
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan aplikasi komputer di segala bidang 

membutuhkan perhatian khusus dari banyak pihak. Menguasai teknik ini adalah 

sesuatu yang harus dimiliki generasi muda saat ini (Setiani, 2014). Tuntutan 

zaman globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan pembelajaran (Tanrere, 2012; Akhmadan, 2017). Salah satu 

cara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran adalah dengan memanfaatkan 

sumber daya teknologi sebagai media proses pembelajaran (Akhmadan, 2017). 

Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran (Shanley, 

2016). Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

berpengaruh dan akan mengubah dunia pendidikan. Pendidikan memegang 

peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga 

diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan (Margarita, 2014; 

Rusnilawati, 2016; Harta, 2017). 

Pendidikan memungkinkan orang untuk memperluas wawasan dan 

memperoleh pengetahuan (Lanani, 2015; Mikrayanti, 2016). Pembelajaran 

matematika merupakan upaya membantu siswa membangun pengetahuan melalui 

proses (Afifah, 2012). Matematika merupakan ilmu yang diajarkan pada semua 

jenjang pendidikan (Crismono, 2017). Memahami karakteristik matematika 

abstrak membutuhkan tingkat konsentrasi dan keseriusan yang tinggi, bahkan 

dapat memakan waktu lama penuh dengan simbol-simbol yang sulit dipahami 

(Hartinah DS, 2013; Mustamid, 2015). Memahami apa yang dipelajari siswa 

merupakan tujuan utama dari proses pembelajaran (Wibowo, 2015). Oleh karena 

itu, perlu adanya pemanfaatan multimedia interaktif sebagai inovasi media 

pembelajaran saat ini. Media pembelajaran berbasis teknologi yang sering 

digunakan adalah komputer (Akhmadan, 2017). Peran media dalam proses 

pembelajaran sangat penting agar materi yang diberikan oleh guru mudah didapat 

dan diterima secara maksimal oleh siswa (Wicaksono, 2016). 

Media pembelajaran berperan sebagai sumber belajar. Yang dimaksud 
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dengan “sumber belajar” adalah bekerja, artinya sebagai penyalur, estafet, 

penghubung, dan sebagainya. Fungsi utamanya adalah fungsi media pembelajaran 

sebagai sumber belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa 

terhadap bahan ajar. Setiap orang memiliki neuron penghambat. Ini adalah sel 

khusus dari sistem saraf yang membantu menyingkirkan banyak sensasi yang 

datang. Saraf penghambat ini memungkinkan siswa untuk memusatkan perhatian 

pada rangsangan minat dan mengabaikan rangsangan lain (Munadi, 2013: 43). 

Adobe Flash Professional CS6 merupakan media pembelajaran yang dapat 

dikembangkan untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . 

Perangkat lunak Adobe Flash Professional CS6 digunakan untuk membuat 

banyak aplikasi animasi 2D seperti animasi kartun, animasi interaktif, aplikasi 

game, profil perusahaan, media presentasi, klip video, film, animasi web, dan 

informasi interaktif lainnya. Jika panel Pembuatan Animasi Action Script sangat 

mudah digunakan, Anda sekarang dapat membuat animasi 3D dalam perangkat 

lunak Flash. Adobe Flash adalah produk / software yang dikembangkan oleh 

Adobe (sebelumnya dikenal sebagai Macromedia sebelum dibeli oleh Perusahaan 

Adobe) yang digunakan untuk membuat dan mengolah animasi atau gambar yang 

menggunakan vektor ukuran kecil. Saya dulu menggunakan software ini untuk 

membuat animasi atau aplikasi online, tapi sekarang saya mengembangkan 

software Adobe Flash untuk membuat animasi offline. 

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat kritis, rasional dan 

kreatif bagi peserta didik untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, 

berpartisipasi secara proaktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan masyarakat, nasional dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh kemampuan berpikir. Antikorupsi untuk secara aktif 

mengembangkan dan membentuk masyarakat yang demokratis berdasarkan 

karakter bangsa Indonesia. Anda dapat menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk hidup berdampingan dengan negara lain dan berinteraksi 

langsung atau tidak langsung dengan mereka di panggung dunia. (Permendiknas 

No. 22 Tahun 2006). 

Multimedia digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, dan alat bantu lainnya seperti: TV, monitor 
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video, sistem cakram optik atau sistem stereo / semuanya dirancang untuk 

membuat presentasi audiovisual yang lengkap. Multimedia menyediakan 

pengguna komputer dengan lebih banyak output daripada spreadsheet tradisional 

dan media grafis. Pengguna dapat melihat gambar 3D, foto, video, animasi, dan 

mendengarkan suara stereo, rekaman audio, dan musik. 

Observasi pertama di MT Salobongko menunjukkan permasalahan 

pendidikan dan pembelajaran yang dialami siswa dan guru di kelas. Penyebabnya 

adalah media yang digunakan guru secara konvensional atau biasa disebut dengan 

metode ceramah dengan penjelasan, pembagian tugas, dan latihan, sehingga 

mengurangi semangat siswa untuk mengikuti pelajaran. Berdasarkan uraian 

tersebut, penulis dapat memberikan solusi untuk Merancang Media Pembelajaran 

Multimedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan 

Menggunakan Adobe Flash Professional CS6. Dengan menggunakan media 

tersebut, akan menambah semangat siswa belajar. 

Kendala-kendala ini dapat berpengaruh pada prestasi belajar siswa dimana 

prestasi belajar merupakan wujud hasil belajar selama mengikuti proses 

pembelajaran. Walaupun tidak dipungkiri bahwa hasil belajar bukanlah 

dipengaruhi oleh faktor penyebab yang disebutkan diatas, hasil belajar dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kemampuan yang dimiliki, minat dan 

motivasi serta faktor-faktor lain seperti faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, 

llembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka media pembelajaran Adobe Flash 

Professional CS6 dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah akibat kurangnya semangat siswa terhadap 

pemberian materi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, Rancang bangun 

perlu untuk pembelajaran berbasis multimedia interaktif dengan tampilan menarik 

disertai audio video dan akan menambah semangat siswa belajar memahami 

materi pembelajaran Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dengan 

multimedia interaktif yang dibuat dengan Adobe Flash Professional CS6, 

sehingga siswa memiliki motivasi untuk belajar, dan juga siswa dapat belajar 

secara mandiri di sekolah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, kemudian penulis tertarik meneliti 



4 
 

 

dengan judul : “Rancang Bangun Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) Berbasis Multimedia dengan Menggunakan Adobe 

Flash Professional CS6”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  dan hubungannya dengan pemilihan 

judul tesebut, penulis merumuskan pokok permasalahannya yaitu Bagaimanakah 

Rancang Bangun Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) Berbasis Multimedia dengan Menggunakan Adobe 

Flash Professional CS6 di MTs. Salobongko Kelas VII Kabupaten Luwu Utara? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk Merancang Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) Berbasis Multimedia dengan Menggunakan Adobe 

Flash Professional CS6 di MTs. Salobongko Kelas VII Kabupaten Luwu Utara. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Media pembelajaran interaktif yang dihasilkan dapat digunakan sebagai 

sumber belajar mandiri yang interaktif dan efektif, sehingga diharapkan 

mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. 

b. Mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran tentang 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berbasis Multimedia 

dengan Menggunakan Adobe Flash Professional CS6 di MTs. Salobongko 

Kelas VII Kabupaten Luwu Utara. 

2. Bagi Guru 

a. Membangkitkan kreatifitas guru  dalam mendesain media pembelajaran yang 

bervariasi dan tidak membosankan. 

b. Membangkitkan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.  

3. Bagi lembaga 

Hasil produk Rancang Bangun Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Berbasis Multimedia dengan Menggunakan Adobe Flash 

Professional CS6 ini akan bermanfaat dalam upaya peningkatan mutu 

pembelajaran di sekolah. 
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4. Bagi Dunia Pendidikan 

a. Adanya fasilitas media pembelajaran akan memberikan dampak pada 

peningkatan mutu pendidikan. 

b. Diharapkan konsep pembelajaran dengan menggunakan multimedia dapat 

direkomendasikan sebagai inovasi dalam dunia pendidikan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran menjadi 

lebih berkualitas dibandingkan pembelajaran secara konvensional. 

5. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung dalam pengembangan 

media pembelajaran berbasis multimedia serta memberi dorongan kepada 

peneliti lain untuk melaksanakan penelitian selanjutnya dengan cakupan yang 

lebih luas. 

  



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat digunakan untuk menyalurkan pesan untuk 

merangsang perhatian, minat, pikiran, dan emosi siswa selama melakukan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Media 

pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting seperti pembawa informasi dan 

pencegahan ketidakmampuan belajar sehingga informasi dan pesan dari 

komunikator dapat sampai ke komunikator secara efektif dan efisien. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

terdiri dari orang, bahan, atau penelitian yang merupakan prasyarat yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media 

pembelajaran adalah kemampuan untuk menyampaikan atau menyampaikan pesan 

secara sistematis dari sumber, menciptakan lingkungan belajar yang bermanfaat 

yang memungkinkan penerimanya melakukan proses pembelajaran secara efisien 

dan efektif.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh Media Pembelajaran 

b.  Manfaat Media Pembelajaran  

Secara umum, beberapa manfaat penggunaan media pembelajaran tersebut 

dijelaskan sebagi berikut Midun (2009) dalam Rayandra Asyhar (2012:41) 

1) Dengan media pembelajaran yang bervariasi dapat memperluas sajian materi  

yang diberikan dikelas seperti buku, foto dan narasumber.  
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2) Media yang berbeda memungkinkan siswa memperoleh pengalaman yang 

berbeda selama proses pembelajaran.  

3) Media pembelajaran dapat meningkatkan daya tarik penyajian materi untuk 

memotivasi dan menarik minat siswa.  

4) Media pembelajaran dapat menginspirasi siswa untuk berpikir, menggunakan 

imajinasi, bertindak, menumbuhkan, dan menciptakan kreativitas dan karya 

inovatif. 

c. Jenis Media Pembelajaran  

Rayandra Asyhar (2012:45) telah mengembangkan dan menggunakan 

berbagai jenis dan format media untuk pembelajaran, namun pada dasarnya semua 

media tersebut adalah media visual, media audio, media audiovisual, multimedia 

yang dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis. Di bawah ini adalah empat jenis 

media: 

1) Media visual, yaitu jenis media yang didasarkan semata-mata pada penglihatan 

peserta didik. Dalam media tersebut, kemampuan peserta didik untuk mengalami 

pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan visual.  

2) Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan hanya melibatkan pendengaran peserta didik. Oleh karena itu, media audio 

hanya dapat mengontrol keterampilan suara itu sendiri (Munadi, 2008).  

3) Media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan menggabungkan pendengaran dan penglihatan ke dalam 

suatu proses atau kegiatan pada waktu yang bersamaan.  

4) Multimedia, yaitu media yang menggabungkan berbagai jenis media dan 

perangkat ke dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 

multimedia meliputi sensasi melihat melalui media, teks, gambar diam, video, 

audio, dan media interaktif berbasis teknologi komunikasi dan informasi berbasis 

komputer. Secara sederhana, Meyer (2009) mendefinisikan multimedia sebagai 

media untuk memproduksi suara dan teks. 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah konsep multifaset yang bertujuan 

untuk meletakkan dasar pengetahuan masyarakat politik, persiapan yang 
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diperlukan untuk berpartisipasi dalam seluruh proses politik, dan secara umum 

definisi dan metode menjadi warga negara yang baik. (Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan, 2003: 44). Pendidikan politik bertujuan untuk 

membentuk warga negara yang baik dan mempersiapkan masa depan. (Ningsih: 

2013). 

3. Multimedia  

a. Pengertian Multimedia  

Multimedia adalah kombinasi elemen teks, foto, seni, grafik, suara, animasi, 

dan video yang dimanipulasi secara digital. Seperti yang dikatakan Dony Ariyus 

(2009:2), multimedia berasal dari dua kata yaitu multimedia dan media. Multi 

berarti banyak, dan media biasanya diartikan sebagai sarana mengkomunikasikan 

atau memproduksi sesuatu, fasilitator, alat rujukan, sarana komunikasi seperti 

surat kabar, majalah, atau televisi. Dalam kaitannya dengan pemrosesan 

komputer, media dianggap sebagai alat untuk menampilkan teks, gambar, grafik, 

suara, musik, dll. (Tay Vaughan 2006: 3). 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah 

teknologi yang menggabungkan berbagai sumber media secara interaktif yang 

disediakan dan dikendalikan oleh sistem komputer, seperti teks, grafik, suara, 

animasi, dan video. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jenis Multimedia  

b. Multimedia dalam Bidang Pendidikan  

Dony Ariyus (2009: 8) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan salah 

satu bidang teknologi multimedia yang paling umum digunakan.  

1) Proses pembelajaran dan pendidikan menjadi lebih menarik dan saling 

berinteraksi sehingga siswa dapat mencernanya dengan cepat. 
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2)Sistem multimedia memungkinkan guru untuk menyajikan dan 

mendistribusikan materi kepada siswa dengan cara yang menarik untuk 

memfasilitasi pembelajaran.  

3) Pendidikan juga bisa dilakukan di rumah.  

4) Berbagai universitas dapat menawarkan kursus pembelajaran jarak jauh. 

5) Media pembelajaran dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini. 

4.  Adobe Flash Professional CS6 

a. Pengertian Adobe Flash Professional CS6  

Ini adalah perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus, program 

aplikasi alat authoring kelas profesional standar yang digunakan untuk membuat 

animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk mengembangkan situs web 

interaktif dan dinamis. Adobe Flash CS6 memiliki beragam fitur yang membantu 

animator membuat animasi menjadi lebih mudah dan menarik. Menurut Akbar 

(2008:5), Adobe Flash CS6 adalah aplikasi untuk membuat media pembelajaran 

interaktif sederhana yang dapat digunakan secara universal. Keunggulan Adobe 

Flash CS6 adalah memiliki banyak fitur yang menggabungkan gambar, suara, 

dan animasi secara bersamaan. Adobe Flash CS6 juga memiliki ekstensi yang 

membuatnya lebih nyaman untuk menyimpan media di ponsel Anda. 

Sementara itu, Madcoms (Apriyani, 2012:20) juga mengemukakan bahwa 

Adobe Flash CS6 merupakan perangkat lunak yang bagus untuk mendukung 

pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif dengan aplikasi Adobe 

Flash CS6 memungkinkan anda untuk berinteraksi dengan pengguna Anda 

dengan menggabungkan grafik, animasi, dan suara. 

Tampilan awal saat membuka Adobe Flash Professional CS6 dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan Awal Adobe Flash Professional CS6 
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Tampilan kerja Adobe Flash Professional CS6 dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Lembar kerja Adobe Flash Professional CS6 

5. Microsoft Visio  

a. Pengertian Microsoft Visio 

Microsoft Visio adalah salah satu program aplikasi komputer yang paling 

banyak digunakan di untuk membuat diagram dan dapat digunakan tidak hanya 

untuk tetapi juga untuk brainstorming dan skema jaringan. Microrost Visio adalah 

program aplikasi dari Microsoft Corporation. Aplikasi komputer ini merupakan 

aplikasi berbayar dengan versi trial atau versi trial sebelum dibeli oleh pemula. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan Awal Microsoft Office Visio 

2.2 HasiL Peneitian yang Relevan 

Dibawah ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan baik dari segi perancangan maupun penerapannya, tempat 

dan system yang berbeda. 

1. Hasil penelirtian Dian Oktaviani dkk (2020) 

Dengan judul “Mengembangkan Media Pembelajaran IPA Multimedia 

Interaktif Dengan Adobe Flash Kelas IV”, penelitian ini menjelaskan tentang 
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bagaimana mengembangkan media pembelajaran multimedia interaktif dengan 

Adobe Flash untuk memotivasi siswa dalam belajar. Penelitian ini dilakukan 

dalam desain R & D dan data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi. 

Hasil kelayakan dari penelitian ini dilakukan oleh tim ahli media, ahli materi dan 

ahli bahasa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran IPA multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash pada materi 

gaya (berbagai gaya) sangat baik dan cocok digunakan di sekolah dasar. 

Pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif menggunakan Adobe 

Flash akan mempengaruhi motivasi belajar, memudahkan siswa dalam memahami 

materi di masa pandemi COVID-19, dan memudahkan guru dalam memberikan 

materi pembelajaran. 

2. Hasil Penelitian Muhammad Yulfikar Akmal dkk (2018) 

Penelitian yang berjudul “Pendidikan Kontekstual dan Pengembangan 

Media Pembelajaran dalam Kajian Kewarganegaraan” ini merupakan kajian 

apakah media pembelajaran interaktif berbasis CTL cocok digunakan pada mata 

pelajaran sipil oleh siswa yang belajar dengan media pembelajaran interaktif 

berbasis CTL . Anda untuk memutuskan. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan yang menggunakan model pengembangan produk Borg and Gall 

yang dipadukan dengan model pengembangan pembelajaran Dick and Carey. 

Model pengembangan produk pembelajaran ini diprogramkan secara sistematis 

dan sesuai dengan karakteristik siswa dalam belajar. Model terdiri dari enam fase: 

penelusuran literatur, perencanaan atau desain pengembangan, pengembangan 

produk, validasi ahli, pengujian, revisi, dan produk akhir. Sasaran tes adalah 2 

orang ahli pendidikan kewarganegaraan, 2 orang ahli desain pendidikan, 2 orang 

ahli rekayasa perangkat lunak dan desain grafis, 3 orang siswa dalam tes individu, 

dan 9 orang siswa dalam tes kelompok kecil. Data yang terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil 

pengembangan media interaktif, rata-rata keseluruhan dinilai “sangat baik” oleh 

verifikasi ahli, dan rata-rata keseluruhan dinilai “sangat baik” dengan uji 

kelayakan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil tersebut. 

3. Hasil Penelitian Fatolosa Telaumbanua (2019) 
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Penelitian ini berjudul “Pembelajaran Pancasila dan Pendidikan 

Kewarganegaraan Berbasis E-Learning” dan membutuhkan sumber belajar yang 

menggunakan internet sebagai sumber belajar. Sumber belajar. Tujuan akhir dari 

studi pendidikan politik yang terkandung di dalamnya bukan hanya untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menguasai hidup mereka. Melalui internet, siswa terlibat dalam 

pencarian dan analisis berbagai sumber informasi yang tidak hanya menerima 

informasi pengetahuan, dari guru, hanya tetapi juga Diharapkan fakta-fakta yang 

tidak menarik dan membosankan dari pendidikan politik , seperti Learning , akan 

berubah menjadi pelajaran yang menarik dan menantang kreativitas siswa. 

Perbedaan penelitian yang dapat dilihat dari jenis penelitiannya adalah media 

pembelajaran dikembangkan pada penelitian pertama, dan penelitian yang 

dilakukan penulis masih desain media pembelajaran. 

4. Hasil Penelitian Muhamad Fatchan (2018) 

Dalam penelitian ini yang berjudul “Aplikasi Media Pembelajaran IPA 

Perancangan IPA Berbasis Adobe Flash Professional CS6”, sebuah pesan 

dikirimkan dari pengirim kepada penerima untuk memusatkan pikiran, perasaan, 

perhatian, dan pembelajaran. Memimpin proses pembelajaran. Karena banyaknya 

mata pelajaran, sulit untuk menguasai materi yang diberikan oleh , seperti tata 

surya, gaya, sifat biologis, dan morfologi materi. Adanya aplikasi media 

pembelajaran ini bertujuan untuk mempermudah proses pendidikan dan 

pembelajaran serta meningkatkan efisiensi pendidikan dan pembelajaran. 

Prosedur perancangan aplikasi media pembelajaran adalah mengumpulkan data 

berupa materi pembelajaran dan merancang user interface menggunakan software 

pendukung Adobe Flash CS6 untuk pembuatan media. Hasil penggunaan media 

pembelajaran saintifik untuk siswa sekolah dasar berbasis Adobe Flash CS6 dapat 

meningkatkan minat belajar siswa dan mempermudah proses pembelajaran. 

5. Hasil Penelitian Ali Akbar Ritonga, Budianto Bangun, Rahmadani Pane (2021) 

Dengan judul “Merancang Program Animasi Interaktif untuk Implementasi 

Tata Surya Menggunakan Adobe Flash Professional CS6 (Studi Kasus SD Swasta 

Sripinang)” Menjadi Guru Siswa dapat menerima materi yang diberikan oleh 

Masalah ini muncul ketika siswa bosan dengan sifat media dan guru, terutama 



13 
 

 

pada IPA yang materinya ada di tata surya. Pelajaran tentang tata surya 

mengajarkan berbagai jenis pengetahuan tentang kumpulan benda langit yang 

terdiri dari bintang yang disebut Matahari dan semua benda yang terikat oleh 

gravitasinya. Penggunaan media pembelajaran ini bertujuan untuk mempermudah 

proses belajar mengajar dan meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Tata cara 

perancangan aplikasi media pembelajaran adalah dengan menggunakan software 

pembuatan media pendukung Adobe Flash Professional CS6 untuk 

mengumpulkan data berupa materi pembelajaran dan perancangan user interface. 

Materi untuk siswa sekolah dasar berbasis Adobe Flash Professional CS6 yang 

diperoleh dari aplikasi media pembelajaran tata surya dapat meningkatkan belajar 

siswa dan mempermudah dalam proses belajar mengajar. Persamaan  dari kelima  

penelitian yang akan di lakukan dapat dilihat pada objek penelitiannya yaitu 

media pembelajaran. Sedangkan perbedaan dari penelitiannya yaitu dapat dilihat 

dari  mata pelajaran dan penggunaannya. 

2.3 Kerangka Pikir 

Permasalahan yang ada di sekoah MTs Salobongko yaitu media yang 

digunakan guru masih konvensional atau biasa di sebut dengan metode 

ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta pembagian tugas dan 

latihan, sehingga siswa kurang termotivasi untuk mengikuti pelajaran. 

 

Solusi yang dapat ditawarkan yaitu rancang bangun media pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berbasis Multimedia 

dengan Menggunakan Adobe Flash Professional CS6, dimana dengan 

menggunakan media ini siswa akan lebih aktif dan semangat. 

 

Sebuah media pembelajaran berbasis Adobe Flash Professional CS6 untuk 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

Gambar 6. Kerangka Pikir 

Dengan adanya media pembelajaran yang berbasis multimedia ini pada 

pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, maka akan membantu 

dalam proses belajar mengajar dengan mudah, menarik dan menyenagkan. 

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya maka hal utama 
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dalam penelitian ini adalah Rancang Bangun Media Pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berbasis Multimedia dengan 

Menggunakan Adobe Flash Professional CS6. 

  


