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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi 

kualitas dari SDM (Sumber Daya Manusia). Pendidikan dilaksanakan guna 

menciptakan individu yang yang berwawasan luas serta membentuk peradaban 

bangsa yang bermartabat.  

Dewasa ini seringkali partisipasi siswa rendah dalam kegiatan 

pembelajaran yang menyebabkan kelas sering tidak kondusif, interaksi siswa 

terhadap pembelajaran rendah, serta siswa kurang tertarik atau kurang perhatian 

terhadap pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai sacara 

maksimal. Hal ini disebabkan kurang terampilnya guru dalam mengadakan 

variasi, sehingga siswa merasa jenuh dalam proses pembelajaran di kelas serta 

masih minimnya pengetahuan guru mengenai media pembelajaran yang dapat 

dikembangkan untuk menunjang proses belajar mengajar.  

Berdasarkan hasil observasi dalam bentuk wawancara dengan guru IPS 

terpadu serta pemberian angket kepada 10 siswa yang belajar mata pelajaran IPS 

terpadu kelas VIIC di SMPN 22 Kota jambi, maka diperoleh hasil olah data 

angket yang disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Tabulasi hasil angket media 

 

selalu 

(%)
sering (%) jarang (%)

kadang-

kadang (%)

tidak 

pernah 

(%)

1
penggunaan media selain buku cetak dan 

LKS
10 0 0 20 70 100

2
pemahaman akan materi yang di sampaikan 

menggunakan media buku cetak dan LKS
50 50 0 0 0 100

3
kefokusan saat guru menjelaskan materi 

menggunakan buku cetak dan LKS
40 40 10 10 0 100

4
ketertarikan akan penjelasan guru dengan 

menggunakan media buku cetak dan LKS
40 20 0 40 0 100

5
minat siswa  akan penjelasan guru dengan 

menggunakan media buku cetak dan LKS
20 30 30 20 0 100

butir 

angket

pilihan jawaban

Jumlah 

(%)
keterangan

 

Berdasarkan angket tersebut diperoleh bahwa guru menggunakan media 

hanya saja masih terbatas pada buku cetak dan LKS saja sehingga siswa kurang 

fokus dan kurang berminat akan materi yang disampaikan oleh guru yang 

mengakibatkan siswa tidak sepenuhnya mengerti pelajaran yang disampaikan oleh 

guru. Begitupula hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPS terpadu 

menyatakan bahwa media yang digunakan masih terbatas, oleh karena itu media 

yang peneliti kembangkan dapat diterapkan di SMP Negeri 22 Kota Jambi. Selain 

itu pengembangan media yang peneliti kembangkan juga sesuai dengan salah satu 

misi dari sekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi yaitu “Untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, menjadi lebih 

terampil, kreatif, dinamis, dan inovatif melalui pemberdayaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi”. 

Media pembelajaran merupakan salah satu bentuk fasilitas sekolahan guna 

meningkatkan kualitas pendidikan dalam proses pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran secara kreatif akan meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar 

lebih banyak, mengerti apa yang dipelajari dengan baik, dan meningkatkan 
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penampilan dalam melakukan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran yang baik dapat mendorong motivasi belajar siswa, 

memperjelas dan mempermudah konsep yang abstrak serta mempertinggi daya 

serap materi pelajaran. Hamalik (dalam Arsyad, 2010:15) mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi, dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Briggs (dalam Uno & Nina, 2010:122) menyatakan bahwa media 

adalah segala bentuk fisik yang dapat menyampaikan pesan serta merangsang 

peserta didik untuk belajar. 

Banyak terdapat aplikasi untuk mengembangkan media pembelajaran saat 

ini, Beberapa aplikasi tersebut dapat digunakan untuk membuat sebuah media 

pembelajaran yang sangat menarik, diantaranya adalah Macromedia Flash, Power 

Point, LCDS, Lectora Inspire, serta adobe flash. Adobe flash CS6 merupakan 

sebuah program yang didesain untuk membuat animasi 2 dimensi yang handal dan 

ringan. Aplikasi ini banyak digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, 

dan pembuatan navigasi pada situs website. Selain itu aplikasi Adobe flash CS6 

juga biasa digunakan untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajaran 

berbasis Adobe Flash cs6 digunakan sebagai alat bantu yang digunakan untuk 

menyalurkan informasi dari guru ke siswa. Dengan menggunakan media, guru 

dapat menyajikan materi pembelajaran dengan tulisan dan materi yang terkesan 

menarik sehingga akan menumbuhkan minat siswa dalam belajar dan dapat 

menigkatkan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
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BERBASIS ADOBE FLASH CS6 PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS 

VII SMP N 22 KOTA JAMBI. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Prosedur pengembangan media pembelajaran menggunakan 

program Adobe Flash cs6 materi ips kelas VIIC SMPN 22 Kota Jambi. 

2. Bagaimana respon siswa kelas VIIC SMP Negeri 22 Kota Jambi terhadap 

media pembelajaran menggunakan Adobe Flash. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui Prosedur pengembangan media pembelajaran 

menggunakan program Adobe Flash cs6 materi ips kelas VIIC SMPN 22 Kota 

Jambi. 

2. Untuk mengetahui respon siswa kelas VIIC SMP Negeri 22 Kota Jambi 

terhadap media pembelajaran menggunakan Adobe Flash. 

 

1.4 Spesifikasi produk 

1. Format program: Execute (Exe) 

2. Kegunaan: sebagai media pembelajaran yang berisi materi IPS terpadu. 

3. Tinjauan materi: IPS terpadu ‘Letak dan Luas Indonesia’’. 

4. Tingkat penggunaan media: Sekolah Menengah Pertama kelas VIIC SMP N 

22 Kota Jambi. 
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1.5 Manfaat pengembangan 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

A. Manfaat Teoretis 

1. Sebagai referensi bagi kegiatan penelitian pengembangan dengan 

menggunakan program Adobe Flash CS6 

2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan multimedia 

pembelajaran, khususnya pemanfaatan multimedia dalam pengembangan 

media pembelajaran IPS.  

B. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

1) Sebagai media pembelajaran baru untuk memudahkan guru dalam 

menyampaikan mata pelajaran IPS kepada siswa. 

2) Sebagai referensi guru untuk mengembangkan media pembelajaran baru 

dalam membantu mengajarkan mata pelajaran IPS menjadi pembelajaran 

yang lebih menarik, menyenangkan dan bermutu. 

b. Bagi Siswa 

1) Memudahkan siswa dalam mepelajari mata pelajaran IPS. 

2) Sebagai pengalaman belajar baru dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada pelajaran IPS. 

c. Bagi Sekolah 

1) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

2) Untuk meningkatkan wawasan dalam bidang teknologi pembelajaran 

khususnya pemanfaatan media bagi tenaga edukatif dalam meningkatkan 

profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang lain. 
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1.6 Batasan pengembangan 

Agar penelitian dapat lebih terfokus pada objek yang akan dianalisa dan 

diteliti, maka ditentukan batasan masalah penelitiannya. Masalah yang akan 

diteliti adalah; 

1. Media pembelajaran ini dikembangkan menggunakan program Adobe 

Flash cs6.  

2. Pengembangan media pembelajaran dikhususkan pada materi kelas VIIC 

SMP N 22 Kota Jambi yaitu materi letak dan luas indonesia. 

3. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana respons siswa  

terhadap media Adobe Flash cs6. 

4. Validitas produk ini diuji oleh tenaga ahli yang terdiri dari Dosen 

Pendidikan Ekonomi yang memiliki kompetensi dibidang materi dan 

media pembelajaran.  

 

1.7 Definisi istilah 

1. Media Pembelajaran menurut Miarso (dalam Rusman, 2013:160) adalah 

segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali. 

2. Adobe Flash cs6 yaitu salah satu program yang ditujukan untuk desainer atau 

programmer untuk menghasilkan animasi yang terdiri dari halaman web, game 

interaktif, presentasi bisnis, proses pembelajaran, film kartun, dan juga dapat 
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digunakan untuk membuat aplikasi yang bernilai lebih tinggi dari media yang 

lainnya (Pranowo, 2011:115). 

3. IPS Menurut Susanto (2014:6) merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial dan hominora, yaitu: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hokum, dan budaya. Menurut Gunawan (2011:36) Ilmu sosial adalah 

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. 

 


