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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

Teknologi baru terutama multimedia mempunyai peranan semakin penting 

dalam proses pembelajaran. Banyak orang percaya bahwa multimedia akan dapat 

membawa kita kepada situasi belajar dimana learning with effort akan dapat 

digantikan dengan learning with fun. Jadi proses pembelajaran yang 

menyenangkan, kreatif, tidak membosankan akan menjadi pilihan tepat bagi para 

guru.   

Sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan yaitu sistem pembelajaran 

konvensional (faculty teaching), kental dengan suasana instruksional dan dirasa 

kurang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang demikian pesat. Lebih dari itu kewajiban pendidikan dituntut untuk juga 

memasukkan nilai-nilai moral, budi pekerti luhur, kreatifitas, kemandirian dan 

kepemimpinan, yang sangat sulit dilakukan dalam sistem pembelajaran yang 

konvensional. Sistem pembelajaran konvensional kurang fleksibel dalam 

mengakomodasi perkembangan materi kompetensi karena guru harus intensif 

menyesuaikan materi pelajaran dengan perkembangan teknologi terbaru. 

Pada kenyataannya bahwa saat ini Indonesia memasuki era informasi yaitu 

suatu era yang ditandai dengan makin banyaknya medium informasi, tersebarnya 

informasi yang makin meluas dan seketika, serta informasi dalam berbagai 

bentuk yang bervariasi tersaji dalam waktu yang cepat. Penyajian pesan pada era 

informasi ini akan selalu menggunakan media, baik elektronik maupun non 

elektronik. Terkait dengan kehadiran media ini, Dimyati (1996: 12) menjelaskan 

bahwa suatu media yang terorganisasi secara rapi mempengaruhi secara 

sistematis lembaga-lembaga pendidikan seperti lembaga keluarga, agama, 

sekolah, dan pramuka. Dalam uraian tersebut menunjukkan bahwa kehadiran 

media telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan 

kita, meskipun dalam derajat yang berbeda-beda. 
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Dengan demikian hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang ada di luar individu adalah 

tersedianya media pembelajaran yang memberi kemudahan bagi individu untuk 

mempelajari materi pembelajaran, sehingga menghasilkan belajar yang lebih 

baik. 

Selanjutnya hasil belajar digambarkan sebagai tingkat penguasaan siswa 

terhadap sasaran belajar pada topik bahasan yang dieksperimenkan, yang diukur 

berdasarkan pada jumlah skor jawaban benar pada soal yang disusun sesuai 

dengan sasaran belajar. Secara umum mutu pendidikan sekolah dasar (SD) 

dikatakan baik dan berhasil jika kompetensi siswa yang diperoleh melalui proses 

pendidikan berguna bagi perkembangan diri mereka untuk hari depannya, yaitu 

ketika mereka memasuki dunia kerja. 

Berdasarkan hasil Observasi, penggunaan media dalam pembelajaran masih 

kurang dimanfaatkan oleh guru-guru disekolah SD Negeri Kebumen 01 maupun 

SD Negeri Kebumen 03. Penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar 

masih menggunakan media sederhana yaitu gambar. Selain Observasi penelitian 

juga melakukan tanya jawab dengan beberapa guru baik di SD Negeri Kebumen 

01 maupun SD Negeri Kebumen 03 tentang pengunaan media dalam pembelaja-

ran di sekolah dengan menggunakan multimedia terutama Macromedia Flash 8.0. 

Didalam pemaparan yang mereka sampaikan penggunaan media pembelajaran 

Macromedia Flash 8.0 di dalam pembelajaran sama sekali belum dilaksanakan. 

Kendala untuk melaksanakannya dikarena ketersediaan media masih kurang, sa-

lah satunya ketersediaan media proyektor LCD. Pengunaan media pada waktu 

kegiatan belajar mengajar masih sederhana, dan masih belum maksimal. 

Perlu disadari bahwa mutu pendidikan yang tinggi baru dapat dicapai jika 

proses pembelajaran yang diselenggarakan di kelas efektif dan fungsional bagi 

pencapaian kompetensi yang dimaksud. Oleh sebab itu usaha meningkatkan mutu 

pendidikan sekolah dasar (SD) tidak terlepas dari usaha memperbaiki proses 

pembelajaran. 
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Proses pembelajaran merupakan aktivitas yang terdiri atas komponen- 

komponen yang bersifat sistemik. Artinya komponen-komponen dalam proses 

pembelajaran itu saling berkaitan secara fungsional dan secara bersama-sama 

menentukan optimalisasi proses dan hasil pembelajaran. Komponen-komponen 

pembelajaran tersebut menurut Mudhoffir (1999) dijabarkan atas pesan, orang, 

bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Sedangkan menurut Winkel (1999), 

komponen pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, kondisi awal, prosedur 

didaktik, pengelompokan siswa, materi, media, dan penilaian.  

Dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran agar efektif dan 

fungsional, maka fungsi media pembelajaran sangat penting untuk dimanfaatkan. 

Pemakaian media dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi 

daya cerna siswa terhadap informasi atau materi pembelajaran yang diberikan.  

Efektifitas penggunaan media pembelajaran sangat tergantung pada derajat 

kesesuaiannya dengan materi yang akan diajarkan. Disamping itu tergantung juga 

pada keahlian guru dalam menggunakan media tersebut. Dalam hal ini Dick & 

Carey (dalam Lamudji, 2005: 34) menyatakan bahwa salah satu keputusan yang 

paling penting dalam merancang pembelajaran ialah dengan menggunakan media 

yang sesuai dalam rangka penyampaian pesan-pesan pembelajaran. 

Perlu kita diketahui bahwa teknologi informasi telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Teknologi informasi harus disadari telah 

mampu membuat berbagai cara untuk mempermudah penyampaian informasi, 

seperti misalnya teknologi program Macromedia Flash 8.0. Merupakan suatu hal 

yang menarik untuk melakukan suatu penelitian dengan penggunaan media pem-

belajaran Macromedia Flash 8.0 dalam pembelajaran di kelas V SD Negeri Ke-

bumen 01 yang peneliti jadikan kelas eksperiment dalam penelitian ini. 

Aplikasi Macromedia Flash 8.0 menyediakan fasilitas slide untuk 

menampung pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan pada peserta 

didik. Dengan fasilitas animasi, suatu slide dapat dimodifikasi dengan menarik. 

Begitu juga dengan adanya fasilitas : front picture, sound dan effect dapat dipakai 

untuk membuat suatu slide yang bagus. Bila produk slide ini disajikan, maka para 
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pendengar dapat ditarik perhatiannya untuk menerima apa yang kita sampaikan 

kepada peserta didik. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan pene-

litian tentang pengaruh  penggunaan  media  pembelajaran Macromedia Flash 8.0 

terhadap hasil belajar  IPA siswa Kelas  V di SD Negeri Kebumen 01. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah diidentifikasi  masalah penelitian 

sebagai berikut: 

”Adakah Pengaruh  Penggunaan  Media  Pembelajaran Macromedia Flash 8.0 

Terhadap Hasil  Belajar   IPA Siswa  Kelas  V  di SD Negeri Kebumen 01 

Semester Genap Tahun ajaran 2011/2012?”  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada Pengaruh  Penggunaan  Media  Pembelajaran Macromedia Flash 8.0 

Terhadap Hasil Belajar  IPA Siswa  Kelas V di SD Negeri Kebumen 01 Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

tentang Cahaya dan Sifat-sifatnya. Menginggat pentingnya peran media 

pembelajaran dalam menunjang keberhasilan proses belajar-mengajar. 

Penggunaan Media Pembelajaran Macromedia Flash 8.0 dalam proses 

belajar, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. karena media 

sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan keberhasilan belajar, oleh 

karena itu wajar jika guru meningkatkan pemanfaatan media pembelajaran 

dalam proses belajar. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini, memberikan masukan dalam pergeseran 

praktik pembelajaran konvesional menuju pembelajaran berbasis tekno-

logi informasi dalam komunikasi dengan menggunakan multimedia pada 

pembelajaran IPA. 

b. Bagi guru 

Membuka cakrawala berfikir guru-guru dalam usaha meningkatkan 

kemampuan anak didik dalam penguasaan materi pelajaran dengan 

menggunakan media berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi 

sehingga pembelajaran mata pelajaran IPA tidak ketinggalan zaman. 

c. Bagi siswa 

Siswa diharapkan semakin menyukai mata pelajaran IPA, sehingga hasil 

belajar siswa semakin baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


