
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mendorong upaya 

pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi untuk proses belajar mengajar.  

Secara umum, bidang pengajaran sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan 

dan penemuan-penemuan di bidang keterampilan, ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Pengaruh perkembangan tersebut terlihat dalam upaya pembenahan 

sistem pendidikan dan pembelajaran. Upaya pembaharuan tersebut sangat 

menyentuh tidak hanya fasilitas fisik atau fasilitas pendidikan, tetapi juga fasilitas 

non fisik seperti pengembangan kualitas tenaga kependidikan yang memiliki 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan (soft skill), dengan memanfaatkan 

fasilitas yang tersedia, serta cara-caranya bekerja untuk memperoleh inovasi, serta 

sikap positif, positif tentang tugas-tugas pendidikan yang diembannya. 

Perkembangan teknologi sangat mudah yaitu pemanfaatan teknologi 

multimedia khususnya dalam lingkup pendidikan yaitu multimedia interaktif. 

Penggunaan teknologi dapat dijumpai hampir di setiap aspek kehidupan manusia, 

salah satu teknologi yang paling sering digunakan oleh manusia adalah komputer 

atau PC. Komputer telah merambah ke berbagai bidang termasuk bidang 

pendidikan yaitu Multimedia Interaktif, dimana saat ini multimedia interaktif 

banyak digunakan sebagai media penyampaian informasi dan masih banyak 

kegunaan lainnya. Berbagai teknologi telah dikembangkan oleh para ilmuwan 

untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan 

teknologi itu sendiri, bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini guru dapat 

mengajar dengan mudah dan kapan saja. Teknologi juga telah membuat 

pengajaran yang sebelumnya sangat sulit dilakukan menjadi sangat mudah 

dilakukan. 

Multimedia dalam dunia komputer biasanya diartikan sebagai penggunaan 

lebih dari satu media, yaitu berupa tampilan teks (text), gambar (images), suara 

(sound), animasi (animasi), dan video, yang unsur-unsurnya biasa dikenal sebagai 

multimedia. Multimedia sering digunakan di dunia hiburan.  
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Selain dunia hiburan (game), multimedia juga diadopsi oleh dunia 

pendidikan sebagai media pembelajaran berbasis interaktif. Multimedia juga 

sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan sebagainya. Baik 

digunakan di kelas atau digunakan secara individu atau otodidak. Maka dari situ, 

multimedia berperan aktif dalam proses belajar mengajar di lingkungan 

pendidikan dan sebagainya. 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya 

manusia. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi bawaan yang ada pada diri peserta didik. 

Pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu yang ingin 

maju, baik itu anak normal maupun anak dengan kelainan fisik dan/atau mental. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang dibutuhkannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merubah 

kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sesuai dengan 

Undang-Undang No 12 tahun 2012, bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi 

dalam penyusunan kurikulum, Sehubungan dengan itu, maka perubahan pada 

proses pembelajaran menjadi penting dan akan menciptakan iklim akademik 

yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik hardskills maupun 

softskills. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 

tahun 2012 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan, (Yeni Pariyatin.2015). 

Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, 

program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang 

diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Jadi tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi 
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pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (Yeni 

Pariyatin.2015)menyatakan bahwa Pendidikan Pancaslila ialah media pengajaran 

yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuhtanggung 

jawab. Dalam (Yeni Pariyatin.2015) mengemukakan bahwa Pendidikan Pancasila 

adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk 

mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa 

Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggungjawab sehingga dapat berperan aktif 

dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945. 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) yang semula dikenal pada Kurikulum 2006. Dengan terselenggaranya 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan terciptanya wahana 

pembelajaran bagi para pendidik, dimana pendidikan bertujuan untuk 

memecahkan permasalahan pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif 

nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. negara Republik 

Indonesia. 

Penerapan multimedia dalam lingkungan pendidikan sangat berpengaruh 

dalam tingkat pembelajaran khususnya dalam pengetahuan tentang pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan, sehingga penulis merancang dan membuat media 

pembelajaran berbasis multimedia yang sesuai dengan pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan di  Sekolah Menengah Atas (SMP Frater Palopo). Karena 

dimana sebelumnya penggunaan media teknologi khususnya multimedia interaktif 

sangat minim dalam proses penyampaian materi di SMP Frater Palopo khususnya 

Kelas VII. Media pembelajaran interaktif (MPI) merupakan salah satu alat bantu 

untuk menciptakan pembelajaran yang lebih variatif. Kesulitan yang umumnya 

ditemui adalah minimnya ketrampilan guru dalam menggunakan software aplikasi 

maupun pemograman, namun hal itu dapat diatasi dengan menggunakan beberapa 

software yang menciptakan kemudahan bagi penggunanya tanpa memerlukan 

ketrampilan komputer yang tinggi. 

Kehadiran media ini akan memudahkan guru dan siswa dalam memfasilitasi 

proses belajar mengajar di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dalam 

perancangan media pembelajaran ini tentunya terdapat bantuan software atau 
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perangkat lunak untuk mempermudah proses perancangan media, maka disini 

penulis menggunakan aplikasi Macromedia Flas8 dan Corel Draw X7 untuk 

membuat dan atau merancang media pembelajaran interaktif pendidikan pancasila 

dan kewarganegaraan di SMP Frater Palopo. Berdasarkan hasil observasi atau 

pengamatan penulis sebelumnya di SMP Frater Palopo, bahwa kurangnya 

penggunaan multimedia interaktif dalam proses belajar mengajar, sehingga 

banyak siswa yang bosan dalam mengikuti mata pelajaran PPKn dan kurangnya 

interaksi antar guru dan siswa. Maka penulis berinisiatif untuk melakukan 

penelitian tentang “Perancangan Media Pembelajaran Interaktif pada Materi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP Frater Palopo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan di susun rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana rancang bangun media pembelajaran 

interaktif pendidikan pancasila dan kewarganegaran kelas VII SMP Frater Palopo 

berbasis multimedia. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk merancang bangun media pembelajaran interaktif pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan berbasis multimedia kelas VII SMP Frater Palopo, yang akan  

memudahkan proses belajar mengajar antara guru dan siswa-siswi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian  ini yaitu mencangkup beberapa hal pokok 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis/Peneliti 

Dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan dalam proses rancang 

bangun media pembelajaran interaktif berbasis multimedia, dan manfaat lainya. 

2. Bagi Pengajar/Guru 

Memudahkan proses penyampaian materi pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan untuk siswa-siswi kelas VII SMP Frater Palopo, dengan bantuan 

media pembelajaran interaktif berbasis multimedia. 
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3. Bagi Pengguna/Siswa-siswi 

Dapat memudahkan untuk memperoleh materi pembelajaran pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan, dengan bantuan media pembelajaran interaktif 

berbasis multimedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teoritis memuat topik-topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Kajian teoritis memiliki peran penting dalam melakukan penelitian. Dengan 

kajian teoritis, peneliti dapat memperjelas adanya masalah penelitian dan 

mengidentifikasi arah penelitian. 

1. Pengertian Rancang Bangun 

Kata desain merupakan kata sifat dari desain yang merupakan rangkaian 

prosedur untuk menerjemahkan hasil seorang analis dari suatu sistem ke dalam 

bahasa pemrograman untuk menggambarkan bagaimana komponen sistem akan 

diimplementasikan. Sedangkan kata bangun merupakan kata sifat dari 

pembangunan, yaitu kegiatan menciptakan sistem baru atau mengganti atau 

memperbaiki sistem yang ada secara keseluruhan atau sebagian. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah suatu kegiatan 

menerjemahkan hasil analisis ke dalam suatu paket perangkat lunak kemudian 

membuat sistem baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada. 

2. Media Pembelajaran Interaktif 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

“perantara” atau “pengantar”. Ilham, I. (2019) menjelaskan bahwa media jika 

dipahami secara luas adalah manusia, bahan atau peristiwa yang membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

atau sikap. Jadi media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

belajar mengajar guna mencapai tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 

pembelajaran di sekolah pada khususnya. 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Belajar adalah bantuan yang 

diberikan oleh pendidik agar proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

dapat terjadi. Pengetahuan, penguasaan dan keterampilan, serta pembentukan 

sikap dan keyakinan pada diri siswa. Proses belajar dialami sepanjang hayat 

manusia dan dapat diterapkan dimana saja dan kapan saja. (Kristianto 2013). 



6 

 

 
 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang dilakukan secara sengaja 

antara guru dan siswa untuk mengelola lingkungan (situasi) agar memungkinkan 

siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta pembentukan sikap dalam 

diri siswa. Dengan kata lain, belajar adalah suatu proses untuk membantu siswa 

belajar dengan baik. Istilah media pembelajaran (educational media) sering 

dipahami dengan berbagai cara oleh banyak ilmuwan. Keberagaman pemahaman 

ini tersirat dari penyebutan media yang terkadang disamakan dengan teknologi, 

visual, dan sumber belajar (Yaumi, 2018). 

Media pembelajaran pada hakikatnya merupakan penghubung informasi 

pembelajaran. informasi yang disampaikan oleh sumber atau guru kepada 

penerima pesan/siswa dengan maksud agar informasi tersebut dapat diserap 

dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuannya. Media pembelajaran selalu 

terdiri dari perangkat keras (hardware) dan unsur pesan yang dibawanya 

(message/software). Perangkat lunak (software) adalah informasi atau bahan ajar 

itu sendiri yang akan disampaikan kepada siswa, sedangkan perangkat keras 

adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan/bahan ajar. 

Ia melanjutkan, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu untuk 

menciptakan situasi belajar yang lebih efektif. Fungsi lainnya adalah untuk 

mempercepat proses pembelajaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran dan mengurangi salah tafsir. (Kristianto 2013). 

Media pembelajaran interaktif (MPI) merupakan salah satu sarana untuk 

menciptakan pembelajaran yang lebih variatif. Kesulitan yang umumnya dihadapi 

adalah kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan perangkat lunak 

aplikasi dan pemrograman, namun hal ini dapat diatasi dengan menggunakan 

beberapa perangkat lunak yang memudahkan pengguna tanpa memerlukan 

keterampilan komputer yang tinggi. (Pariatin 2016). 

Sedangkan menurut Jalinus dan Ambiyar (2016:4) Media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perangkat lunak dan perangkat 

keras yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar dari sumber 

belajar kepada siswa (individu atau kelompok), yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat peserta didik sedemikian rupa sehingga proses 

pembelajaran (di dalam/luar kelas) menjadi lebih efektif. 
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Dengan demikian, jika pembelajaran memanfaatkan lingkungan sebagai alat 

atau media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, siswa akan memiliki 

pemahaman yang baik terhadap materi yang diperoleh, sehingga besar 

kemungkinan dengan memperhatikan alat atau media pembelajaran tersebut, 

tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan efisien. 

3. Multimedia  

Konsep multimedia telah banyak diterapkan dalam dunia pendidikan. 

Pembelajaran berbasis komputer dengan menggunakan multimedia interaktif 

berkembang atas dasar pembelajaran konvensional yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan siswa dalam belajar. Multimedia dapat membuat sebuah aplikasi 

menjadi sangat interaktif dan menghadirkan antarmuka yang menarik. 

Kata “media” berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

“medium”, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Association for 

Education and Communication Technology (AECT) mendefinisikan kata media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk mengolah informasi. 

National Education Association (NEA) mendefinisikan media sebagai semua 

benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau didiskusikan beserta 

instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut. 

Multimedia adalah kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video, 

yang dapat disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan 

dapat disampaikan atau dikendalikan secara interaktif. (Parianti, Y. 2016) 

Menurut Hofstetter Suyanto, (Dalam Bimantoro, 2011:11), multimedia 

adalah penggunaan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, 

audio, dan gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggunakan tautan dan 

alat yang memungkinkan pengguna untuk bernavigasi, berinteraksi, kreatif dan 

berkomunikasi. Multimedia dalam dunia komputer biasanya diartikan sebagai 

penggunaan lebih dari satu media, yaitu berupa menampilkan teks (text), gambar 

(images), suara (sound), animasi (animation), maupun video, yang mana unsur 

tersebut biasa dikenal sebagai multimedia. Multimedia sering digunakan dalam 

dunia hiburan, selain dunia hiburan, game, multimedia juga diadopsi oleh dunia 

pendidikan sebagai media pembelajaran yang interaktif.  

Unsur-unsur dalam multimedia adalah sebagai berikut: 
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a. Teks (text) 

Teks dapat berupa kata, huruf atau narasi dalam multimedia yang 

menyajikan bahasa pengguna. Teks merupakan salah satu elemen multimedia 

yang sangat membantu dalam memperjelas informasi bagi konsumen. 

b. Suara (Sound) 

Penyajian audio adalah cara lain untuk lebih memperjelas makna suatu 

informasi. Suara dapat menjelaskan karakteristik suatu gambar dengan lebih baik, 

seperti musik dan efek suara. 

c. Gambar (image) 

Pada umumnya gambar adalah raste yang merupakan salah satu komponen 

penting dalam multimedia, seperti foto database siswa dengan nama, alamat dan 

atribut lainnya agar foto lebih efektif ditampilkan. 

d. Video  

Video merupakan salah satu penunjang multimedia berupa file/gambar 

bergerak. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan bersemangat untuk 

aplikasi multimedia, animasi (animasi). 

e. Animasi 

Adalah pembentukan gerakan dari berbagai media atau objek yang 

divariasikan dengan gerakan transisi, efek, serta suara yang sinkron. 

Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari beberapa sumber diatas bahwa 

multimedia merupakan gabungan dari beberapa media yaitu teks, gambar, suara, 

animasi dan video, sehingga dari beberapa media tersebut disebut multimedia. 

Menurut (Pariyatin 2016), Multimedia dapat digunakan di banyak bidang. 

Multimedia bisa masuk dan menjadi alat yang menyenangkan. Hal ini terjadi 

karena validitas elemen dan kemudahan penggunaannya dalam banyak konten 

yang bervariasi. Beberapa bidang yang menggunakan multimedia adalah sebagai 

berikut: 

a. Bisnis  

Aplikasi multimedia untuk bisnis meliputi presentasi, pemasaran, 

periklanan, demo produk, katalog, komunikasi jaringan dan pelatihan. 

Penggunaan multimedia akan membuat transaksi bisnis menjadi lancar dan 

mudah. 
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b. Rumah  

Multimedia dapat digunakan sebagai media hiburan dan teman-teman di 

rumah, misalnya game. 

c. Pendidikan  

Multimedia sebenarnya sangat dibutuhkan di sekolah karena multimedia 

membuat pembelajaran lebih lengkap dan menarik. Multimedia dapat menjadi alat 

pengajaran elektronik yang dapat membantu guru. 

d. Virtual Reality  

Bidang ini biasanya menggunakan alat khusus, seperti kacamata, helm, 

sarung tangan dan antarmuka pengguna yang tidak biasa dan berusaha 

menempatkan pengguna “ke dalam “ pengalaman nyata dan banyak bidang 

lainnya menggunakan multimedia. 

e. Tempat umum  

Saat ini sudah banyak tempat umum yang memasang “kios” yaitu produk 

multimedia yang berfungsi sebagai penyedia informasi, seperti informasi tempat 

yang dikunjungi, kuliner dan lain sebagainya. 

Menurut Suyanto, (Pariyatin 2016). Dalam membuat sebuah aplikasi 

multimedia dibutuhkan hardware dan software serta ide-ide yang siap dituangkan 

ke dalam multimedia. 

Kriteria multimedia dalam pembelajaran, menurut Mahmud, M (2019), 

kriteria multimedia adalah sebagai berikut: memiliki lebih dari satu media yang 

konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual, interaktif, dalam 

arti mampu mengakomodasi pengguna. tanggapan, bersifat mandiri, dalam 

Pemahaman memberikan kemudahan dan kelengkapan konten sedemikian rupa 

sehingga pengguna dapat menggunakannya tanpa bimbingan orang lain. 

a. Perangkat keras multimedia 

Perangkat keras multimedia adalah alat pengolah data (teks, gambar, audio, 

video dan animasi) yang bekerja secara elektronik dan otomatis. Perangkat 

multimedia dapat bekerja jika ada unsur manusia yang memahami alat tersebut, 

dapat juga bekerja menggunakan alat tersebut. Multimedia adalah suatu sistem, 

karena merupakan kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan 

bekerja sama untuk menghasilkan suatu hasil yang diinginkan. 
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b. Perangkat lunak multimedia 

Perangkat lunak multimedia adalah komponen dalam sistem pengolah data, 

berupa program untuk mengontrol pengoperasian sistem multimedia. Fungsi 

perangkat lunak multimedia antara lain mengidentifikasi program multimedia dan 

menyiapkan aplikasi program multimedia sehingga prosedur kerja semua 

perangkat komputer multimedia dikendalikan serta mengatur dan membuat 

pekerjaan. 

Menurut Mahmud, M. (2019), multimedia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

a. Multimedia linier 

Merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna. Multimedia linier ini berjalan secara berurutan. 

Misalnya televisi dan film. 

b. Multimedia intraktif  

Merupakan multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna sendiri. Jadi pengguna dapat memilih apa yang ingin 

mereka proses selanjutnya. Misalnya, video game, pembelajaran interaktif dan 

sebagainya. 

4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1). 

Selanjutnya sejalan dengan definisi pendidikan, Undang-Undang Sisdiknas 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dalam redaksi Sinar Graphic juga menyebutkan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 
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Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) yang semula dikenal pada Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut 

dilakukan atas dasar pertimbangan, yaitu: 

a. Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bernegara dan berbangsa 

diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber acuan dan 

kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian 

seluruh lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

b. Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, nilai-nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, yang menjadi 

wahana psikologis bagi pembangunan warga negara indonesia yang berwatak 

pancasila. 

Selain itu, melalui penyempurnaan PKn menjadi PKn, terdapat gagasan dan 

harapan untuk menjadikan PKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu 

memberikan kontribusi solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, 

khususnya krisis multidimensi. PKn sebagai mata pelajaran yang mengemban 

misi untuk mengembangkan peradaban Pancasila, diharapkan mampu 

menumbuhkembangkan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga 

negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia 

di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan berakhlak mulia. bertanggung 

jawab. 

Dengan terselenggaranya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi pendidik untuk memecahkan 

masalah pembangunan bangsa dan negara secara edukatif dalam perspektif nilai-

nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik. Indonesia. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan 

nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem 

pendidikan nasional merupakan rangkaian konsep, program, prosedur, dan upaya 

untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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5. Macromedia Flash 8 

Macromedia Flash 8 adalah aplikasi yang digunakan untuk merancang dan 

membangun presentasi, publikasi, atau aplikasi lain yang membutuhkan 

ketersediaan sarana interaksi dengan pengguna. Proyek yang dibangun dengan 

flash dapat terdiri dari teks, gambar animasi sederhana, video atau efek khusus 

lainnya. 

Macromedia Flash 8 yang merupakan program untuk mendesain objek, 

serta dapat memindahkan objek menjadi sebuah animasi. Selain itu, program ini 

dapat diterapkan untuk membuat desain web atau tampilan untuk presentasi. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Macromedia Flash 8 merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk merancang 

suatu animasi, dapat digunakan sebagai alat bantu pembuatan program aplikasi 

media pembelajaran dan juga dapat dibuat sebagai alat bantu dalam presentasi. 

1.2 Hasil Penelitian Yang Relevan  

Penelitian ini mengacu pada beberapa yang sudah ada sebagai acuan dalam 

penelitian untuk melakukan perbandingan, penelitian-penelitian tersebut antara 

lain: 

Yuda Zuliansa Ashari (2015), Penelitian ini menyarankan perancangan 

media pembelajaran interaktif mata pelajaran PKN tunarungu berbasis multimedia 

(studi kasus di Kelas VII SMPLB Negeri Garut Kota). Dilatarbelakangi 

keterbatasan dalam hal mendengar, menerima informasi dalam memahami materi 

pelajaran sekolah, keterbatasan tersebut menyebabkan guru kesulitan dalam 

menyampaikan materi abstrak khususnya pada mata pelajaran PKN di SMPLB 

kelas VII SLB Negeri Garut Kota. Penelitian ini bertujuan untuk merancang 

sebuah perangkat lunak media pembelajaran interaktif berbasis multimedia 

sebagai alat bantu guru dalam penyampaian isi materi mata pelajaran PKN untuk 

kelas VII di SLB Negeri Garut kota. 

Ilham (2019). Penerapan media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

berbasis multimedia. Pembelajaran PKn di Program Studi PGMI Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat mengeluhkan pemahaman dan 

penyampaian materi yang kurang menarik dan bahkan sulit dipahami, terkadang 

ada juga perbedaan konsep antar mahasiswa. Maka penulis memulai pembelajaran 



13 

 

 
 

melalui media pembelajaran berbasis multimedia. Melalui media pembelajaran 

multimedia diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

Yeni pariyantin (2015). Penelitian ini mengemukakan tentang Perancangan 

Media Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis 

Multimedia (Studi kasus Mahasiswa Semester I STT Garut). Dilatar belakangi 

oleh beberapa alasan pertama, mata kuliah ini bukan mata kuliah sesuai dengan 

bidang studi mereka, kedua, materinya tidak up to date, hanya mengulang apa 

yang pernah mereka dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya, ketiga, metode 

pembelajarannya yang tidak variatif dan inovatif sehingga menimbulkan 

kebosanan. Adanya pendapat itu menyebabkan kesulitan bagi dosen dalam 

penyampaian materi mata kuliah Pendidikan Pancasila di STT Garut. Penelitian 

ini bertujuan untuk merancang sebuah perangkat lunak media pembelajara 

interaktif berbasis multimedia sebagai alat bantu guru dalam penyampaian isi 

materi mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk mahasiswa semester I STT Garu.  

Widada. Rosyidi (2017). Perancangan Media Pembelajaran Fisika SMP 

Berbasis Multimedia Interaktif. Media pembelajaran menempati posisi yang 

cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Sehingga perlu 

dibuat sebuah Aplikasi Media pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif yang 

dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran . Tujuan 

penelitian ini adalah merancang aplikasi Media pembelajaran Fisika SMP 

Berbasis Multimedia Interaktif dengan materi getaran dan gelombang. Metodologi 

yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC).  
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1.3 Kerangka Pikir  

Kerangka berpikir adalah pengaturan suatu pokok masalah sehingga 

menghasilkan solusi. Kerangka piker ini dibuat dalam bentuk skema seperti 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran 

kelas VII di Sekolah Menegah Pertama Frater Palopo, yang wajib dibelajari. Namun 

dalam proses pembelajaran mata pelajaran ini masih minimnya pengunaan media 

khususnya multimedia intraktif oleh Pengajar dalam penyampaian materi. 

Perancangan media pembelajaran intraktif berbasis multimedia, untuk memudahkan 

proses belajar mengajar antara pengajar dan siswa-siswi, Khususnya dalam 

penyampaian materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kelas VII SMP 

Frater Palopo. 

 

 

Macromedia Flass 8 dan Coredraw, untuk menyelesaikan masalah ini penulis 

menggunakan  Macromedia Flash 8 dan Coreldraw sebagai alat bantu dalam proses 

perancangan dan desain media pembelajaran, sehingga menjadi multimedia intraktif. 

Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP Frater Palopo, hasil dari 

media pembelajaran intraktif ini akan memuat materi ajar yang berbasis multimedia 

Menyelesaikan media pembelajaran intraktif pendidikan pancasila dan  

kewarganegaraan berbasis multimedia 


