
B AB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan 

sangat luas dimana era globalisasi pada saat ini sudah menjadi teknologi revolusi 

4.0 yang merupakan fenomena teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia 

dalam proses pengaplikasiannya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

pendidikan di sekolah, maka pengguna alat-alat atau media pembelajaran harus 

juga menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Seiring dengan 

perkembangan teknologi yang canggih saat sekarang ini, perkembangan untuk 

anak sekarang harus kita perhatikan. Biasanya anak-anak lebih menyukai dan 

cepat tangkap saat belajar dengan gambar-gambar atau tampilan dalam bentuk 

dimensi dibanding dengan membuka buku. Agar mempermudah anak-anak dalam 

proses pembelajaran dari pembelajaran itu, maka tampilan harus menarik. 

Pendidikan adalah suatu proses untuk mempengaruhi siswa, agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, sehingga menimbulkan 

perubahan dalam diri siswa untuk senantiasa bermanfaat di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal ini tidak lepas dari peraturan perundang-undangan untuk 

mewujudkan perubahan dalam diri seorang anak (Wedan, 2016). Pendidikan serta 

ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mempunyai kaitan yang sangat erat. Iptek 

menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan kata lain, Pendidikan 

berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Untuk 

meningkatkan kualitas Pendidikan diperlukan adanya inovasi-inovasi baru dalam 

kegiatan pembelajaran. (Rahmi, Budiman dan Widyaningrum, 2019). 

Penerapan pembelajaran yang masih menggunakan metode pembelajaran 

konvensional, seperti ceramah demonstrasi dan penugasan. Selain itu kurangnya 

penggunaan media pembelajaran oleh guru disebabkan karena media disekolah 

sangat terbatas dan hanya menggunakan alat peraga sederhana dan seadanya. 

Jarangnya penggunaan media oleh guru juga disebabkan oleh kesibukan guru, 

sehingga guru tidak memiliki banyak waktu untuk membuat media pembelajaran 

tersebut. Kurangnya penggunaan media pembelajaran oleh guru akan berdampak 
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pada kurang optimalnya daya tangkap siswa terhadap materi yang di ajarkan oleh 

guru mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, 

peneliti perlu untuk membuat sebuah inovasi media pembelajaran untuk siswa 

Sekolah Dasar, yang dapat membantu siswa dalam memahami materi 

pembelajaran yang di berikan oleh guru. Media pembelajaran tersebut bersifat 

interaktif agar siswa dapat berintaksi dan menggunakannya secara langsung. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab 1 Pasal 1 menyebutkan pendidikan adalah usaha sada terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dalam 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. Pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. Tugas penting seorang pendidik sebagai motor penggerak berjalannya 

proses pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. 

Sekolah Dasar (SD) Tappong merupakan salah satu sekolah dasar yang 

terletak  di Jalan Hj. Hasan Palopo, kondisi proses belajar mengajar yang 

berlangsung disekolah tersebut masih menggunakan papan tulis dan buku 

panduan. Saat ini, pembelajaran disekolah mulai disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi informasi. Pembelajaran yang semula hanya 

menggunakan metode konvesional atau secara manual semata menjadi 

pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan yang semula siswa sebagai 

objek pasif yang hanya menerima apa adanya dari guru, menjadi pembelajaran 

yang menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

Menurut Khairani dan Febrinal (2016), media merupakan salah satu factor 

yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah karena dapat 

membantu proses penyampaian informasi dari guru kepada siswa ataupun 

sebaliknya. Penggunaan media secara kreatif dapat memperlancar dan 

meningkatkan efesiensi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 
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tercapai. Sedangkan media pembelajaran adalah alat bantu para proses belajar 

dalam rangka komunikasi interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran aktif dan menyenangkan memerlukan sarana yang dapat 

digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi 

efektifitas dan efisien dalam mencapai tujuan pelajaran. Demikian pula dengan 

pendidikan SD 13 Tappong juga memerlukan sarana pembelajaran untuk 

meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam proses 

belajar mengajar pendidikan SD, kehadiran media pembelajaran sangat penting. 

Sehubungan dengan uraian tersebut maka penulis akan melaksanakan 

penelitian dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Media Pembelajaran 

Ekosistem Berbasis Multimedia Pada Sekolah Dasar” untuk meningkatkan 

partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Merancang dan Membangun 

Aplikasi Media Pembelajaran Ekosistem Berbasis Multimedia Pada Sekolah 

Dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Merancang Dan Membangun 

Aplikasi Media Pembelajaran Ekosistem Berbasis Multimedia Pada Sekolah 

Dasar. 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan bermanfaat antara lain: 

1. Bagi guru pendidikan dapat mengidentifikasikan media pembelajaran dalam 

melaksanakan proses pembelajaran  

2. Bagi peneliti dapat membawah wawasan tentang ketetapan pengguna media 

pembelajaran. 

3. Bagi siswa diharapkan dapat memperjelas dan mempermuda pemahaman 

terhadap materi pembelajaran. 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 KajianTeori 

Kajian teori berisi topik-topik yang akan dibahas dalam penulisan skripsi 

ini. Penulis akan menjelaskan materi-materi yang akan berhubungan dengan judul 

penelitian yang akan diajukan. 

1. Aplikasi 

Aplikasi berasal dari aplikasi kata  yang merupakan bentuk objek kata 

kerja untuk diterapkan yang dalam bahasa Indonesia berarti  prosesor. Dalam hal 

ini, aplikasi komputer adalah subkelas perangkat lunak komputer yang 

menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tugas yang 

diinginkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah program 

pemrosesan kata, lembar kerja, dan pemain media. Kumpulan aplikasi komputer 

yang digabungkan menjadi paket biasanya disebut application suite or suite 

package. Contohnya adalah Microsoft Office  dan OpenOffice.org, yang 

menggabungkan aplikasi pemrosesan kata, lembar kerja, dan beberapa aplikasi 

lainnya. Aplikasi dalam paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang 

memiliki kesamaan, sehingga memudahkan pengguna untuk belajar tentang dan 

menggunakan setiap aplikasi. Umumnya aplikasi ini memiliki kemampuan untuk 

berinteraksi satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. Misalnya, lembar 

kerja bisa disertakan dalam dokumen pemrosesan kata meskipun dibuat dalam 

aplikasi lembar kerja terpisah. 

Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang digunakan sebagai alat 

bantu atau media untuk membantu proses pembelajaran. Menurut Solihin (2016:1) 

aplikasi atau perangkat lunak adalah perangkat lunak yang tidak terlepas dari 

komputer selain keberadaan pengguna (brainware), perangkat keras (hardware) 

dan jaringan (jaringan). Jika dilihat dari lingkungan pengembangan aplikasiannya 

dapat dibagi menjadi aplikasi berbasis desktop, aplikasi berbasis web dan aplikasi 

berbasis mobile. 

Menurut Juansyah (2015:2), secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu 

program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi 

bagi pengguna jasa aplikasi serta pengguna aplikasi lain yang dapat digunakan 
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oleh suatu sasaran yang akan dituju. Sedangkan menurut Siregar, Siregar dan 

Melani (2018:113), aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus 

dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Aplikasi merupakan suatu 

perangkat computer yang siap pakai bagi user. 

2. Ekosistem 

Ekosistem adalah satu kesatuan yang lengkap antara semua elemen 

lingkungan yang saling mempengaruhi. Ekosistem adalah hubungan timbal balik 

yang kompleks antara makhluk hidup dan lingkungannya, baik hidup maupun 

yang tidak hidup (tanah, air, udara, atau kimia fisik) yang bersama-sama 

membentuk sistem ekologis. 

3.  Pentingnya Media Pembelajaran 

Pentingnya Media Belajar Mengajar dapat dilihat sebagai upaya yang 

dilakukan oleh guru untuk membuat siswa belajar. Sementara itu, yang dimaksud 

dengan belajar sendiri adalah proses perubahan perilaku melalui pengalaman. 

Pengalaman itu bisa menjadi pengalaman langsung atau pengalaman tidak 

langsung. Pengalaman langsung adalah pengalaman yang diperoleh melalui situasi 

aktual seseorang. Misalnya, bagaimana siswa mengoperasikan komputer, serta 

memberikan pengalaman bermain gitar, mengetik, dll.  

Namun, pada kenyataannya tidak semua materi pelajaran dapat disajikan 

secara langsung. Untuk mempelajari bagaimana kehidupan dapat hidup di laut, 

tidak mungkin bagi guru untuk membimbing siswa langsung menyelam di dasar 

laut, atau membelah dada manusia hanya untuk belajar bagaimana jantung, paru-

paru bekerja. Untuk memberikan pengalaman belajar seperti itu, guru 

membutuhkan alat seperti film atau foto dan sebagainya. Demikian juga, untuk 

memiliki keterampilan untuk membedah atau melakukan operasi pada manusia, 

pertama-tama tidak perlu melakukan operasi langsung, tetapi dapat menggunakan 

benda seperti boneka yang mirip dengan manusia. Atau untuk memperoleh 

keterampilan mengendarai pesawat ruang angkasa, dalam proses pembelajaran 

dapat melakukan simulasi terlebih dahulu dengan pesawat serupa dan memiliki 

karakter yang sama. Alat yang dapat 24 Pamekasan membantu proses 

pembelajaran dibenamkan di media atau alat bantu pembelajaran. 



6 
 

 

 

Untuk memahami peran media dalam proses mendapatkanpena galaman 

pembelajaran bagi siswa,  cat dalam kerucut yang kemudian disebutkerucut 

pengalaman. 

Kerucut pengalaman Edgar Dale ini saat ini banyak dianut untuk 

menentukan alat atau media apa yang sesuai bagi siswa untuk memiliki 

pengalaman belajar yang mudah. Kerucut pengalaman yang diisi oleh Edgar Dale 

memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat 

melalui proses perbuatan atau pengalaman untuk diri mereka sendiri apa yang 

dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan 

proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa belajar bahan ajar, 

misalnya melalui pengalaman orang pertama, semakin banyak pengalaman yang 

diperoleh siswa. Sebaliknya, semakin abstrak siswa mendapatkan pengalaman, 

misalnya hanya dengan asumsi bahasa verbal, kemudian semakin sedikit 

pengalaman yang akan diperoleh siswa. 

4. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Fungsi media dalam memecahkan masalah komunikasi adalah: 

1. Klarifikasi (terutama konsep) materi ajar yang disampaikan guru kepada 

siswa, sehingga siswa dapat menangkap niat guru secara keseluruhan 

(demokrasi, kejujuran, dll). 

2. Jauhkan yang dekat (pori-pori kulit kita), atau membawanya jauh lebih 

dekat (bintang atau benda ruang angkasa). 

3. Perbesar pada yang kecil (bakteri, virus, dll.), atau susut yang besar 

(seperti bencana alam, gunung meletus, dll.). 

4. Mempercepat (proses janin, evolusi, dll.) atau memperlambat proses 

terjadinya suatu peristiwa (benda jatuh, ledakan bom, dll.). 

5. Menyederhanakan objek yang terlalu kompleks (Indonesia dengan peta, 

kota dengan denah lantai, dunia dengan bola dunia, dll.). 

Manfaat media pembelajaran:  

1. Media dapat mengatasi keterbatasan pria pengala yang dimiliki oleh siswa 

2. Media dapat mengatasi keterbatasan ruang kelas 

3. Media memungkinkan interaksi langsung antara peserta dan 

4. Media dapat menghasilkan nobservasi dan pemahaman agama 
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5. Media dapat membantu menanamkan konsep yang benar, nyata dan tepat 

6. Media dapat mengembangkan motivasi dan merangsang peserta untuk 

belajar dengan baik 

7. Media dapat mengembangkan keinginan dan minat baru 

8. Media dapat meningkatkan kecepatan belajar para pemain 

9. Media dapat memberikan pengalaman menyeluruh dari ke beton abstrak. 

5. Klasifikasi Media Pembelajaran 

  Pengklasifikasian media pembelajaran dapat dibuat tergantung dari sudut 

pandang mana kita melihatnya.  

1. Dilihat dari sifatnya, media dapat diklasifikasikan ke dalam: 

1. Media auditif, yaitu media yang hanya bisa didengarkan, atau media yang 

memiliki elemen suara, seperti radio, rekaman suara, dll.  

2. Media visual, yang merupakan media yang hanya bisa dilihat, tidak 

mengandung elemen suara. Ini termasuk film slide, foto, transparansi, 

lukisan, gambar dan berbagai bahan cetak seperti media grafis dan lainnya. 

3. Media audiovisual, yang merupakan media yang berisi elemen suara dan 

elemen gambar sekaligus, seperti rekaman video, film, slide suara, dll. 

Kemampuan audiovisual lebih baik dan lebihmenarik daripada audio atau 

visual saja. 

4. Multimedia adalah media yang menggabungkan audio visual dengan 

perangkat media lain seperti komputer, LCD secara keseluruhan.  

5. Multimedia adalah media yang berjumlah lebih dari satud yang digunakan 

secara bersamaan.  

6.  Multimedia sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama bagi PKN, 

karena: perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat, apa lagi ilmu sosial 

berkembang sangat dinamis baik secara jumlah maupun kualitas; 

b. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi menjadi: 

1) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan TV. 

Melalui media ini siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadia 

aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. 

2) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti 

film slide, film, video dll 
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c. Dilihat dari teknik pemakaiannya, media dapat dibagi:  

1) Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, transparansi, dll. 

Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film 

projector, slide projector, OHP.  

2) Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dll. Di 

lihat dari ukurannya, maka media dapat dibagi menjadi media besar dan 

media kecil sbb:   

3) Media utama, misalnya: televisi dan film; sementara media kecil, misalnya: 

slide, strip film, pita audio, dll. Berdasarkan contoh di atas, klasifikasi 

didasarkan pada biaya / biaya produksi yang kecil dan ukuran peralatan 

terkait.  

4) Media besar, disebut karena biaya produksi relatif besar, dan peralatan yang 

diproduksi juga berukuran besar (membutuhkan tempat / ruang yang besar; 

dan cukup berat) 

5) Media kecil, disebut karena biaya produksi relatif kecil dan peralatan yang 

diproduksi juga berukuran relatif kecil (membutuhkan tempat kecil) 

6.   Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Jenis-jenis media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis media 

yaitu: 

1. Media visual adalah media yang berkaitan dengan penampilan. Media 

visual dibagi menjadi 3, yaitu: media realitas (objek nyata), model (objek 

imitasi dalam bentuk 3 dimensi), media grafis (media visual yang 

mengirimkan pesan melalui simbolvisual si). 

2. Media audio adalah media terkait suara. Contoh: radio fan cassette-audio 

3. Media audio-visual adalah perpaduan antara penampilan  dan  suara. 

Contoh: 

4. media video dan media komputer.  

7. Multimedia 

Menurut Tanjung dan Parsika (2017), multimedia interaktif adalah 

teknologi dinamis yang memerlukan input tertentu dari pengguna untuk 

menyampaikan sekumpulan informasi melalui teks, grafis, image, atau video. 

Biasanya aplikasi multimedia interaktif dirancang untuk menampilkan hasil 
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tertentu dan memberikan umpan balik dengan cepat, tergantung pada jenis 

komputer yang digunakan atau bentuk antarmuka yang diakses oleh pengguna. 

Teknologi ini digunakan agar dapat memberikan informasi dalam bentuk yang 

lebih menarik dan dapat menarik perhatian pengguna, serta memberikan 

pengalaman belajar yang lebih kaya. 

Menurut Hackbarth (dalam Hidayah, 2019), multimedia didefinisikan 

sebagai gabungan penggunaan beberapa media dalam menyampaikan informasi 

berupa teks, grafik atau grafik animasi, film, video, dan audio. Multimedia 

termasuk hypermedia  dan hypertext. Hypermedia  adalah format presentasi 

multimedia yang mencakup bentuk teks, gambar diam atau animasi,  film,video,  

dan audio. Hypertext  adalah bentuk teks, diagram statis, gambar, dan tabel yang  

ditampilkanand diatur dengan cara yang tidak linier. 

a. Multimedia Interaktif  

Pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia 

akan dikirimkan atau ditampilkan. 

b. Multimedia Hiperaktif 

Multimedia jenis ini mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait 

dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dapat dikatakan bahwa jenis 

multimedia ini mempunyai banyak tautan (link) yang menghubungkan elemen-

elemen multimedia yang ada. 

Menurut Kharisma, Kurniawan dan Wijaya (2015), multimedia berasal 

dari teater, yaitu pertunukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium di 

panggung yang mencakup monitor video, synthesized band, dan karya seni 

manusia sebagai bagian dari pertunjukan. Pengertian kedua mensyaratkan adanya 

sinkronisasi berbagai media tadi dengan bantuan komputer, membedakkan dengan 

pengertian multimedia yang pertama yang memanfaatkan berbagai media yang 

terpisah dan berdiri sendiri. 

8. Pengujian Sistem 

a. Black box 

Menurut Wildan (dalam Morang, 2016:13) black box testing diartikan 

sebagai kebalikan dari whitebox testing dimana software tester tidak memiliki 

akses source code atau mengetahui implementasi dari program tersebut untuk 
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mencari adanya kesalahan pada program dan juga tidak diharuskan memiliki 

pengetahuan tentang programing dan implementasinya. Ketika melakukan black 

box testing, tester akan berinteraksi dengan user interface menyediakan input dan 

memeriksa outputnya, juga menguji performa program atau menguji function-

function yang tidak bekerja dengan benar. 

1) Keuntungan Black box testing 

Adapun keuntungan dari black box testing yaitu: 

a) Cocok dan efisien untuk source code dengan skala besar. 

b) Menguji program dari sudut pandang user. 

c) Softwaretaster dalam jumlah yang banyak dapat menguji program tersebut 

tanpa harus memiliki pengetahuan tentang programming. 

2) Kerugian Black box testing 

Adapun kerugian dari black box testing yaitu: 

a) Software tester hanya menjalankan beberapa skenario pengujian yang dipilih. 

b) Pengujian yang tidak efesien karena software taster memiliki pengetahuan 

yang terbatas tentang program. 

c) Pengujian yang tidak spesifik karena software tester tidak memiliki akses ke 

source code. 

b. White box 

Menurut Astuti (2018:188), white box testing adalah pengujian yang 

dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa 

fungsional dari perangkat lunak. Sedangkan menurut Nidhra and Dondetti dalam 

(M. Sidi Mustaqbal dkk. 2015: 33) White Box Testing adalah salah satu cara untuk 

menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat 

meneliti dan menganalisa kode dari program yang di buat ada yang salah atau 

tidak. Kalau modul yang telah dan sudah di hasilkan berupa output yang tidak 

sesuai dengan yang di harapkan maka akan dikompilasi ulang dan di cek kembali 

kode-kode tersebut hingga sesuai dengan yang diharapkan. 

Kelebihan White Box Testing antara lain (Nidhra and Dondetti, 2012 

dalam M. Sidi Mustaqbal dkk. (2015: 33): 

1) Kesalahan Logika 

2) Ketidaksesuaian asumsi 
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3) Kesalahan pengetikan 

Kelemahan White Box Testing adalah pada perangkat lunak yang jenisnya besar, 

metode white box testing ini dianggap boros karena melibatkan banyak 

sumberdaya untuk melakukannya. (Nidhra and Dondetti, 2012 dalam M. Sidi 

Mustaqbal dkk. 2015: 33) 

9. Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Prabowo, Satoto dan Martono (2015:163), Unified Modelling 

Language (UML) adalah sekumpulan pemodelan konvensi yang di gunakan untuk 

menentukan atau menggambarkan sebuah sistem perangkat lunak dalam kaitannya 

dengan objek. Sedangkan menurut Pohan (2015:43) UML (Unified Modeling 

Language) adalah sebuah bahasa yang sudah menjadi standar didunia industri 

untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML 

menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Menurut 

Wati dan Kusumo (2016:25), UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa 

pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma (berorientasi 

objek). 

10. Macromedia Flash 

  Menurut Mahfudah (2016), Flash adalah perangkat lunak yang memiliki 

kemampuan untuk menggambar dan menganimasikannya, dan mudah dipelajari.  

Flash tidak hanya digunakan dalam pembuatan animasi, tetapi pada hari ini flash 

usia juga digunakan untuk tujuan lain seperti dalam pembuatan game,  presentasi, 

membangun web, belajar animasi, bahkan dalam pembuatan film. 

  Macromedia flash memiliki sejumlah kelebihan. Beberapa kelebihan 

Macromedia flash antara lain:  

a. Animasi dan gambar konsisten dan fleksibel untuk ukuran jendela dan 

resolusi layar berapapun pada monitor pengguna. 

b. Kualitas gambar terjaga. 

c. Waktu kemunculan (loading time) program relative cepat. 

d. Program yang dihasilkan interaktif. 

e. Mudah dalam membuat animasi. 

f. Dapat diintegrasikan dengan beberapa program lain. 
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g. Dapat dimanfaatkan untuk membuat film pendek atau kartun, presentasi, dan 

lain-lain 

  Adapun tampilan lembar kerja dari Macromedia Flash 8 yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampilan lembar kerja dari Macromedia Flash 8 

Keterangan: 

Menubar : berisi perintah-perintah umum yang sering digunakan untuk 

mengoperasian.  

Toolbox  : berisi perangkat utama untuk menggambar yang terdiri dari empat 

bagian yaitu Tools, View, Colors, Options. 

Stage  : merupakan tempat kerja. Hasil dari stage merupakan tampilan 

hasil saat program flash dijalankan.  

Timeline : berisi tampilan stage yang tersimpan dalam frame-frame. 

Timeline berguna untuk mengatur waktu tampilan per frame. 

Secara default, frame akan dijalan dalam kecepatan 12 frame per 

detik (12 fps). Timeline menyediakan layer yang merupakan 

lapisan-lapisan transparan dari frame. Layer berguna untuk 

mempermudah pembuatan animasi. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

     Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

    Asiera, (2017) dalam penelitianyang berjudul “Pengembangan media 

pembelajaran papan rantai makanan subtema 3 memelihara ekosistem pada materi 

pokok rantai makanan pada suatu ekosistem untuk sisea kelas 5 sekolah dasar”. 

MENUBAR 

TIME LINE 
TOOL BOX 

LEMBAR 

KERJA 
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Meneliti tentang papan rantai makanan yang disebabakan oleh siswa yang masih 

kesulitan dalam menentukan rantai makanan makhluk hidup pada suatu ekosistem 

tertentu. Hasil dari penelitian adalah media pembelajaran papan rantai makanan 

yang di buat baik dan layak sehingga dapat digunakan dalam peoses 

pembelajaran. Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

salah satu produk berupa media papan rantai makanan pada materi pokok rantai 

makanan pada suatu ekosistem untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. 

hadiprayitno, G. Dan makhrus, M. (2017), dalam penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Macromedia Flash Berorientasi 

Pembelajaran Ipa Terpadu Tipe Connected”. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan penelitian tentang hasil belajar dan respon siswa setelah diberikan 

pembelajaran dengan media pembelajaran macromedia flash. Dari hasil penelitian 

media tersebut lebih efektif untuk menuntaskan belajar siswa. Dengan adanya 

penelitian tersebut diharapkan dari pembelajaran berbasis multimedia ini dapat 

menyajikan materi pelajaran yang lebih mudah, menarik, dan tidak monoton. 

  Sugandi, dan Rasyid (2019). Multimedia Adobe Flash Pembelajaran 

Biologi Melalui Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa 

Pada Konsep Ekosistem. Proses pembelajaran biologi hanya terpaku pada buku 

ajar saja, belum biasa memanfaatkan fasilitas pembelajaran berbasis ICT. Hasil 

dari penelitian ini yaitu menghasilkan multimedia adobe flash pembelajaran 

biologi melalui project based learning pada konsep ekosistem, mengetahui 

perbedaan kreativitas sebelum dan sesudah penggunaan multimedia pembelajaran 

biologi berbasis adobe flash melalui project based learning pada konsep 

ekosistem, mengetahui respon siswa terhadap multimedia pembelajaran. Dengan 

penelitian tersebut diharapkan produk multimedia adobe flash melalui project 

based learning pada konsep ekosistem yang telah valid dengan persentasi rata-rata 

validasi 83% kategori sangat valid, terdapat peningkatan kreativitas siswa setelah 

penggunaan multimedia pembelajaran, respon siswa terhadap penggunaan 

multimedia pembelajaran memberikan respon yang positif. 

2.3 Kerangka Pikir 

Pada kerangka pikir tersebut membahas tentang materi apa yang akan 

diterapkan pada media pembelajaran yang akan dibuat, yakni mata pelajaran IPA 
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khususnya pengenalan ekosistem berdasarkan. Untuk lebih memperjelas 

permasalahan yang disajikan, maka kerangka pikir akan diuraikan pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Kerangka Pikir 

Permasalahan yang timbul dalam metode pembelajaran secara konvensional 

ini adalah kurang efektif dalam menyampaikan materi sehingga kurang daya 

serap tentang pelajaran yang dihususkan pada pembelajaran ekosistem. 

SD 13 Tappong merupakan salah satu sekolah yang saat ini masih 

menggunakan metode sistem pembelajaran konvensional dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. 

Solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat pada 

lokasi penelitian yaitu dengan merancang aplikasi media pembelajaran 

sehingga dapat memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran dan lebih 

mengerti tentang ekosistem 

Hasil yang diharapkan adalah terciptanya sebuah aplikasi pembelajaran pada 

sekolah dasar yang dapat menciptakan minat belajar bagi siswa. 


