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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikas (TIK) dewasa ini 

telah membawa perubahan pesat dalam aspek kehidupan manusia, perkembangan 

tersebut telah mengubah paradigma manusia dalam mencari dan mendapatkan 

informasi semakin mudah. Pekerjaan yang semula dilakukan manusia secara 

manual kini dapat digantikan dengan mesin. Hal ini menuntut manusia untuk 

berpikir lebih maju dalam segala hal agar tidak dianggap tertinggal. Salah satu 

bidang yang mendapatkan dampak cukup berarti dalam perkembangan TIK 

adalah bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu 

proses komunikasi dan informasi antara guru kepada siswa yang berisi informasi-

informasi pendidikan, yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber 

informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan dan materi pendidikan 

serta siswa itu sendiri. Pendidikan adalah salah satu cara untuk menumbuhkan 

kemauan, kemampuan, bakat dan potesi diri yang dimiliki oleh siswa. Dengan 

pendidikan siswa dapat menjadi lebih mengerti dan tanggap akan arah dan 

perubahan serta perkembangan TIK (M. Ngalim Purwanto, 2002 : 10) 

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sekarang 

ini tidak dapat dipungkiri bahwa sains memegang peran penting dalam 

pendidikan. Sains merupakan ilmu yang bersifat universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern. Perkembangan yang sangat pesat di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

sains. Untuk dapat menguasai dan menciptakan teknologi dimasa depan 

diperlukan penguasaan sains yang kuat. Mata pelajaran sains diberikan kepada 

semua siswa sejak dari Sekolah Dasar untuk membekali siswa agar mempunyai 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif serta kemampuan 
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bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa memiliki kemampuan, 

memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi datang memasuki era 

globalisasi. Namun sains yang diajarkan pada jenjang SD, SMP, SMA, maupun 

perguruan tinggi selalu menjadi bahan kajian. Hal ini dapat dilihat dari fenomena 

yang terjadi yang terjadi pada jenjang pendidikan di sekolah, banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam mempelajari sains. 

Umumnya siswa merasa enggan mempelajari sains. Hal ini berdampak 

negatif terhadap kualitas pembelajaran sains di sekolah. Dampak isu negatif 

tentang sains dapat mempengaruhi siswa dalam menentukan keberhasilan belajar 

sains. Akibatnya muncul anggapan siswa bahwa sains merupakan suatu bidang 

ilmu yang sulit dipelajari. Hal ini berarti dapat berakibat buruk terhadap prestasi 

sainsnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi siswa beranggapan bahwa sains sulit 

dipahami. Salah satunya adalah pembelajaran sains yang cenderung tidak 

menarik. Pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai merupakan daya dukung 

bagi siswa untuk dapat mencapai prestasi gemilang dalam bidang sains. Oleh 

karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan pembelajaran sains yang 

menarik agar dapat membantu siswa memahami materi pelajaran sains yang 

disampaikan. 

Dalam upaya meningkatkan pembelajaran sains yang menarik dan 

menyenangkan bagi siswa masih diperlukan berbagai terobosan dalam 

mengembangkan inovasi pembelajaran dan pemenuhan sarana dan prasarana 

pendidikan yang memadai. Seorang guru dituntut untuk selalu berinovasi dalam 

meningkatkan pembelajaran sains salah satunya yaitu dengan membuat proses 

kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi lebih inovatif sehingga dapat 

mendorong siswa untuk belajar lebih optimal. Guru juga dituntut harus menguasai 

bahan yang diajarkan dan terampil dalam hal cara mengajarkannya. Sehubungan 

dengan itu guru harus mencari cara yang dapat menarik perhatian siswa untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar mengajar, karena tujuan dari 

proses belajar mengajar adalah diperolehnya hasil belajar yang optimal. 
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Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang didambakan dalam 

melaksanakan pendidikan di sekolah. 

Di samping itu, motivasi dalam belajar sains cenderung rendah 

menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa dalam pelajaran sains. Ada 

beberapa hal yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa diantaranya 

adalah :  

a. kegagalan berulang yang dialami siswa dalam melakukan aktivitas-aktivitas 

yang berkaitan dengan sains, 

b. pengalaman-pengalaman yang dialami siswa sebelumnya yang berhubungan 

dengan ketidaknyamanan dalam belajar sains,  

c. ketidakserasian dalam berinteraksi antara siswa dengan siswa yang lainnya 

atau antara siswa dengan guru, 

d. kekeliruan siswa dalam memaknai dan memahami nilai-nilai yang 

terkandung dalam sains. 

Menurut (Sardiman A. M., 2003 : 75), motivasi belajar memiliki peranan 

yang khas dalam penumbuhan gairah, merasa sengan dan semangat untuk belajar 

dan memiliki banyak energi untuk belajar. Sehingga memotivasi siswa untuk 

belajar lebih giat sangat penting. Seorang siswa yang memiliki intelegensia tinggi 

boleh jadi gagal karena kurang motivasi dalam belajar. Hasil belajar akan optimal 

jika ada motivasi dalam belajar. Hasil  belajar akan optimal jika ada motivasi yang 

tepat. Jadi tugas guru adalah bagaimana mendorong para siswa agar pada dirinya 

tumbuh motivasi. 

Dalam proses belajar mengajar setiap materi pelajaran memiliki tingkat 

kesukaran yang bervariasi. Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau sains menurut 

kurikulum KTSP 2006 adalah berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan.  

Perkembangbiakan tumbuhan merupakan salah satu materi pembelajaran  

yang lebih menuntut siswa untuk menghafal dan mempraktikkannya ke dalam 

kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, banyak siswa yang tidak memperhatikan 
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kejadian di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sains sehingga 

pemahaman siswa terhadap sains pun berkurang, sehingga siswa lebih cenderung 

memilih menghafal dari pada memperhatikan kegiatan sains yang terjadi. Teknik 

belajar siswa yang hanya menghafal tanpa mengetahui maknanya menyebabkan 

pemahaman terhadap sains menjadi kurang. Kondisi ini tidak mendukung siswa 

untuk dapat berinovasi secara bebas sehingga sukar bagi siswa untuk menguasai 

materi pelajaran yang diberikan. 

Selanjutnya suatu  hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah tentang 

bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dan berkualitas sehingga 

mampu membangkitkan semangat belajar siswa. Untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif tersebut maka perlu dilengkapi oleh sarana dan 

prasarana pembelajaran, serta diperkaya oleh sumber-sumber belajar yang 

memadai. Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu 

upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas hasi belajar siswa. 

Menurut (Sudjana dan Rivai, 2001 : 2) mengatakan bahwa media 

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada 

gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 

Alasannya berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar 

siswa antara lain :  

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar, 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih dipahami 

oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik, 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia 

yang disertai animasi. 



5 

 

Teknologi multimedia menggabungkan sepenuhnya teknologi komputer, 

sistem video dan sistem audio untuk mendapat kombinasi yang lebih baik dan 

meningkatkan interaksi di antara pemakai dengan komputer. Sajian audia dan 

visual pada pembelajaran multimedia menjadikan visualisasi lebih menarik. 

Tampilan multimedia akan membuat siswa lebih leluasa untuk memahami materi 

pelajaran yang diberikan. Pembelajaran berbasis multimedia interaktif adalah 

pembelajaran menggunakan perangkat multimedia sebagai sarana utamanya. 

Dalam hal ini komputer merupakan komponen utama dalam pembelajaran 

berbasis multimedia. 

Komputer memberikan kesempatan pada siswa untuk menyajikan pilihan 

materi pembelajaran yang dapat dipilih siswa yang kemudian di respon oleh 

komputer. Dalam proses berikutnya respon dapat dijadikan sebagai stimulus baru 

sehingga dimungkinkan adanya respon lanjutan yang akan semakin memperkuat 

daya ingat siswa dalam konsep yang dipresentasikan. Oleh karena itu komputer 

telah mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan 

dalam bidang kegiatan pembelajaran. Hal ini perlu ditanggapi secara positif oleh 

para guru sehingga komputer dapat menjadi salah satu media yang dapat 

membantu dalam mengoptimalkan pembelajaran. Dengan demikian diharapkan 

penggunaan komputer dalam media pembelajaran berbasis multimedia dapat 

mempermudah siswa dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Selama 

ini media yang digunakan masih tergolong sederhana, seperti menggunakan media 

modul dan alat peraga yang sederhana. 

Hasil wawancara dan observasi selama pembelajaran berlangsung 

berkaitan dengan media pembelajaran di sekolah, guru IPA kelas VI di SD Negeri 

24 Sungailiat menyatakan bahwa masih menggunakan metode pembelajaran yang 

konvensional dan media yang sederhana sehingga siswa cenderung pasif selama 

pembelajaran. Siswa merasa jenuh dengan pola pembelajaran sehingga tidak 

heran banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Siswa pada 

umumnya enggan mengemukakan pertanyaan ataupun pendapat saat 

pembelajaran berlangsung. Rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA/Sains tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, banyak hal yang dapat dijadikan sebagai salah 

satu media pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran IPA/Sains di sekolah. 

Salah satunya yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia yang 

berisi materi perkembangbiakan tumbuhan yang disajikan semenarik mungkin. 

Maka dari itu peneliti tertarik mengungkapkan bagaimana pengembangan media 

pembelajaran sains berbasis multimedia pada materi perkembangbiakan tumbuhan 

untuk siswa SD kelas VI yang sesuai dan tepat sehingga menambah daya tarik 

siswa dan memotivasi siswa dalam memahami materi pelajaran. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan yang muncul dapat di identifikasi sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah membangun aplikasi media pembelajaran sains berbasis 

multimedia interaktif pada materi perkembangbiakan tumbuhan untuk siswa 

SD kelas VI? 

b. Bagaimanakah penggunaan media pembelajaran sains berbasis multimedia 

interaktif pada materi perkembangbiakan tumbuhan yang dapat 

menumbuhkan motivasi belajar? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Karena luasnya masalah dan untuk memungkinkan tercapainya tujuan 

maka pada aplikasi ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran sains 

berbasis multimedia interaktif materi perkembangbiakan tumbuhan untuk SD 

siswa kelas VI. 

 

1.4 METODE PENELITIAN 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-

langkah berikut: 

1) Melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan.  

2) Merancang program aplikasi yang sesuai dengan materi pembelajaran sains 

untuk siswa kelas VI SD, kemudian membuat program aplikasinya. 
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3) Melakukan pengujian unjuk kerja aplikasi. Unjuk kerja pada aplikasi meliputi 

berhasil atau tidaknya aplikasi tersebut dalam membantu proses pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran. 

 

1.5 TUJUAN / MANFAAT PENELITIAN 

Adapun tujuan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1.5.1 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuat media pembelajaran 

sains berbasis multimedia interaktif pada materi perkembangbiakan 

tumbuhan untuk siswa SD kelas VI. 

 

1.5.2 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1) Penyampaian pembelajaran yang disajikan lebih menarik dan 

memperjelas pemahaman konsep materi sehingga dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar. 

2) Media pembelajaran yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber 

belajar mandiri, sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa. 

3) Media pembelajaran yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sarana 

utama maupun sarana pendamping dalam menyampaikan mata 

pelajaran sains kelas VI. 

4) Media pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai masukan mengenai 

penggunaan media pembelajaran berbasis komputer. 

5) Media pembelajaran yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang positif dalam dunia pendidikan. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN 

Sistematika penulisan dalam sebuah laporan berperan sebagai pedoman 

agar penulisan laporan terarah serta sistematis. Sistematika penulisan laporan 

yaitu : 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan 

metodologi penelitian tugas akhir ini. 

 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan konsep dan teori dasar yang mendukung penulisan tugas 

akhir ini seperti multimedia, pembelajaran serta perangkat lunak yang digunakan. 

 

BAB III Pemodelan Proyek 

Bab ini menjelaskan mengenai pemodelan proyek Aplikasi Media Pembelajaran 

Sains Berbasis Multimedia Interaktif Pada Materi Perkembangbiakan Tumbuhan 

Untuk Siswa SD Kelas VI. 

 

BAB IV Pengujian dan Analisis Hasil 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan perancangan Aplikasi Media 

Pembelajaran Sains Berbasis Multimedia Interaktif Pada Materi 

Perkembangbiakan Tumbuhan Untuk Siswa SD Kelas VI. 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap seluruh kegiatan tugas akhir yang 

telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


