
 
 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.3 Latar belakang 

Teknologi adalah kumpulan dari berbagai keperluan atau sarana yang 

memiliki berbagai macam bentuk alat atau sistem yang memiliki fungsi untuk 

memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Seiring berjalannya 

waktu makna teknologi menjadi semakin luas, atau tidak memiliki batas pada 

wujudnya, melainkan juga benda tak memiliki wujud seperti perangkat lunak, 

metode pembelajaran, metode bisnis, dll. Dengan itu perkembangan teknologi 

dimanfaatkan untuk bidang pendidikan, seperti memberikan pembelajaran kepada 

siswa dengan bantuan teknologi atau komputer. 

Sejalan dengan itu, suatu hal yang sangat penting dalam cara 

meningkatkan kualitas minat belajar siswa sangat penting diperhatikan. Masalah 

umum yang biasa dihadapi oleh pelajar atau siswa masih banyak yang belum 

didapat untuk mencapai prestasi dalam belajar yang memuaskan. Banyak faktor-

faktor yang mengakibatkan prestasi belajar siswa mengalami penurunan atau 

kegagalan dalam pendidikan seperti faktor yang berada diluar dari diri siswa, 

seperti kurangnya motivasi dalam pembelajaran, cara belajar yang kurang efektif. 

Secara luas manfaat menggunakan multimedia pembelajaran interaktif 

dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran akan lebih menarik bagi siswa, 

dan juga pembelajaran interaktif membuat waktu mengajar lebih pendek, 

pemahaman siswa dalam belajar dapat ditingkatkan. (Daryanto: 2010:52). 

Terdapat beberapa kelebihan menggunakan multimedia interaktif, proses 

pembelajaran akan terasa lebih interaktif dan inivatif, dengan penggunaan 

multimedia kita dapat menggabungkan media seperti teks, gambar, video, audio, 

dan animasi dalam satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain untuk 

tercapainya tujuan proses pembelajaran, dan dapat memudahkan dalam 

mengimplementasikan materi sulit jika menggunakan alat konvensional atau alat 

peraga. (Munir: 2015). 

Mata pelajaran Tata Surya adalah suatu mata pelajaran yang di haruskan di 

SDN 66 DANGKANG. Dan akan sangat disayangkan apabila siswa tidak bisa 
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menguasai materi atau memahami pelajaran ini. Hal ini dapat dilihat pada proses 

mengajar dan belajar yang perlu disiapkan secara baik dalam sebuah kurikulum 

pembelajaran dengan membuat suatu media pembelajaran yang interaktif yang 

dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Mengimplementasikan media 

pembelajaran berbasis Multimedia interaktif, skenario pembelajaran perlu 

disiapkan dengan baik untuk mengundang keterlibatan siswa secara aktif dan 

konstruktif dalam proses pembelajaran mereka. 

Seperti yang kita tahu sendiri bahwa Tata Surya adalah kumpulan benda-

benda langit yang letaknya jauh dari bumi, hal ini menjadi masalah bagi tenaga 

pengajar dalam mengajarkan materi Tata Surya kepada siswa mengingat sistem 

tata surya sulit ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. 

Berdasarkan Observasi yang dilakukan, tidak adanya laboratorium sebagai 

sarana ruang praktik yang mendukung Sistem Tata Surya pada Sekolah tersebut 

sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengamatan dan 

menghilangkan rasa ingin tahu terhadap sistem Tata Surya. Sehingga hal tersebut 

mengharuskan siswa untuk menggunakan buku sebagai satu-satunya media untuk 

mempelajari Tata Surya sehingga kadang menimbulkan kebosanan dan kejenuhan 

pada siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Untuk memberikan suatu pembelajaran yang baru dan juga untuk 

mengatasi hal-hal tersebut maka dirancang media pembelajaran tema 9 materi tata 

surya lebih efektif dan pembelajaran dapat ditingkatkan sesuai dengan yang 

diharapkan. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penyusunan tugas akhir ini, 

peneliti mengambil judul “Pengembangan Media Pembelajaran Tema 9 Materi 

Tata Surya Sdn 66 Dangkang Berbasis Dekstop” Diharapkan dengan adanya 

media pembelajaran interaktif ini dapat meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti pelajaran ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran tema 9 materi tata surya 

SDN 66 DANGKANG berbasis desktop ? 
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2. Bagaimana efektifitas penggunaan media pembelajaran tema 9 materi tata 

surya SDN 66 DANGKANG berbasis desktop 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini berdasarkan rumusan masalah di 

atas adalah : 

1 Untuk mengetahui cara membuat aplikasi media media pembelajaran tema 9 

materi tata surya SDN 66 DANGKANG berbasis desktop. 

2 Untuk mengetahui penerapan aplikasi pembelajaran media pembelajaran tema 

9 materi tata surya SDN 66 DANGKANG berbasis desktop, apakah sudah 

memenuhi criteria vlid, praktis dan efektif dalam penerapannya. 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagimasing-

masing pihak yang terkait: 

1) Manfaat bagi dunia akademik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatau referensi yang 

berguna dalam perkembangan dunia akademik khususnya dalam penelitian-

penelitian yang akan datang. Dapat pula memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan teknologi informasi dalam dunia ilmu pengetahuan. 

2. Guru  

Media pembelajaran bebasis desktop ini diharapkan dapat membantu 

mempermudah tenaga pengajar dalam mengajarkan materi Tata Surya kepada 

siswa kelas 6 Sekolah Dasar. 

3. Pihak Sekolah 

Dapat dijadikan pertimbangan dan referensi dalam memaksimalkan cara 

belajar dan cara baru mengajar guru dan menjadi solusi untuk menekan biaya 

peraktik. 

4. Siswa 

Penggunaan media pembelajaran melalui media Multimedia menjadi salah 

satu faktor pendukung untuk memotivasi semangat belajar siswa dalam 

pembelajaran Ipa materi tata surya dan meningkatkan keaktifan siswa selama 

proses belajar. 
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5. Penulis 

Diadakannya penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman berpikir dan 

memecahkan masalah serta memperluas wawasan penulis tentang penggunaan 

Multimedia untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini berfokus pada pembuatan sebuah media pembelajaran 

yang memiliki batasan penelitian yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan di SDN 66 DANGKANG.  

2. Sasaran penelitian ini hanya sampai pada SDN 66 DANGKANG khususnya 

untuk siswa kelas 6. 

3. Software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi media pembelajaran 

adalah Macromedia  Flash 8.0. 

4. Hasil yang di tampilkan berupa media pembelajaran untuk siswa kelas 6 SDN 

66 Dangkang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran 

Arsyad, 2002; Sadiman, dkk., 1990, mengatakan bahwa media (bentuk 

jamak dari kata medium), yaitu kata yang berasal dari bahasa latin medius, yang 

secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’.Oleh karena itu, media 

dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari yang mengirim ke 

yang menerima. Media dapat berupa sesuatu bahan (software) atau alat 

(hardware). 

Syaiful Sagala (61: 2009) pembelajaran merupakan “membelajarkan siswa 

yang menggunakan prinsip pendidikan maupun teori belajar yang menjadi 

penentu utama berhasilnya pendidikan”. Pembelajaran merupakan proses 

hubungan dua arah. Mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik., sedangkan 

belajar oleh siswa. Menurut Corey pembelajaran adalah proses dimana lingkungan 

seseorang yang dilakukan secara sengaja diolah untuk memungkinkan ia ikut serta 

dalam tingkah laku dalam kondisi khusus untuk menghasilkan respon terhadap 

situasi tertentu. 

Azhar (2011) media pembelajaran merupakan alat bantu untuk proses 

belajar baik di dalam ruangan ataupun diluar ruangan, dijelaskan bahwa media 

pembelajaran adalah bagian dari sumber belajar atau sarana fisik yang 

mengandung materi intruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. 

b. Manfaat dari media pembelajaran 

Encyclopedei of Educational Research dari Hamalik (1994:15) 

mendetaikan beberapa manfaat dari media pembelajaran sebagai berikut:  

1. Meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir, sebab karena itu 

mengurangi perkataan.  

2. Media akan Memperbesar perhatian dan minat peserta didik.  
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3. Media akan membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih hidup, 

sebab terjadi interaksi antara pengajar dan peserta didik, siswa dengan 

siswa.  

4. Media dapat memberikan pengalaman nyata pada pelajar sehingga 

pemanfaatan media pembelajaran akan menumbuhkan kemandirian pada 

pelajar.  

5. Dengan media pembelajaran, akan tumbuh pemikiran pelajar yang 

sistematis dan terus menerus, terlebih apabila guru menampilkan video.  

6. Membantu pelajar untuk menumbuhkan kemampuan pelajar untuk 

memahami pengertian sehingga dapat membantu pelajar dalam 

pengembangan kemampuan berbahasa.  

7. Memberikan suatu pengalaman kepada pelajar yang tidak gampang 

didapatkan dengan cara lain, dengan media pelajar dapat memperoleh 

pengalaman baru. 

2. Tata Surya 

Menurut hasil ilmuan luar angkasa, sekitar4,5 miliar tahun yang lalu, 

pembentukan dan evolusi tata surya menyebabkan peluruhan gravitasi awan 

molekul, membentuk matahari dan meninggalkan puing-puing yang membentuk 

tata surya. Jadi dapat dikatakan bahwa tata surya adalah benda langit yang 

mengelilingi matahari. Tata surya terdiri dari  8 planet yang karakteristiknya 

berbeda-beda. 

Dwi Suhartini (2008), tata surya adalah suatu sistem dengan matahari sebagai 

pusatnya dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Benda langit ini termasuk 

delapan planet, bulan, asteroid, dll. 

Tata surya adalah benda langit yang terdiri  dari matahari dan benda-benda 

yang terikat oleh gravitasi matahari. Benda langit ini terdiri dari delapan planet 

dalam orbit elips.planet-planet di tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, 

Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tata surya terdiri dari matahari, 

planet, satelit, komet, meteor, dan asteroid yang merupakan kumpulan bintang 

yang disebut galaksi, menurut Sri Melati Sagita (2014). 

Admiranto (2009) mengatakan bahwa tata surya adalah kumpulan benda 

langit, yaitu matahari dan planet-planetnya, termasuk Merkurius, Venus, Bumi, 
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Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus, serta165 satelit yang dikenal 

selama ini. Seperti objek tata surya yang lain, misalnya asteroid, planet, meteroid, 

planetoid komet, dan debu antar planet, yang bejalan mengikuti aturan-aturan 

gerak newton. Endang Retnoningsih juga mengemukakan (2016), tata surya 

merupakan jejeran benda-benda langit yang dimana matahari sebagai pusat 

utamanya dan planet, meteroid, komet serta asteroid yang mengelilingnya. Dan 

semua benda langit yang terkait dengan gaya gravitasinya. Benda-benda yang 

dimaksud adalah delapan buah planet yang diketahui dengan jalur berbentuk elips, 

lima planet kecil/katai, dan 173 satelit alami yang sudah ditemukan, jutaan benda 

langit (meteor, asteroid, komet) lainnya. 

3. Media 

Menurut Gerlach & Ely (Arsyad, 2002), mengemukakan bahwa media apabila 

mengerti secara luas adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

situasi, yang membuat siswa bisa memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

pemahaman. Jadi menurut Gerlach & Ely, guru, teman seumuran, buku, 

lingkungan dalam dan luar sekolah, bagi siswa itu adalah media. 

Criticos (Darmayanto, 2011:4) media merupakan salah satu alat komunikasi, 

yaitu sebagai suatu pengantar pesan dari yang mengirim menuju penerima. 

Sedangkan (Arsyad, 2011:25) mengatakan kalau media ketika dipahami secara 

luas merupakan manusia, materi dan peristiwa yang membangun situasi yang 

membuat siswa bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan. dalam pernyataan 

ini guru, buku teks, dan lingkungan dalam sekolah merupakan media. 

 Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa media adalah 

semua hal-hal yang menjadi penghubung yang dugunakan untuk memberikan 

informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. 

4. Pembelajaran  

Gagne dan Briggs (1979:3) pembelajaran merupakan salah satu alat yang 

memiliki tujuan untuk membantu aktivitas belajar siswa, yang didalamnya 

terdapat alur peristiwa yang disusun, dirancang sedemikian rupa untuk memberi 

pengaruh dan mendukung keguatan belajar siswa yang bersifat dalam. 

Surya (Wahyu, 2015:23) mengatakan bahwa pembelajaran merupakan salah 

satu proses yang dilakukan individu untuk mengasilkan suatu perubahan sifat 
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yang baru secara menyeluruh, menjadi hasil dari pengalaman seseorang  dalam 

tindakan dengan lingkungannya. 

Dalam aktivitas pembelajaran harus bisa meningkatkan kesan peserta didik 

dalam upaya meningkatkan pengetahuannya. Perubahan perilaku bisa berbentuk 

sesuatu yang dapat diawasi dan yang tidak dapat diawasi. perubahan dari 

lingkungan dan proses berfikir yang dilakukan pelajar dapat Menghasilkan reaksi 

sehingga setiap orang dapat membangun pengetahuan mereka sendiri. Semakin 

banyak rangsangan yang dapat Anda terima, semakin banyak reaksi yang dapat 

Anda buat. Belajar menurut proses humanistik adalah suatu proses yang harus 

berasal dari manusia dan mengarah pada manusia itu sendiri.Jika siswa 

memahami lingkungan dan dirinya sendiri, maka proses belajar akan berhasil, 

artinya siswa harus berusaha untuk mewujudkan dirinya dalam proses 

pembelajaran. Mencapai sebanyak mungkin. 

  Belajar adalah usaha suatu lingkungan organisasi untuk menciptakan kondisi 

belajar bagi siswa.Maksud dari pandangan ini adalah bahwa pendidikan bertujuan 

untuk menumbuhkan atau mengubah perilaku siswa, dan kegiatan belajar itu ada 

dalam bentuk lingkungan organisasi. 

4. Multimedia 

Cormik (Darmawan, 2011:32) mengemukakan bahwa multimedia merupakan 

gabungan dari tiga elemen, yaitu suara, gambar dan teks. Ini juga termasuk 

pemahaman yang dikemukakan oleh Robin dan Linda (dalam Darmawan, 

2011:32), menyebutkan bahwa Multimedia adalah alat yang dapat menciptakan 

Ahmad (Suyanto, 2013:7) mengatakan kalau Industri teknologi Multimedia 

merupakan gabungan dari komputer dan vidio atau secara umum adalah adalah 

tiga komponen yaitu suara, gambar, dan teks atau Multimedia gabungan dari 

paling sedikit media input atau output dari data, media ini dapat berupa suara, 

musik, vidio, teks, dan gambar.  

Binanto (2010:2) Multimedia adalah gabungan dari teks, gambar, suara, 

animasi, dan video yang cara penyampaiannya dengan menggunakan komputer 

atau dimanipulasi dengan digital dan dapat disampaikan atau di kendalikan 

dengan interaktif. 
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 presentasi yang dinamis dan interaktif yang menggabungkan teks, grafik, 

animasi, audio, dan video. 

Arsyad (2011:170) mengatakan bahwa Multimedia merupakan gabungan 

antara dua atau lebih jenis komponen media, dapat berupa teks, gambar, animasi, 

suara, dan video. 

Arsyad (2011:158-166) mengatakan bahwa mengungkapkan bentuk-bentuk 

penyajian Multimedia digolongkan ada 4 macam, yaitu : 

1) Tutorial: suatu yang ditampilkan di layar komputer dengan teks, gambar, atau 

grafik. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan, jika jawaban benar komputer 

akan menyajikan informasi selanjutnya, namun kalau alah komputer akan kembali 

ke sebelumnya atau konsep remedial. 

2) Latihan: Pembelajaran yang ditampilkan dalam bentuk latihan ntuk menambah 

keterampilan siswa. 

3) Simulasi: Pembelajaran yang ditampilkan seperti proses dinamika yang terjadi 

di dunia nyata yang mmemberikan pengalaman masalah “dunia nyata” yang 

berhubungan dengan resiko. 

4) Permainan Intruksional: Program yang menyajikan bentuk permainan 

intruksional yang menggabungkan aksi permainan, keterampilan menggunakan 

keyboard yang mengacu pada pembelajaran. 

Beberapa definisi multimedia dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah 

kombinasi teks, audio, video, animasi, dan seni grafis untuk menghasilkan media 

yang digunakan pengguna untuk berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. 

Multimedia sering digunakan dalam bidang informatika. Selain dunia informatika, 

multimedia juga diadopsi oleh dunia game dan digunakan untuk membuat 

website. 

5. Jenis-Jenis media 

Media pembelajaran dapat  dibagi ke dalam beberapa jenis yakni diantaranya 

sebagai berikut. 

1. Media Berbasi Manusia 

Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk mengirim 

dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. 

2. Media Berbasis Visual 
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Dalam hal ini, media berbasis visi (gambar) memegang peranan yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Media visual dapat meningkatkan 

pemahaman dan memperkuat memori. Efek visual juga dapat menumbuhkan 

minat siswa, dapat menumbuhkan minat siswa, dan dapat memberikan hubungan 

antara konten topik dan dunia lepas. 

3. Media Berbasis Cetakan 

Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku 

teks, buku penuntun, buku kerja atau latihan, jurnal, majalah, dan lembar 

lepas. 

4. Media Berbasis Audiovisual 

Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan 

tambahan untuk memproduksinya. Slah satu pekerjaan penting yang 

diperlukan dalam media audio-visual adalah penulisan naskah  

storyboardyang memerlukan persiapan yang banyak. 

5. Media Berbasis komputer penyampai utama materi pelajaran. 

Komputer memilih fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan 

latihan komputer berperan sebagai manager dalam proses pembelajaran yang 

dikenal dengan nama Computer Managed Intruction (CMI) modus ini dikenal 

sebagai Computer Assisted Instrution (CAI) mendukung pembelajaran dan 

pelatihan, akan tetapi ia bukanlah penyampaian utama materi pembelajaran. 

6. Macromedia Flash 8 

Macromedia Flash 8 adalah program untuk desainer dan programmer yang 

berniat untuk merancang animasi untuk membuat halaman web, presentasi untuk 

tujuan komersial, dan proses pembelajaran untuk membuat game dan tujuan lain 

yang lebih spesifik. Flash dilengkapi dengan alat (tools) untuk membuat gambar 

yang kemudian akan dianimasikan. Selain itu, animasi disusun dengan 

menggabungkan adegan-adegan animasi menjadi sebuah film. Langkah terakhir 

adalah mempublikasikan karya ke media yang diinginkan. Flash merupakan 

program animasi berbasis vektor yang dapat menghasilkan file berukuran kecil 

(ringan) sehingga dapat dengan mudah diakses pada halaman web tanpa waktu 

loading yang lama. Flash menghasilkan file dengan ekstensi FLA. Setelah file 

siap dimuat di halaman web, file akan disimpan dalam format SWF sehingga 
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Anda dapat membukanya tanpa menginstal perangkat Flash, tetapi hanya 

menggunakan pemutar Flash yang diinstal pada browser berbasis Windows. 

Dibandingkan dengan software animasi lainnya, memiliki banyak keunggulan, 

antara lain program oriented (OOP), kemampuan mendesain gambar berbasis 

vektor, dapat digunakan sebagai software pembuat website, dan masih banyak lagi 

keunggulan lainnya. Jendela utama ini terdiri dari komponen-komponen yang 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Tampilan awal 

Untuk mengaktifkan Macromedia Flash 8ada beberapa cara salah satunya 

dengan menggunakan tombol star. 

 

Gambar 3. Menu bar 

Selain itu dapat pula mengaktifkan menu ini dengan cara menekan tombol  Alt 

pada keyboard  ditambah dengan huruf  yang  digaris bawahi pada menu ini. 

Misalnya untuk  mengaktifkan menu  file, pengguna dapat menekan tombol  Alt di 

tambah huruf F. 

  Tombol cepat ini digunakan sebagai alternatif untuk menjalankan perintah 

langsung selain menu bar. Dengan menekan tombol cepat maka pemakai dapat 

menjalankan perintah langsung dengan mengeklik simbol-simbol dari tombol 

tersebut melambangkan suatu proses yang akan dijalankan. 
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Gambar 4. Tool bar 

Kanvas digunakan sebagai objek pembuatan animasi. Semua ide dasar 

pembuatan animasi maupun web dinamis dibuat pada bagian ini. Untuk tahap 

selanjutnya ukuran kanvas dapat dirubah-rubah sesuai dengan keperluan pemakai. 

 

Gambar 2. Jendela utama Macromedia  Flash 8.0 

Menu bar berisi perintah-perintah umum yang sering digunakan untuk 

mengoperasikan macromedia flash 8.0. Untuk  mengakses menu bar ini, pemakai 

dapat mengklik langsung pada item menu bar  yang bersangkutan. Misalnya 

untuk mengaktifkan menu  file, pemakai dapat mengklik pada bagian kata  file. 

 

Gambar 5. Kanvas (stoge) 
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Timeline digunakan untuk pembentukan timer dan animasi frame. Garis 

waktu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu adegan, lapisan, dan bingkai. Timeline 

adalah komponen yang bertanggung jawab untuk membuat setiap proyek animasi 

bergerak. Mengandalkan animasi, sama seperti setiap halaman buku, maka 

timeline adalah buku, scan adalah bab dalam buku, layer adalah halaman buku, 

dan bingkai adalah milik Anda dalam sebuah buku Tunjukkan kecepatan masuk. 

Membuat halaman buku. Komponen-komponen ini, bersama dengan kotak 

peralatan dan panggung, memainkan peran penting dalam proses pembuatan 

animasi. 

 

Gambar 6. Timeline 

Library digunakan sebagai pustaka atau kumpulan objek gambar, animasi, 

maupun suara yang bisa langsung pakai. Pembuat dapat mengambil objek yang 

siap pakai ini atau menyediakan hasil animasi yang dibuat kedalam Library ini 

sebagai pustaka. Pada pemakaian tingkat lanjut, Library sangat membantu 

terutama dalam membuat item animasi yang berulang. 

 

Gambar 7. Library 

Colors digunakan sebagai komponen pembentukan warna objek. Yang 

dimaksud didalamnya adalah warna solid, maupun gradasi (gradient) yang dapat 

ditanam pada objek gambar. 
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Gambar 8. Jendela Colors 

  Simbol merupakan suatu komponen yang dapat digunakan terus menerus 

dalam satu movie. Simbol dapat berupa grafik atau gambar, movieclip, suara 

tombol dan teks. Simbol juga mempercepat proses dujalankannya sebuah movie, 

karena sebuah simbol hanya di download satu kali dalam satu browser, karena 

itulah alangkah baiknya jika simbol digunakan untuk setiap elemen yang tampil 

lebih dari satu kali dalam sebuah movie. 

 

Gambar 9. Simbol 

  Toolbox merupakan perangkat utama untuk menggambar dalam FlashToolbox 

terbagi dalam 4 bagian, yaitu: Tool, View, Color, dan Option.Tool selain terdiri 

atas perangkat untuk menggambar dan untuk menuliskan teks, juga terdapat 

perangkat untuk memilih objek yang yang akan dimodifikasi. View menyediakan 

perangkat Hand yang digunakan untuk memindahkan stage dan perangkat Zoom 

untuk memperbesar dan memperkecil gambar. Color menyediakan perangkat 

untuk memberi warna dan mengubah bentuk garis, mewarnai isi objek dan teks. 

Bagian akhir toolbox yaitu Option memperlihatkan setting-setting opsional untuk 

tool yang sedang aktif. 
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Gambar 10.  Toolbox 

  Action panel, merupakan window yang digunakan untuk menyediakan action 

script pada Macromedia Flash. Action Script merupakan bahasa pemrograman 

yang terintegrasi di dalam program macromedia Flash. Penulisan script di dalam 

action script berorientasikan pada objek, dan setiap informasi akan di kelolah ke 

dalam satu grub. 

 

gambar 11. Action Panel 

Kelemahan Macromedia Flash adalah sebagai berikut: 

a. Grafisnya kurang lengkap. 

b. Lambat Login. 

c. Kurang simpel. 

d. Menunya tidak user friendly. 

e. Perlu banyak referensi tutorial. 

f. Kurang dalam 3D. 

g. Bahasanya pemrogramannya susah. 

h. Belum ada template di dalamnya. 

i. Ukuran file besar. 

Kelebihan Macromedia Flash adalah sebagai berikut: 
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a. Animasi dan gambar konsisten dan fleksibel untuk ukuran jendela dan 

revolusi layar berapapun pada monitor pengguna. 

b. Kualitas gambar tejaga 

c. Program yang dihasilkan intekatif. 

d. Dapat dimanfaatkan untuk membuat film pendek dan kartun, presentasi dan 

lain-lain. 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan berisikan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

mempunyai permasalahan atau topik yang sama tujuannya yaitu agar menjadi 

acuan bagi penulis. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya: 

1. Eko Iswanto,  Rudy Sumiharsono, Syamsul Hidayat (2018). ” Pengaruh 

Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Powerpoint Dan Buku Teks 

Terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Ipa) Materi Tata Surya 

Siswa Kelas Vi Semester Ganjil Tahun Pelajaran2018-2019 Di Mi Negeri 2 

Jember”. Penggunaan  media  pembelajaran  berbasis  powerpoint  dan  media  

pembelajaran berbasis buku teks merupakan faktor eksternal  yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Hasil 

penelitian ini juga menunjukan terdapat pengaruh yang  signifikan  antara  

penggunaan  media  pembelajaran  berbasis  powerpoint  terhadap hasil 

belajar siswa. 

2. Wulandari (2017) yang berjudul “Media pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Kelas III SD 60 Lampung”. Dengan tujuan untuk memberikan 

kemudahan baik dari siswa maupun guru pada pembelajaran Bahasa Arab. 

Adapun hasil penelitian ini adalah mampu memberikan kemudahan bagi para 

pengurus maupun kader dalam mempelajari Bahasa Arab secara mandiri 

dengan mengimplementasikan perangkat lunak aplikasi web dengan metode 

penelitian observasi. 

3. Taslim (2016) yang berjudul “Media Pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi kelas VII Pada SMPN 1 Bua Kabupaten Luwu”. Dengan tujuan 

membuat media pembelajaran yang tampilannya lebih menarik.Adapun  hasil 

penelitian ini adalah siswa dapat belajar secara mandiri mulai dari materi, 
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bahan ajar, perangkat pembelajaran, sampai pada latihan soal dengan metode 

penelitian wawancara. 

2.3 Kerangka Pikir 

Proses belajar mengajar merupakan proses yang dilakukan oleh peserta didik 

atau siswa dalam mencapai perubahan untuk menjadi lebih baik, dari yang tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, sehingga terbentuk pribadi yang 

berguna bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Proses tersebut dipengaruhi 

oleh faktor yang meliputi mata pelajaran, guru, media penyampaian materi, sara 

penunjang serta lingkungan sekitarnya. 

Media sebagai alat bantu mengajar, berkembang sedemikian pesatnya sesuai 

akan kemajuan teknologi yang beragam dan jenis media yang cukup banyak 

sehingga dapat digunakan sesuai dengan keadaan, waktu, keuangan, maupun 

materi yang akan disampaikan. Seorang guru dituntut untuk mampu memilih dan 

terampil menggunakan media. Dalam kenyataannya penggunaan media 

pembelajaran lingkungan sekolah masih anggap kurang bahkan sering kali 

dilupakan. Hal ini diakibatkan salah satunya kurang kreatifnya guru dalam 

penerapan media pembelajaran. Mata pelajaran Ipa materi tata surya dalam 

kenyataannya sring kali disepelekan oleh siswa disebabkan proses belajarnya 

yang di anggap kurang menarik dan membuat siswa sering merasa bosan. Hal ini 

bisa diakibatkan karena dalam pemaparan materi pelajaran hanya menggunakan 

media yang kurang kreatif tanpa ada variasi atau bantuan dari media lain yang 

dapat membuat siswa merasa bersengat. Seperti halnya di SDN 66 DANGKANG 

khususnya Tema 9 materi Tata Surya sangat sering menjelaskan materi 

menggunakan media papan tulis dan LKS (Lembar Kerja Siswa) kemudian siswa 

mengerjakan soal-soal yang terdapat pada Lembar Kerja tersebut. Kegiatan 

belajar ini membuat siswa menjadi kurang termotivasi dan semangat dalam 

mengikuti pembelajaran dan siswa menjadi kurang aktif dalam proses belajar, 

mengakibatkan hasil belajar yang digapai siswa menjadi kurang bagus. 

Tujuan dari penelitian ini, agar mengetahui keefektifan pembelajaran tema 9 

materi Tata Surya yang menggunakan media pembelajaran Multimedia berbasis 

desktop. Cara untuk melihat keefektivan pembelajaran yaitu dari hasil 
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pembelajaran siswa, semakin hasil belajar siswa tinggi maka proses pembelajaran 

yang dilakukan tersebut efektif.  

Berikut ini, skema kerangka Pikir dari peneliti yang digambarkan dalam 

bagan alur mengenai alur pikir dalam penelitian sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Bagan kerangka pikir 
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