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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi 

saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutans 

global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan 

perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, 

terutama penyesuaian penggunaan Teknologi Infomasi dan Komunikasi bagi dunia 

pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran selalu 

melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa. Guru adalah pencipta kondisi 

belajar siswa yang didesain secara sengaja dan berkesinambungan. Sedangkan 

siswa sebagai peserta didik merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar yang 

diciptakan guru tersebut.Pada kegiatan pembelajaran, guru dan siswa saling 

memengaruhi dan memberi masukan (Hakim 2016). 

Menurut Depdiknas dalam Kepmendiknas No.22 tahun 2006, Bahasa 

Inggris merupakan bahasa internasional yang memiliki peran sebagai alat 

komunikasi antar bangsa di dunia. Mata pelajaran Bahasa Inggris dikenalkan 

kepada peserta didik sejak dini untuk melatih siswa sehingga mampu untuk 

mengenal dan memahami cara berkomunikasi menggunakan bahasa asing, selain 

itu, era globalisasi dan perkembangan zaman yang mengharuskan siswa SD untuk 

terus up to date dengan materi pembelajaran Bahasa Inggris.  

Siswa tingkat sekolah dasar pengalaman belajarnyatentunya masih belum 

banyak, sehingga membuat mereka belum bisa menemukan cara yang mudah untuk 

memahami pelajaran. Belum lagi, penyampaian yang disampaikan oleh guru hanya 

berpatokan pada materi, membuat siswa merasa jenuh, bosan, dan cenderung 

kurang memahami. Apalagi dalam hal memperhatikan pelajaran tentunya siswa SD 

cepat merasabosan. Menurut Adian (2013) terdapat 5 (lima) hal yang membuat guru 

Bahasa Inggris dibenci siswa yaitu membuat Bahasa Inggris sedemikian rumit dan 

sulit, guru yang galak, konsisten menggunakan satu metode saja, dan terlalu 

mengejar materi. Itulah hal yang menimbulkan peserta didik sulit untuk memahami 

materi nantinya. 
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Penelitian ini dilaksanakan di SDN 6 Keppe Kecamatan Larompong. 

Alasannya di sekolah tersebut proses belajar mengajar khususnya pengenalan 

anggota tubuh masih dilaksanakan secara manual atau dengan metode ceramah dan 

menggunakan alat peraga. Menurut Wali Kelas 2 bahwa hal tersebut dilakukan 

karena keterbatasannya dalam memanfaatkan teknologi, khususnya dalam hal 

multimedia. Materi tentang anggota tubuh diajarkan pada kelas 2 semester 1. 

Alasan menggunakan media ini adalah untuk lebih menarik minat siswa dalam 

mempelajari anggota tubuh bagian luar karena penggunaan media papandan 

kerangka tubuh terkadangmembuat siswa merasa bosan, jenuh, dan cenderung 

kurang memahami tentang apa yang disampaikan. 

Penggunaan multimedia interaktif merupakan teknologi yang tepat dimana 

multimedia interaktif merupakan perpaduan media yang berupa gambar, teks, 

audio, video, animasi, grafik, dan pengguna dapat keleluasaan dalam 

mengendalikan media tersebut. Aplikasi multimedia tersebut dibuat berdasarkan 

kurikulum yang berlaku, sistem belajar yang menarik, serta karakter dari siswa agar 

mampu menyerap dan memahami informasi yang disediakan oleh aplikasi. 

Berdasarkanuraian diatas,penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Multimedia Pembelajaran Pengenalan Nama Anggota Tubuh dalam 

Bahasa Inggris Pada Siswa Kelas 2 SDN 6 Keppe Kecamatan Larompong”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

dari masalah ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana merancang dan membuat multimedia pembelajaran pengenalan 

nama anggota tubuh dalam Bahasa Inggris pada siswa kelas 2 SDN 6 Keppe 

Kecamatan Larompong? 

2. Bagaimana memperkenalkan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran 

Bahasa Inggris untuk pengenalan anggota tubuh pada siswa kelas 2 SDN 6 

Keppe Kecamatan Larompong? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk merancang dan membuat multimedia pembelajaran pengenalan nama 

anggota tubuh dalam Bahasa Inggris pada siswa kelas 2 SDN 6 Keppe 

Kecamatan Larompong. 

2. Untuk memperkenalkan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran 

Bahasa Inggris untuk pengenalan anggota tubuh pada siswa kelas 2 SDN 6 

Keppe Kecamatan Larompong. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini antara lain adalah: 

1. Sebagai pilihan media pembelajaran bagi guru untuk mengajarkan materi 

pengenalan anggota tubuh dalam BahasaInggris.  

2. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi yang berhubungan dengan 

media pembelajaran Bahasa Inggris pengenalan anggota tubuh berbasis 

multimedia interaktif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Definisi media pembelajaran 

Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.Makna umumnya 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi 

kepada penerima informasi.Istilah media ini sangat populer dalam bidang 

komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses 

komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media 

pembelajaran. 

Banyak ahli yang memberikan batasan tentang media pembelajaran.AECT 

(dalam Falahudin, 2014), mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Senada dengan itu, Briggs 

(dalam Falahudin, 2014) mengartikan media sebagai alat untuk memberikan 

rangsangan bagi pelajar agar terjadi proses belajar.  

Selain dua pendapat diatas seperti yang dikemukakan, masih ada beberapa 

pendapat lain yang memberikanpengertian yang berbeda. Gagne (dalam Mahnun, 

2012) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungansiswa yang dapat merangsangnya untuk belajar.Heinich(dalam Mahnun, 

2012) mengemukakan istilah mediumsebagai perantara yang mengantarkan 

informasi antara sumber dan penerima. Jadi televisi, foto, film,rekaman audio, 

radio, bahan-bahan cetakan,gambar yang diproyeksikan,  dan sejenisnya adalah 

media komunikasi.Apabila media tersebut membawa informasi yang mengandung 

maksud pengajaranmaka media tersebut disebut media pengajaran.Pendapat 

lainnya, yaitu Miarso (dalam Mahnun, 2012) membatasi pengertianmedia dengan 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat 

merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan kemauan siswa untuk belajar.Selain 

pengertian yang telah disebutkan diatas, terdapatpengertian media yang lebih 

luas.Sebagaimana dikemukakan oleh Gerlach dan Ery (dalam Mahnun, 

2012)bahwa secara umum media itu meliputi orang, peralatan, bahan, ataukegiatan 
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yangmenciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan.Jadi dalam pengertian ini media bukan hanya perantara 

seperti TV, bahan cetakan, radio, slide, tetapi meliputimanusia sebagai sumber 

kegiatan atau belajar semacam diskusi, simulasi, karyawisata, seminar, danlain 

sebagainya yang dikondisikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, 

menambah keterampilan, atau mengubah sikap siswa. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli 

diatas, penulis menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalahsegala sesuatu 

yang digunakan untuk mengantarkan informasi/pesan dan sebagai alat untuk 

memberikan rangsangan bagi pelajar agar terjadi proses belajar.  

b. Fungsi media pembelajaran 

Mahnun (2012) mengemukakan bahwa ada tiga fungsi yang bergerak 

bersama dalam keberadaan media: 

1. Fungsi stimulasi yang memicu ketertarikan untuk mempelajari lebih 

lanjutsegala hal yang terdapat dalam media.  

2. Fungsi mediasi yang menjadi perantara komunikasi antara guru dan siswa.  

3. Fungsi informasi memberikan penjelasan oleh guru kepada siswa sehingga 

siswa dapat menangkap penjelasan atau keterangan yang ingin disampaikan 

oleh guru. 

c. Jenis media pembelajaran 

Media atau bahan sebagai sumber belajar merupakan komponen dari sistem 

instruksional disamping pesan, orang, teknik latar, dan peralatan.Dalam 

perkembangannya media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. 

Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses belajar adalah 

percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis. Kemudian lahir teknologi 

audio-visual yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis untuk tujuan 

pembelajaran.Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi mikroprosesor 

yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif. 

Tujuan-tujuan praktis, ada beberapa jenis karakteristik media yang lazim 

dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia. Jenis karakteristik 

media yang dimaksud adalah media grafis, media audio, dan media proyeksi diam. 
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Semua jenis karakteristik media yang ada biasanya sering disebut dengan 

media pendidikan atau media pembelajaran. 

Ada beberapa jenis media pembelajaran menurut Al-Maqassary (2013), 

diantaranya. 

1. Media visual: diagram, grafik, bagan, poster,chart, komik, kartun. 

2. Media audial:tape recorder, radio, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. 

3. Projected still media:slide, in focus, Over Head Projektor (OHP), dan 

sejenisnya. 

4. Projected motion media:televisi, video (VCD, DVD, VTR),film, komputer dan 

sejenisnya. 

d. Pemilihan media 

Terkait dengan semakin beragamnya media pengajaran.Raharjo (dalam 

Mahnun, 2012) mengatakan pemilihan media hendaknya memerhatikan beberapa 

prinsip. 

1. Kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media; apakah untuk keperluan, 

pembelajaran, informasi umum, hiburandan sebagainya. 

2. Familiaritas media, yang melibatkan pengetahuanakanciri-ciri dan sifat media 

yang akan dipilih. 

3. Beberapa media dapat dibandingkan karena adanyabeberapa pilihan yang 

kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. 

Banyak penelitian diadakan mengenai media pembelajaran mana yang 

paling sesuai untuk tujuan tertentu,dan hasil penelitian menunjukkanbahwa : 

1. Tidak semua media pembelajaran dapat digunakan untuk mencapaisembarang 

tujuan pengajaran. 

2. Semua media pengajaran dapat membantu guru dalam melaksanakan satu atau 

beberapa fungsi dalam pengajaran, seperti mengisahkan, 

mengontrol/mengecek, memberikan penguatan dan mengadakan evaluasi. 

Bahkan ada kemungkinan, media itu mengambil alih fungsi itu misalnya film 

yang mengisahkan proses pertumbuhan sel. 

Lebih lanjut Winkel (dalam Mahnun, 2012) mengemukakan pemilihan 

media disamping melihat kesesuaiannya dengan tujuanintruksional khusus, materi 

pelajaran, prosedur didaktis dan bentuk pengelompokan siswa, juga harus 
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dipertimbangkansoal biaya (cost factor), ketersediaan aliran listrik, ketersediaan 

peralatan waktu dibutuhkan (avaibility factor), ruang kelas kualitas teknis 

(technical cuality),dan kemampuan guru menggunakan media secara tepat 

(technical know-how). 

Sejalan dengan pendapat diatas, Ery (dalam Mahnun, 2012) mengatakan 

bahwa pemilihan media sebaiknya tidak terlepas darikonteksnya bahwasanya 

media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan.Karena 

itu,meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti 

karakteristik siswa, strategi belajar-mengajar,organisasi kelompok belajar, alokasi 

waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan.Dalam 

hubungan ini Dic dan Carey (dalam Mahnun, 2012) menyebutkan bahwa disamping 

kesesuaian dengan perilakubelajarnya, setidaknya masih ada empat faktor lagi yang 

perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu: 

1. Ketersediaan sumber setempat. Apabila media yang bersangkutan tidak  

memilikisumber-sumberyang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri.  

2. Untuk memproduksi sendiri atau membeliapakah ada dana, tenaga dan 

fasilitasnya.  

3. Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan danketahanan media yang 

bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya bisa dibawa dan digunakan 

dimanapun dengan peralatan yang ada disekitarnya. 

Miarso (dalam Mahnun, 2012) menyatakan bahwa hal pertama yang harus 

dilakukan guru dalam penggunaan mediasecara efektif adalah mencari, 

menemukan, dan memilih media yang memenuhi kebutuhan belajar anak, 

menarikminat anak, sesuai dengan perkembangan kematangan dan pengalamannya 

serta karakteristik khusus yang adapada kelompok belajarnya. Karakteristik ini 

antara lain adalah kematangan anak dan latar belakang pengalamannyaserta kondisi 

mental yang berhubungan dengan usia perkembangannya. 

Fungsi stimulasi yang melekat pada media dapat dimanfaatkan guru untuk 

membuat proses pembelajaran yangmenyenangkan dan tidak membosankan. 

Kondisi ini dapat terjadi jika media yang ditampilkan oleh guru adalah sesuatuyang 

baru dan belum pernah diketahui oleh siswa baik tampilan fisik maupun yang non-

fisik.Selain itu, isi pesan padamedia tersebut hendaknya juga merupakan suatu hal 
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yang baru dan atraktif, misalnya dari segi warna maupundesainnya. Semakin 

atraktif bentuk dan isi media, semakin besar pula keinginan siswa untuk lebih 

jauhmengetahuiapa yang ingin disampaikan guru atau bahkan timbul keinginan 

untuk berinteraksi dengan media tersebut. 

2. Anggota Tubuh  

Menurut Aziz (2012), Anggota tubuh atau organ tubuh manusia sangat 

beragam, mulai dari yang terlihat oleh mata hingga yang tersembunyi di dalam 

tubuh. Untuk mempelajari bagian tubuh manusia digunakan ilmu anatomi 

manusia.Anatomi (berasal dari bahasa yunani avatopia anatomia yang berarti 

memotong) merupakan bagian dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan 

organisasi dari makhluk hidup.Beberapa cabang ilmu anatomi adalah anatomi 

manusia, histologi, dan anatomi perbandingan 

Secara garis besar anggota tubuh manusia terbagi menjadi 2 yaitu anggota 

tubuh bagian dalam dan anggota tubuh bagian luar.Anggota tubuh bagian dalam 

adalah anggota tubuh yangtersembunyi dalam tubuh.Sedangkan  anggota tubuh 

bagian luar adalah anggota tubuh yang bisa dilihat dari luar.  

Anggota tubuh bagian luar sangat mudah dipelajari karena dapat dilihat 

secara jelas. Buku teks biasanya membagi tubuh bagian luar ke dalam kelompok 

berikut ini:  

a. Leher dan kepala termasuk segala sesuatu di atas dada.  

b. Alat gerak atas termasuk tangan, lengan atas, lengan bawah, ketiak, dan bahu.  

c. Perut dan dada.  

d. Bagian belakang sekitar tulang belakang dan komponen-komponennya.  

e. Pinggang dan panggul.  

f. Alat gerak bawah biasanya segala sesuatu di bawah ligamen inguinal termasuk 

paha, persendian tulang paha, kaki dan telapak kaki.  

Anggota tubuh bagian dalam manusia tertutup oleh anggota tubuh lain 

dikarenakan organ ini sangatpenting, rentan, rapuh dan sensitif terhadap tekanan 

dan goncangan. Anggota tubuh bagian dalam agak susah dipelajari karena untuk 

melihatnya harus dilakukan pembedahan. Organ-organ tersebut antara lain: otak, , 

paru-paru, jantung,  hati, empedu, lambung, usus, ginjal dan pangkreas.  
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Berdasarkan uraian diatas anggota tubuh manusia terbagi menjadi dua, yaitu 

anggota tubuh bagian luar dan anggota tubuh bagian dalam.Dalam perancangan 

aplikasi media pembelajaran ini hanya membahas tentang anggota tubuh bagian 

luar saja yang meliputi bagian kepala, badan dan anggota gerak. 

a. Bagian kepala  

Nama-nama anggota tubuh bagian kepala manusia terdiri atas rambut, dahi, 

bola mata, wajah, alis, hidung, lesung pipi, dagu, kumis, jenggot, mulut, lidah, gigi, 

bibir, dan gusi. Pada uraian ini bagian anggota tubuh bagian kepala yang diambil 

untuk merancang aplikasi media pembelajaran Bahasa Inggris adalah bagian mata, 

hidung, lidah, telinga, mulut, kepala, bibir, alis, dan gigi. 

b. Bagian badan  

Bagian badan manusia meliputi leher, jakun, pundak (bahu) tenggorokan, 

dada perut, pusar, paudara dan rusuk.Berdasarkan uraian ini, untuk merancang 

aplikasi media pembelajaran bagian badan yang diambil meliputi leher dan bahu 

saja. 

c. Anggota gerak  

Anggota gerak manusia meliputi tangan, lengan, siku, jari tangan, kaki, 

paha, betis, punggung kaki, jari kaki, lutut, tumit, bulu dan paha.Berdasarkan uraian 

ini, untuk merancang aplikasi media pembelajaran Bahasa Inggris anggota gerak 

yang diambil meliputi lengan, tangan, lutut, tumit, betis, dan paha. 

3. Multimedia 

a. Pengertian Multimedia  

Secara etimologis multimedia berasal dari kata multi (bahasa latin, nouns) 

yang berarti banyak, bermacam-macam dan medium (bahasa latin) yang 

berartisesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. 

Arsyad(2012), mengatakan bahwa media (bentuk jamak dari medium), merupakan 

kata yang berasal dari bahasa latin medius, yang secara harfiah berarti “tengah”, 

‘perantara’, atau ‘pengantar’. Association of Education Communication 

Technology (AECT) menyatakan, media adalah segala bentuk yang dipergunakan 

untuk proses penyaluran informasi. Kata medium juga diartikan sebagai alat untuk 

mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. 
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Melihat pernyataan para ahli, media dapat dicontohkan seperti film, televisi, 

diagram, bahan bercetak, instruktur, komputer dan lainnya. Sehingga multimedia 

dapat diartikan sebagai media yang menggabungkan dua unsur atau lebih yang 

terdiri atas teks, gambar, grafis, foto, audio, video dan animasi, yang telah dikemas 

menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 

publik. Seperti yang didefenisikan Turban dan dkk (dalam Wibawa, 2012), 

“multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input dan output. 

Media ini dapat berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik, dan 

gambar. 

Pengertian multimedia menurut Agus (2011) adalah media yang 

menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, 

foto, audio, video, dan animasi secara integrasi. Multimedia terbagi menjadi dua 

kategori, yaitu: multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia interaktif 

adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya.  

Contoh Multimedia Interaktif adalah: multimedia pembelajaran intraktif, 

aplikasi game. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan 

lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi dalam 

pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar.Belajar dalam pengertian 

aktifitas mental siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. 

Dengan demikian aspek yang menjadi penting dalam aktifitas belajar adalah 

lingkungan.Bagaimana lingkungan ini diciptakan dengan menata unsur-unsurnya 

sehingga dapat mengubah perilaku siswa. Dari uraian di atas, apabila kedua konsep 

tersebut digabungkan maka multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai 

aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain 

untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan dan sikap). 

Pengembangan suatu multimedia interaktif memerlukan kriteria-kriteria 

yang harus dipenuhi, media interaktif memiliki karakteristik yang berbeda-beda, 

Media pembelajaran multimedia interaktif harus memenuhi beberapa kriteria.Ada 

6 (enam) kriteria untuk menilai multimedia interaktif yaitu: 
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1) Kemudahan navigasi  

Sebuah program perlu dirancang sesederhana mungkinsupaya penggunanya 

bisa dengan mudah mempelajari cara kerja program tersebut. 

2) Muatan kognisi  

Mengandung arti adanya kandungan pengetahuan yang jelas. 

3) Pengetahuan dan presentasi informasi  

Digunakan untuk memberikan nilai isi dari program multimedia interaktif 

itu sendiri. 

4) Integrasi media  

Media harus mengintegrasikan aspek pengetahuan dan keterampilan. 

5) Estetika  

Untuk menarik minat belajar anak, maka tampilan program harus menarik 

dan seestetik mungkin supaya anak tidak cepat merasa bosan dan jenuh. 

6) Fungsi secara keseluruhan  

Program yang dikembangkan harus memberikan pelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan anak. 

b. Objek Multimedia Pembelajaran  

Menurut Sutopo (2009) terdapat beberapa objek yang dimiliki multimedia 

yaitu:  

1) Teks  

Teks merupakan simbol yang digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan, 

yang memiliki berbagai macam jenis bentuk dan ukuran yang dapat digunakan 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

2) Image Grafik  

Grafik dan gambar merupakan suatu medium berbasis visual sehingga 

cocok digunakan dalam multimedia karena manusia lebih suka berorientasi pada 

visual. 

3) Animasi  

Animasi merupakan objek bergerak yang terlihat hidup. Penggunaan 

animasi dalam multimedia pembelajaran dapat membangkitkan minat pengguna 

untuk menggunakan aplikasi multimedia 
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4) Audio  

Audio merupakan segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan 

indera pendengar, digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap sebuah 

informasi, seperti suara efek dan musik. 

5) Interactive Link  

Interactive link memberikan kemudahan kepada penggunauntuk mengakses 

berbagai macam bentuk media atau jalur didalam suatu program multimedia  

sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna. 

Berdasarkan uaraian diatas dapat disimpulkan objek multimedia meliputi 

teks, animasi, grafik, image, audio, dan interactive link. Objek tersebut saling 

berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu program multimedia yang 

menarik dan menyenangkan. Perancangan aplikasi media pembelajaran Bahasa 

Inggris ini juga memperhatikan objek-objek multimedia yang telah diuraikan di 

atas, meliputi pemberian  gambar,teks, audio, animasi, serta interactive link.  

b. Kriteria Penilaian Multimedia Interaktif  

Menurut Thorn (dalam Hasrul, 2010), terdapat 6 kriteria untuk menilai 

multimedia interaktif, yaitu:  

1) Kemudahan navigasi, sebuah multimedia interaktif harus dirancang sederhana 

mungkin sehingga siswa dapat mempelajarinya tanpa harus dengan 

pengetahuan yang kompleks tentang media.  

2) Kandungan kognisis, dalam artian adanya pengetahuan yang jelas.  

3) Presentasi informasi. Presentasi informasi digunakan untuk menilai isi dari 

program multimedia interaktif itu sendiri.  

4) Integrasi media. Media harus mengintegrasikan aspek pengetahuan dan 

penampilan.  

5) Artistik dan estetika. Untuk menarik minat belajar, maka program harus 

memiliki tampilan yang menarik dan estetika yang baik.  

6) Fungsi secara keseluruhan, dengan kata lain program yang dikembangkan harus 

memberikan pembelajaran yang diinginkan peserta pelajar.  

Indikator kelayakan bahan ajar multimedia interaktif dapat dilihat dari 

beberapa aspek, yaitu aspek materi, aspek pembelajaran, dan aspek media. Aspek 

media meliputi aspek interface, aspek navigasi, dan aspek daya tahan. Aspek 
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Intrafce meliputi: Tampilan produk, penyajian, teks, video, audio, animasi, 

kemudahan dipahami, dan fungsi sebagai media pembelajaran. Aspek navigasi 

meliputi: Navigasi Aids (Alat bantu atau link) Previous, Next, Exit, dan User 

Kontrol. Aspek daya tahan meliputi: Kemudahan mengakses, daya tahan untuk 

aktifitas normal, daya tahan untuk aktivitas mandiri, daya tahan dipakai pada 

komputer lain. Indikator untuk aspek materi meliputi: kesesuaian materi dengan 

kompentesi, ketepatan urutan penyajian materi, kemutakhiran materi, kemudahan 

untuk dipahami, kejelasan aspek gambar atau video, kejelasan suara atau audio, dan 

kejelasan uraian materi. Dilihat dari aspek pembelajaran meliputi: kejelasan 

rumusan kompetensi dasar, kejelasan petunjuk belajar, kemenarikan sajian materi, 

kejelasan uraian materi, pemberian contoh, pemberian latihan untuk menguasai 

konsep, pemberian kesempatan berlatih secara mandiri. 

4. Adobe Flash Profesional CS6 

 Menurut Shuman (2011), Adobe Flash Profesional CS6 adalah software 

pengembangan yang memungkinkan pembuatnya untuk membuat website secara 

keseluruhan,termasuk situs e-commerse, situs hiburan, situs pendidikan, dan situs 

pribadi. Flash juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi, seperti permainan dan 

simulasi, yang dapat disampaikan melalui web, bahkan dapat ditampilkan pada 

perangkat mobile seperti ponsel. Adobe flash merupakan sebuah program yang 

diciptakan membuat gambar vector ataupun animasi, sedangkan bahasa 

pemrogramannya sendiri diberi namaactionscript yang pertama di perkenalkan 

pada Flash 6. Adobe flash yang dulunya bernama macromedia flash merupakan 

sebuah perangkat lunak atau software yang dulunya dirilis oleh Macromedia Flash 

1.0 diluncurkan pada tahun 1996 setelah macromedia membeli program animasi 

vector bernama Future flash. 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang sudah ada, guna 

sebagai referensi dalam penelitian yang dilalui. 

1. Sembiring (2017) dengan judul “Rancang Bangun Multimedia Interaktif 

Pembelajaran Alat Musik Tradisional Melayu menggunakan Metode Godfrey”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1).Proses pembuatan produk multimedia 

dengan menerapkan metodeGodfrey, sangat terbantu karena tahapan-tahapan 

yang dilakukan terstruktur dan mudah dilakukan; (2).Multimediainteraktif 

untuk pembelajaran alat musik tradisional Melayu terdiri dari informasi tentang 

alat musik yangdirepresentasikan dalam bentuk teks, suara alat musik 

direpresentasikan dalam bentuk audio yang sudah direkamdari hasil suara yang 

sebenarnya, cara memainkan alat musik direpresentasikan dengan animasi 2D, 

danpenggunaan media interaktifitas antara pengguna dengan sistem melalui 

tombol (button); (3).Multimedia interaktifsebagai media pembelajaran alat 

musik tradisional Melayu dapat meningkatkan daya tarik dan pemahamananak-

anak yang didasarkan pada kuis yang disediakan pada produk dan hasil analisis 

yang diperoleh daripenggunaan produk yaitu target pengguna menyatakan 

multimedia interaktif pembelajaran alat musik ini baik dansangat baik mencapai 

diatas 85%. 

2. Situmorang dan Rita (2014) dengan judul “Pengembangan Pembelajaran 

Multimedia Interaktif Berbasis Internet Pelajaran Bahasa Inggris”. Hasil 

penelitian pengembangan menunjukkan bahwa: uji ahli materi bahasa inggris 

kualifikasi sangat baik; uji ahli desain pembelajaran kualifikasi sangat baik, uji 

ahli perangkat lunak kualifikasi sangat baik; uji coba perorangan kualifikasi 

sangat baik; uji coba kelompok kecil kualifikasi sangat baik; dan uji coba 

lapangan kualifikasi sangat baik. Kualitas produk menunjukkan bahwa 

kelompok siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan multimedia interaktif 

berbasis internet lebih tinggi dari kelompok siswa yang dibelajarkan dengan 

menggunakan media pembelajaran buku teks. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Untuk lebih memperjelas permasalahan yang disajikan, maka berikut akan 

ditunjukkan kerangka pikir seperti pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Skema Kerangka Pikir 

Pengenalan anggota tubuh masih 

dilaksanakan secara manual dan 

menggunakan alat peraga 

Merancang dan membuat multimedia 

pembelajaran pengenalan nama anggota 

tubuh dalam Bahasa Inggris 

Memperkenalkan multimedia interaktif 

sebagai media pembelajaran Bahasa 

Inggris untuk pengenalan anggota tubuh 

Siswa mengenal dengan baiknama 

anggota tubuh dalam Bahasa Inggris 


