkan menikmati proses pembelajaran dikelas 

dengan nyaman dan menyenangkan.
43

 

3. Keunggulan Pembelajaran Tematik 

     Pembelajaran tematik memiliki beberapa keunggulan 

diantaranya adalah:  

a. Pengalaman kegiatan belajar sangat relevan dengan 

tingkat perkembangan anak sekolah dasar 
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b. Kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik yang diambil dari minat dan kebutuhan peserta 

didik 

c. Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna dan 

berkesan bagi peserta didik, sehingga hasil belajar dapat 

bertahan lebih lama 

d. Membantu mengembangkan keterampilan berfikir 

peserta didik 

e. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat sesuai 

dengan permasalahannya yang sering ditemui peserta 

didik dalam lingkungannya 

f. Mengembangkan keterampilan peserta didik 

 

4. Kekurangan Pembelajaran Tematik 

1. Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut 

pendidik untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa 

supaya dapat melaksanakannya dengan baik.  

2. Persiapan yang harus dilakukan oleh pendidik pun lebih 

lama. Pendidik harus merancang pembelajaran tematik 

dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok 

materi tersebar di beberapa mata pelajaran. 

3. Menuntut penyediaan alat, bahan, sarana dan prasarana 

untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara 

serentak. Pembelajaran tematik berlangsung dalam satu 

atau beberapa session. Pada tiap session dibahas beberapa 

pokok dari beberapa mata pelajaran, sehingga alat, bahan, 

sarana dan prasarana harus tersedia sesuai dengan pokok-

pokok mata pelajaran yang disajikan. 

5. Prinsip-prinsip Pembelajaran Tematik 

     Secara umum prinsip-prinsip pembelajaran tematik 

diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu:  

a. Prinsip Penggalian Tema 

1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan 

mudah dapat digunakan untuk mata pelajaran. 
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2. Tema harus bermakna, artinya tema yang dipilih 

untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa 

untuk belajar selanjutnya. 

3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan. 

4. Tema yang dikembangkan harus mampu 

menunjukkan sebagiian besar minat peserta 

didik. 

5. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan 

peristiwa peristiwa otentik yang terjadi di dalam 

rentag waktu belajar. 

6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan 

kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. 

7. Tema yang dipilih hendaknya juga 

mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. 

 

b. Prinsip Proses Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Pendidik hendaknya tidak bersikap otoriter atau 

menjadi“single actor” yang mendominasi aktivitas dalam 

proses pembelajaran. 

2. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok 

harusjelas dalam setiap tugaas yang menuntut adanya 

kerjasama kelompok. 

3. Pendidik perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide 

yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam 

perencanaan pembelajaran. 

4. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

melakukan penilaian diri disamping bentuk penilaian 

lainnya. 

5. Pendidik perlu mengajak para peserta didik untuk 

menilaiperolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan 

kriteriakeberhasilan pencapaian kompetensi yang telah 

disepakati. 

c. Prinsip evaluasi 
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1. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

melakukan penilaian diri disamping bentuk penilaian 

lainnya. 

2. Pendidik perlu mengajak para peserta didik untuk 

menilai perolehan belajar yang telah dicapai 

berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian 

kompetensi yang telah disepakati. 

d. Prinsip reaksi   

     Pendidik harus bereaksi terhadap aksi dalam semua 

peristiwa serta tidak   mengarahkan aspek yang sempit 

melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. 

Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru 

hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan 

kepermukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak 

pengiring tersebut.
44

 

 

H. Kerangka Berpikir 

     Pembelajaran akan berjalan efektif apabila didukung oleh 

adanya pendidik, peserta didik, media, dan bahan ajar sebagai 

instrumen untuk menyampaikan materi. Pembelajaran di MIN 

3 Bandar Lampung, MIN 10 Bandar Lampung, dan SD Negeri 

1 Jatimulyo pada kelas IV bahwa pendidik belum  pernah 

menggunakan multimedia interaktif yang dikaitkan dengan 

pembelajaran tematik. Berdasarkan permasalahan tersebut 

dibutuhkan salah satu bahan ajar yaitu multimedia interaktif 

pada pembelajaran tematik. Multimedia interaktif tersebut 

dirancang berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar pada Tema 1 sampai Tema 5. Multimedia interaktif 

tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik dalam 

proses pembelajaran selama daring dan memudahkan pendidik 

dalam memberikan materi ajar. Peserta didik kelas IV juga 

diharapkan dapat menambah pengetahuannya mengenai 

materi yang ada didalam multimedia interaktif. Kerangka pikir 

dalam pengembangan ini digambarkan sebagai berikut 

                                                             
44

 Maulana Arafat Lubis. Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik 

SD/MI (Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru, 2019), 12. 



 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
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