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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Memasuki beberapa tahun kebelakang ini tak dapat disangkal bahwa teknologi 

telah menjadi instrumen pendukung yang penting di masyarakat tak terkecuali di rana 

pendidikan. Begitu pun dengan perkembangan teknologi yang berpengaruh besar 

terhadap berbagai aspek kehidupan. Teknologi menciptakan nilai tambah guna 

mencapai suatu tujuan. Kata teknologi sering dipahami oleh orang awam sebagai 

sesuatu yang berupa mesin atau hal-hal yang berkaitan dengan permesinan, namun 

sesungguhnya teknologi memiliki makna yang lebih luas, karena teknologi merupakan 

perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolaanya. Perkembangan 

teknologi telah membuka kemungkinan yang luas untuk dimanfaatkan dalam bidang 

pendidikan. Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan teknologi yang sudah menjadi 

bagian dari masyarakat. 

Menurut Daryanto (2013:15) Teknologi yang digunakan dalam pembelajaran 

adalah teori dan prkatek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan 

penilaian proses dan sumber belajar. Teknologi pembelajaran merupakan proses yang 

kompleks dan terpadu dimana melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi 

untuk menganilisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, 

dan mmengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi yang mana kegiata belajar 

mempunyai tujuan dan terkontrol. 
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Dalam dunia pendidikan semua bentuk sarana pembelajaran disyaratkan mampu 

membantu peserta didik memahami bahan ajar yang diberikan oleh tenaga pendidik 

kepadanya, disamping harus pula mempu membangkitkan minat belajar para peserta 

didik stersebut. Sarana pendidikan sebagai media pembelajaran harusnya dapat 

meciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif. Sarana pembelajaran seperti buku 

cetak memang masih sangat dibutuhkan dalalm pembelajaran agar siswa dapat 

memahami materi yang sedang diajarkan.  

Tetapi dalam proses pembelajaran yang diamati oleh peneliti saat kegitan 

observasi, hanya sebahagian siswa saja yang memiliki saranan belajar berupa buku 

cetak sebagai media pembelajaran konvensional. Dari sebahagian siswa yang memiliki 

buku cetak sebagian kecil saja yang menyatakan mereka membaca buku itu saat 

dirumah maupun saat pelajaran berlangsung. Sedangkan dalam belajar mengajar hal 

yang harus diutamakan adalah proses, karena proses inilah yang menentukan tujuan 

belajar akan tercapai atau tidak tercapai. Ketercapaian dalam proses belajar mengajar 

ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. 

Menurut Wandah (2017:2) Perubahan tingkah laku tersebut baik yang 

menyangkut perubahan bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) 

maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif).Seringkali terjadi dalam proses 

belajar mengajar yang hanya berorientasi pada hasil dengan mengabaikan proses, hal ini 

tentunya akan mengakibatkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya menjadi 

terabaikan. Dalam proses belajar mengajar ada banyak faktor yang mempengaruhi 

tercapainaya tujuan pembelajaran diantaranya pendidik, peserta didik, lingkungan, 

metode/teknik serta media/alat pembelajaran. 
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Jadi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya teknologi pendidikan 

diharap mampu untuk memperbaiki dan pendukung kelemahan sarana pembelajaran 

konvensional. Teknologi pendidikan saat diterapkan mampu meningkatkan kegiatan 

atau proses belajar itu sendiri. Proses belajar sendiri tidak berhenti pada kegiatan 

didalam kelas. Dan teknologi mampu menutupi kekurangan itu, teknologi pendidikan 

mampu menghilangkan batasan jarak juga waktu tersebut. Nantinya para peserta didik 

dapat mengakses bahan ajar di rumah atau tempat lainnya. 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefenisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim 

menuju penerima. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai 

pembawa pesan, dapat dikatakan bahwa proses pebelajaran dengan media merupakan 

proses komunikasi. Sedangkan menurut pandangan Gerlach dan Ely (dalam Sanjaya, 

2012: 59) memandang media pembelajaran bukan hanya berupa alat ddan bahan saja, 

akan tetapi hal-hal yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan.  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang mengandung informasi 

yang disajikan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu peserta didik dalam 

belajar. Media pembelajaran memiliki kedudukan penting dan memberikan pengaruh 

yang besar dalam suatu proses pembelajaran. Diantaranya dalam terciptanya suatu 

kondisi yang aktif, efektif, kreatif dan inovatif. Selain itu media pembelajaran menjadi 

suatu komponen dalam menciptakan pembelajaran yang bekualitas. Untuk memperoleh 

pembelajaran yang kualitas media pembelajara harus juga berinovasi lebih baik seperti 

menjadi multimedia yang interaktif terhadap siswa.  

Secara umum media (pembelajaran) itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau 

kegiatan yang menciptkan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh 
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pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, dalam pengertian ini media bukan hanya 

alat perantara seperti halnya tv, radio, slide, bahan cetakan, akan tetapi meliputi orang 

atau manusia sebagai sumber belajar atau juga berupa kegiatan semacam diskusi, 

seminar, workshop yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan, mengubah sikap 

siswa, dan atau menambah keterampilan. 

Selain itu Menurut Daryanto (2013:5) media pembelajaran secara umum 

memiliki kegunaan, antara lain : 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas 

2.Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra 3.Menimbulkan gairah 

belajar, interaksi lebih langsung antara peserta didik dengan sumber belajar 

4.Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, 

auditori dan kinestetiknya 5.Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. 

Menurut Munir (2012:110), multimedia merupakan perpaduan antara berbagai 

media (format file) yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi 

dll yang telah dikemas menjadi file digital (komputersasi), digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada publik. Sedangkan pengertian interaktif terkait dengan 

komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Jadi kata arti 

dari multimedia interaktif adalah kombinasi dari berbagai komunikasi saluran menjadi 

pengalaman komunikatif terkoordinasi yang bahasa lintas-channel. 

Menurut Sadiman ( dalam Asyhar 2012:920), desain pengembangan terdiri dari 

enam tahap kegiatan, yaitu : 1. Analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik, 2. 

Perumusan tujuan pembelajran, 3. Perumusan butir-butir materi, 4. Penyusunan 

instrumen evaluasi, 5. Penyusunan naskah media/prototipe, 6. Melakukan ujicoba 

produk.dari enam tahap ini perlu dilakukan untuk menjamin ketempatan materi 



5 
 

kurikulum dan tujuan pembelajaran, dan kesesuaian bahasa dengan peserta didik. 

Produk media yang dihasilkan, secara ilmiah dianggap layak untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

Selanjutnya proses pengembangan memiliki prinsip yang perlu di ikuti sebagai 

pedoman, pada prinsip pengembangan harus dilakukan secara berurutan yaitu menurut 

Sofan dan Lif (2010:160) : 1.Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari 

yang konkret untuk memahami yang abstrak 2.Pengulangan memperkuat pemahaman 

3.Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa 

4.Mecapai tujuan setahap demi setahap demi setahap 5.Mengetahui hasil yang telah 

dicapai mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. 

Sejatinya teknologi pendidikan, proses pembelajaran, media pembelajaran dan 

pengembangan media pembelajaran merupakan suatu inovasi yang perlu dilalukan. Ini 

dikatakan perlu karena untuk mengikuti perkembangan peserta didik itu sendiri. Guru 

dituntut mampu untuk memperbaiki, mengubah dan berinovasi.Membuat suasana kelas 

menjadi menarik dan tidak membosankan adalah idaman, salah satunya dapat 

diwujudkan dengan membuat media pembelajaran berbasis teknologi. 

Dengan menggunakan presentasi powerpoint yang sekarang dalam prosesnya 

presentasi dapat diubah menjadi file flash. Kelebihan file flash adalah ukurannya yang 

kecil dengan kualitas yang baik lalu, file pendukung tidak perlu disertakan, sehingga 

kemungkinan di copy paste orang lain cukup sulit. Selain itu file flash juga dapat 

diunggah ke internet dan dapat di akses oleh peserta didik sebagai bahan ajar 

pendukung maupun sebagai bahan untuk pengulangan bahan ajar yang diberikan guru 

disekolah. 
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File ini mampu dibuka atau di operasikan dikomputer, laptop, telepon pintar 

baik itu Android maupun IOS. Menyebut file flash, tadi rasanya menjadi hal yang 

sangat rumit, apalagi bagi guru yang tidak memiliki dasar dalam bidang TIK. Namun 

kerumitan tersebut bisa menjadi sederhana dan mudah dengan bantuan software add ins 

I spring pro. Alasan lebih lanjut peneliti menilih Ispring Pro sebagai alat untuk 

pengembangan multimedia interaktif ini. Menurut pengalaman pribadi banyak software 

lain dalam pengembangan media presentasi dan kuis yang dapat digunakan, tapi rasanya 

masih sukar untuk di pelajari dan digunakan sebagai pengembangan. 

Diantaranya adalah AdobeFlash, Macromedia Flash dan lectora. Software 

berupa Macromedia Flash dan AdobeFlash membutuhkan keahlian lebih lanjut dan 

waktu untuk belajar serta waktu pembuatan lebih lama, karena memiliki detail 

pembuatan yang cukup rumit. Beberapa contohnya software Macromedia 

menggunanakan script dimana kebanyakan orang awam tidak begitu paham dan 

mengerti. Sedangkan untuk software Lectora sendiri memiliki banyak kemudahan  

dalam proses pembuatan pengembangannya. Namun tidak disarankan karena tema dan 

desain bawaan dari software tersebut terlalu sedikit. Sehingga terlihat kaku dan kurang 

menarik sebagai multimedia interaktif. 

Dari hasil pertimbangan peneliti, penggunaan Ispring pro ini lebih mudah dan 

praktis karena dapat terhubung dengan Microsoft Power Point. Pembuatan media power 

point merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pendidik disekolah. Ini diharapkan akan 

berdampak baik saat multimedia interaktif dicontoh oleh pendidik disekolah nantinya. 

Karena terhubungnya kedua software ini hasil akhir dari power point akan lebih 

menarik tentunya dengan ditambahkannya banyak media tambahan lainnya untuk 

menjadi multimedia interkatif. 
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Berdasarkan identifikasi dan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pengembangan dan kajian lebih lanjut terhadap permasalahan 

dengan alternatif pemecahannya mengunakan software add in Ispring Pro dengan judul 

: “Pengembangan Multimedia Interaktif Ispring Pro Pada Mata Pembelajaran IPS 

Terpadu di Kelas VIII SMP Negeri 8 Kota Jambi  ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut ini : 

1. Bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif Ispring Pro pada mata pelajaran IPS 

2. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif 

Ispring Pro pada mata pembelajaran IPS 

3. Bagaimanakah persepsi siswa terhadap media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif Ispring Pro pada mata  pembelajaran IPS 

 

 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan suatu perangkat 

pembelajaran IPS yang efektif. Secara khusus tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif Ispring Pro 

pada mata pembelajaran IPS. 
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2. Melihat kelayakan produk multimedia interaktif Ispring Pro mata pembelajaran 

IPS. 

3. Mengetahui persepsi siswa terhadap produk multimedia interaktif Ispring Pro 

pada mata pembelajaran IPS. 

 

 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Produk dari penelitian pengembangan ini adalah berupa multimedia 

pembelajaran. Multimedia yang dibuat berupa Ispring Pro dari bentuk power point 

menjadi file video flash yang digunakan guru dalam proses mengajar sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan guru pada saat mengajar. File atau produk yang di 

kembangkan nantinya akan di unggah ke server google drive yang selannjutnya dapat di 

unduh oleh setiap siswa sebagai sarana pembelajarannya baik saat proses pembelajaran 

berlangsung atau sebagai bahan pengulangan pembelajaran dirumah.  

Pembuatan produk akan disesuaikan pada materi tingkat sekolah menengah 

pertama dalam kurikulum 2013, desain media dilengkapi dengan teks, gambar, skema 

dan video, yang berhubungan dengan materi yang disesuaikan dengan kurikulum 2013, 

dan juga terdapat soal latihan dan glosarium. 

Dalam proses untuk menggunakan produk ini tidak terdapat Speisifikasi khusus 

untuk menjalankan produk berupa media flash. Khusus untuk telepon pintar memang 

harus mengoperasikan android tingkat 4.0 atau yang lebih tinggi, untuk dapat 

menggunakan produk. 

Secara lengkap spesifikasi minimal yang di perlukan adalah sebagai berikut : 
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1. Spesifikasi minimal hardware program Ispring Pro 

Berikut ini adalah spesifikasi hardware untuk menjalankan Ispring Pro 

a. Prosesor komputer inti ganda 2.0 atau lebih tinggi disarankan 

b. Ram 4 GB disarankan lebih 

c. Ruang penyimpanan kosong 2 GB untuk instalasi 

d. Kartu video NIVIDIA GeForce seri 8, intel HD Graphics 2000 atau AMD 

Radeon R6000 atau lebih tinggi. 

  

2. Spesifikasi minimal sistem untuk menjalankan flash 

a. Microsoft windows 95, windows 98, windows ME, windows NT 4.0, windows 

2000, atau windows XP atau lebih; atau sebuah macintosh powerPC dengan 

os  X10 atau lebih 

b. Netscape plug-in dengan Nescape 4 atau lebih 

c. Opera 6 dalam windows 

d. Google Chrome, Mozila dalam windows 

 
 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Tidak bisa dipungkiri bahwa multimedia dan teknologi mampu memberi  kesan 

yang besar dalam bidang media pembelajaran karena mampu mengintegerasikan teks, 

grafis, animasi, audio dan video. Multimedia telah mengembangkan proses pengajaran 

dan pembelajaran kearah yang lebih dinamik. Namun yang lebih penting ialah 

pemahaman tentang bagaimana menggunakannya dalam menghasilkan keefektifan dan 

dapat menghasilkan ide ide baru dalam pembelajran, begitu pun meningkatkan mutu 

dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Begitupun saat proses sedang berlangsung 
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diharapkan roduk berupa multimedia dapat menjadikan persepsi tiap peserta didik sama 

untuk tercapainya tujuan yang telah disebutkan. 

Menurut Robert Maribe Branch (2009: 154), kualitas produk dapat ditentukan 

melalui tiga aspek yaitu 1 ) persepsi, 2) hasil, 3) sikap. Namun dalam penelitian dan 

pengembangan media pembelajaran yang saya lakukan hanya melihat bagaimana 

persepsi atau tanggapan dari siswa terhadap produk yang telah dikembangkan. 

 
 
 

1.6 Asumsi Dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1 Asumsi Pengembangan 

Dalam penelitian pengembangan multimedia interaktif berbasis Ispring  Pro ini 

memiliki beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan tiga hal yang penting yaitu materi 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil pembelajarannya. Menurut 

Wandah (2017 :2), dalam proses belajar mengajar ada banyak faktor yang 

memppengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran diantaranya pendidik, peserta 

didik, lingkungan, metode atau teknik, serta media atau alat pembelajaran. 

2. Dengan menggunakan media dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan 

kualitas proses belajar yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil belajar. 

Selanjutnya terdapat interaksi langsung dalam memberikan pengaruh yang 

sangat besar terhadap pengalaman belajar yang lebih kompleks untuk diterima 

siswa. 
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3. Ispring pro sebagai aplikasi multimedia interaktif yang bersifat presentasi dapat 

digunakan dalam perencanaan dan proses pembelajaran. Memuat aspek media 

pada audio, visual, audio visual, dan beragam jenis evaluasi yang sudah 

disertakan bersamaan dengan slide powerpoint secara langsung sehingga siswa 

dapat diarahkan untuk lebih fokus dan lebih mudah memahami. 

 

 

 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

Dalam pengembangan ini terdapat keterbatasan pengembangan dari produk yang 

akan dihasilkan : 

1. Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran, 5 orang  siswa sebagai 

uji coba kelompok kecil dan 1 kelas siswa sebagai uji coba kelompok besar. 

2. Materi pelajaran yang dimasukan dalam multimedia interaktif Ispring pro ini 

sebatas pada materi Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang serta Peran 

Pelaku Ekonomi dalam Suatu Perekonomian. 

3. Tahap pengembangan hanya sampai pada untuk mengetahui persepsi siswa 

terhadap produk yang dikembangkan. 

4. Produk multimedia interaktif yang dihasilkan hanya dalam format file flash atau 

html jika diunggah ke internet. 
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1.7 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah pada penelitian sebagai berikut : 

1. Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan 

secara integrasi dalam proses kegiatan pembelajaran. 

2. Multimedia interaktif adalah multimeida tidak bersifat linier, di dalam 

multimedia menggunakan unsur-unsur yang telah diterangkan berupa teks, 

video, skema, foto. 

3. I-spring Pro yaitu software add in yang mengubah file presentasi yang 

kompatibel dengan power point untuk dijadikan dalam bentuk file flash. 

4. IPS Terpadu adalah Menurut Gunawan (2011:36) suatu bahan kajian yang 

terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang 

diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan sejarah, geografi, 

sosiologi, antropologi, dan ekonomi. 

 


