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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 

berarti perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim 

menuju penerima. Sedangkan definisi media banyak diungkapkan oleh 

para ahli, diantaranya sebagai berikut : 

1) Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai 

pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan (Criticos dalam 

Daryanto, 2010 : 4) 

2) Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsang untuk belajar. (Gagne dalam Daryanto, 2010 : 157) 

3) AECT (Association of Education and Communication Teachnology), 

media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan atau informasi.  

4) Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. (gerlach & Ely) 

(Azhar Arsyad, 2007 : 3) 

Sedangkan definisi pembelajaran menurut Sudjana (dalam 

Sugihartono, 2007 : 80) merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan 
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sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peseta didik melakukan 

kegiatan belajar. 

 Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan (materi 

pembelajaran) dari guru (komunikator) ke siswa (komunikan) sehingga 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Media disini perperan 

membantu komunikasi antar guru dan siswa, sebab dalam suatu proses 

pembelajaran terdapat hambatan dalam komunikasi.  

Menurut Daryanto (2010 : 9) hambatan komunikasi dalam 

pembelajaran diantaranya hambatan karena verbalisme, salah tafsir, 

perhatian siswa tidak terpusat, dan tidak terjadinya pemahaman. 

Verbalisme artinya siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengetahui 

artinya, hal ini terjadi karena biasanya guru mengajar hanya dengan 

penjelasan lisan (ceramah), sehingga siswa hanya menirukan apa yang 

dikatakan guru. Salah tafsir artinya dengan istilah atau kata yang sama 

diartikan berbeda oleh siswa. Perhatian siswa tidak terpusat dikarenakan 

beberapa hal antara lain gangguan fisik, ada hal yang lebih menarik 

mempengaruhi perhatian siswa, serta cara mengajar guru membosankan. 

Sedangkan tidak terjadinya pemahaman artinya kurang memiliki 

kebermaknaan logis dan psikologis.  
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Menurut Azhar Arsyad (2007 : 6 – 7), ciri umum yang merupakan 

batasan tentang media antara lain : 

1) Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat 

dilihat, didengar, atau diraba dengan pengindera. 

2) Media pendidikan memiliki pengertian non fisik yang dikenal sebagai 

software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat 

dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan 

kepada siswa. 

3) Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 

4) Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar 

baik didalam maupun diluar kelas. 

5) Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

6) Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya: radio, 

televisi), kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya film, slide, 

video, OHP), atau perorangan (misalnya: modul, komputer, radio 

tape/ kaset, video recorder). 

7) Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang 

berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. 

 

Salah satu gambaran yang sering dijadikan acuan landasan teori 

penggunaan media dalam proses pembelajaran adalah kerucut 
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pengalaman  Edgar Dale. Dari kerucut pengalaman ini dapat dibagi 

menjadi tiga tingkatan pengalaman dalam belajar. Hasil belajar seseorang 

dimulai dari tingkat kongkret (pengalaman langsung), melalui benda 

tiruan atau pengganti benda nyata, sampai pada lambang verbal (abstrak). 

Perlu diingat bahwa pengembangan kerucut pengalaman Dale bukanlah 

berdasarkan tingkat kesulitan dari pembelajaran, melainkan tingkat 

keabstrakan dan jenis indra yang ikud serta dalam penerimaan pesan 

pembelajaran. Berikut disajikan bagan kerucut pengalaman Edgar Dale : 

 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale  

(Daryanto, 2010 : 14) 

 

Dalam kerucut pengalaman ini posisi media berada ditengah – 

tengah, sehingga media cukup membantu proses pembelajaran. Media 

dapat menampilkan simulasi peristiwa atau kejadian baik dari obyek 

nyata maupun obyek yang bersifat abstrak. Meski fungsi media dalam 
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proses pembelajaran cukup membantu, akan lebih baik bila seorang guru 

merencanakan pembelajaran untuk siswa dimulai berfikir dari bawah ke 

atas, yakni dimulai dari pengalaman langsung. 

Secara umum media mempunyai kegunaan : 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra 

3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya 

5) Member rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama 

(Daryanto, 2010 : 148)  

 

Dengan pemahaman mengenai media pembelajaran ini, seorang 

guru diharapkan mampu menggunakan dan mengembangkan media 

pembelajaran guna meunjang proses belajar mengajar agar lebih efektif 

untuk mencapai tujuan belajar.  

 

2. Pembelajaran Berbasis Komputer 

Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk 

memanipulasi informasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis 

melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit (Azhar 
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Arsyad, 2007 : 53). Pemanfaatan komputer untuk pendidikan sering 

dinamakan pembelajaran dengan bantuan komputer atau sering disebut 

CAI (Computer Assisted Instruction). 

Definisi pembelajaran berbasis komputer Hick & Hyde serta 

Made Wena adalah sebagai berikut (dalam Made Wena, 2009 : 203), 

menurut Hick & Hyde, pembelajaran berbasis komputer adalah a 

teaching process directly involving a computer in the presentation of 

instructional matenals in an interactive mode to provide and control the 

individualized learning environment for each individual student. 

Sedangkan menurut Made Wena, pembelajaran berbasis komputer adalah 

pembelajaran menggunakan komputer sebagai alat bantu.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

berbasis komputer adalah proses dimana komputer menjadi alat bantu 

untuk menyampaikan materi secara interaktif yang memungkinkan siswa 

untuk mengontrol sendiri kecepatan belajar mereka. Melalui pembelajaran 

ini bahan ajar disajikan secara interaktif melalui media komputer 

sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik bagi siswa. 

Dengan pembelajaran komputer yang dirancang secara interaktif maka 

akan mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. 

Tujuan penggunaan komputer dalam kegiatan pembelajaran meliputi : 

1) Untuk tujuan kognitif 

Komputer dapat mengajarkan/ menyajikan konsep – konsep aturan, 

prinsip, langkah – langkah, proses dan kalkulasi yang kompleks. 
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Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut secara 

sederhana dengan penggabungan visual dan audio yang 

dianimasikan, sehingga cocok untuk pembelajaran mandiri. 

2) Untuk tujuan psikomotor 

Dengan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan 

simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia 

kerja. 

3) Untuk tujuan afektif 

Bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan 

clip suara atau video yang isinya menggugah perasaan, 

pembelajaran sikap/ afektif pun dapat dilakukan menggunakan 

media komputer. 

(Daryanto, 2010 : 149-150) 

Selaras dengan perkembangan teknologi komputer, baik hardware 

maupun software, personal computer saat ini telah mampu 

mengintegrasikan teks, grafik, suara, video atau animasi dalam suatu 

program. Media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis komputer 

ini memadukan berbagai unsur (suara, teks, gambar, grafik, film, animasi) 

sehingga media ini sering disebut dengan istilah multimedia.  

Mayer (2009 : 3) mendefinisikan multimedia sebagai presentasi 

materi dengan menggunakan kata-kata sekaligus gambar-gambar. 

Sedangkan Azhar Arsyad (2007:171), mendefinisikan arti multi media 

yang umumnya dikenal dewasa ini adalah berbagai macam kombinasi 
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grafik, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini merupakan 

suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan 

atau isi pelajaran. Multimedia ini bersifat interaktif, yakni multimedia 

yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh 

siswa, sehingga siswa dapat memilih apa yang dikehendaki dalam proses 

pembelajaran. Karakteristik tentang multimedia pembelajaran lebih 

jelasnya diungkapkan oleh Daryanto (2010 : 53), yakni multimedia 

memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya 

menggabungkan unsur audio dan visual; multimedia bersifat interaktif, 

maksudnya adalah multimedia memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna, selain itu multimedia juga bersifat 

mandiri yang berarti memberi kemudahan dan kelengkapan isi 

sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan 

orang lain. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa multimedia itu mencakup adanya komputer sebagai 

basis keseluruhan sistem, adanya informasi dalam berbagai bentuk 

audiovisual yang diam atau bergerak, interaktif, dan dapat dioperasikan 

secara mandiri oleh siswa. 

Dalam pembelajaran berbasis komputer terdapat lima kategori 

format sajian multimedia pembelajaran yaitu Tutorial, Drill and Practice, 

Simulasi, Percobaan atau Eksperimen, serta Permainan (Daryanto, 2010 : 

54-56). 



18 

 

 

 

Penggunaan media berbasis komputer dalam proses belajar 

mengajar tentu saja memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan 

pembelajaran berbasis komputer antara lain : 

1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah 

secara individual . 

2) Menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi. 

3) Menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. 

4) Mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. 

5) Mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode mengajar dengan 

baik. 

6) Meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi 

yang disajikan. 

7) Merangsang siswa belajar denga penuh semangat, materi yang 

disajikan mudah dipahami oleh siswa. 

8) Siswa mendapatkan pengalaman yang bersiat konkret, retensi siswa 

meningkat. 

9) Memberi umpan balik secara langsung. 

10) Siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajaran. 

11) Siswa dapat melalukan evaluasi diri. 

Disamping kelebihan yang dimiliki dalam penerapannya pada 

proses pembelajaran, pembelajaran berbasis komputer juga memiliki 

beberapa kelemahan antara lain sebagai berikut : 
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1) Hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. 

Kelemahan ini mudah diatasi karena saat ini pengadan komputer 

sangat mudah. 

2) Jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau 

hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, 

pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu 

meningkatka motivasi belajar siswa (siswa cepat bosan). 

3)  Guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat 

merancang pembelajaran lewat media komputer, ia harus bekerja 

sama dengan ahli programmer komputer grafis, juru kamera, dan 

teknisi komputer. 

(Made Wena, 2009 : 204-205) 

 

3. Macromedia Flash Professional 8 

Banyak program aplikasi yang dapat digunakan dalam pembuatan 

suatu media pembelajaran berbasis komputer baik media berupa media 

interaktif ataupun media linier. Salah satu program yang sering digunakan 

dalam pembuatan suatu media pembelajaran, khususnya media 

pembelajaran berbasis komputer adalah Macromedia Flash 8 

Professional.   

Macromedia Flash 8 Professional merupakan suatu program 

aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar vektor atau animasi. 

Produk andalan dari macromedia ini adalah animasi flash yang 
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merupakan standar profesional yang digunakan untuk membuat animasi 

baik animasi interaktif maupun animasi non interaktif. Animasi berasal 

dari kata animate yang berarti menggerakkan atau menjadikan sesuatu 

seakan-akan hidup. Animasi juga dapat didefenisikan sebagai tampilan 

suatu objek yang propertinya (posisi, ukuran, warna, dan yang lainnya 

berubah pada durasi atau waktu tertentu sesuai pengaturan yang 

dilakukan. Kemampuan program flash dalam mengolah berbagai jenis 

obyek baik gambar maupun data, serta kemudahannya dalam proses 

pembuatan animasi, membuat banyak para praktisi dibidang multimedia 

menggunakan program ini. Pada flash dikenal 3 jenis animasi : 

1) Frame by frame animation, yaitu gambar diubah sedikit demi sedikit 

pada setiap frame sehingga pada saat dimainkan gambar seakan – 

akan bergerak. 

2) Motion tweened animation, digunakan untuk membuat animasi 

gerakan – gerakan, seperti bola menggelinding dan sebagainya. 

3) Shape tweened animation, digunakan untuk merubah bentuk suatu 

obyek secara perlahan. 

 

Dengan menggunakan animasi tersebut pembelajaran IPA dapat 

dikemas menjadi lebih menarik bagi siswa sebab dapat menampilkan/ 

mensimulasikan peristiwa/ kejadian alam dari obyek nyata serta dapat 

menjelaskan beberapa konsep IPA yang abstrak dengan berbangai 

tampilan animasi yang disuguhkan pada siswa. Selain itu animasi 
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interaktif pun dapat dibuat dengan menggunakan program ini sehingga 

siswa dapat mengontrol sendiri kecepatan belajar sesuai dengan 

kemampuan mereka. 

Macromedia Flash Professional 8 tidak hanya penyempurna dari 

fitur-fitur yang ada pada versi sebelumnya (Macromedia Flash MX 2004), 

tetapi juga menyediakan fitur-fitur baru antara lain : 

1) Adanya fasilitas tambahan berupa kontrol untuk pengaturan gradien. 

Dengan menggunakan kontrol pengaturan gradien ini dapat 

mengatur posisi titik pusat gradien dengan mudah. Selain itu dapat 

juga membuat sebuah objek dengan menggunakan lebih dari 16 

warna gradiasi. 

2) Pengaturan teks yang lebih bervariasi dengan adanya beberapa 

fasilitas tambahan pada ponsel properties. 

3) Script Assist Mode, memudahkan dalam penulisan action script 

tanpa harus memiliki pengetahuan lebih mengenai bahasa 

pemrograman. 

4) Object Drawing Model, ketika membuat objek pada Macromedia 

Flash versi terdahulu, maka akan dihasilkan sebuah objek yang 

terdiri atas garis luar (stroke) dan isi (fill) sebagai komponen 

terpisah. Tetapi dengan menggunakan Object Drawing Model, maka 

objek yang dibuat secara otomatis akan terbentuk satu kesatuan 

sehingga mempermudah dalam memindahkan objek tersebut. 



22 

 

 

 

5) Kotak dialog Improved Preferences, fasilitas ini memudahkan dalam 

melakukan pengaturan dokumen, penulisan action script, pengaturan 

kotak peringatan dan pengaturan Drawing Mode. Untuk 

menampilkan fasilitas ini klik menu edit > preferences 

6) Panel Single Library, memudahkan dalam menampilkan panel 

library dokumen aktif apabila anda sedang bekerja dengan 

menggunakan beberapa dokumen macromedia flash. 

7) Pengaturan publikasi file yang lebih bervariasi, dengan 

menggunakan kotak dialog publish setting dapat mengatur setting 

publish file SWF denga lebih mudah. Kotak dialog publish setting 

juga akan menampilkan beberapa pilihan format file movie dan 

pilihan beberapa versi flash player. Untuk mengaktifkan publish 

setting, klik menu file > publish setting. Untuk memilih versi flash 

player, klik tab pada menu flash. 

8) Mode object – level undo, dapat mengatur jumlah lavel pembatalan 

kesalahan perintah yang dilakukan. Untuk mengaturnya, klik menu 

edit > preferences, setelah itu pada bagian undo pilih object undo – 

level. 

9) Expanded Stage Work Area, dapat menempatkan objek diluar stage. 

Objek yang ditempatkan diluar stage ini akan ditampilkan juga pada 

saat anda menguji movie. Atau dapat dikatakan juga pada 

macromedia flash 8 ini area kerja stage menjadi lebih luas. 
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10) Tabs Macintosh Dokument, semua dokumen yang aktif akan 

ditampilkan di bagian atas lembar kerja macromedia flash, sehingga 

akan memudahkan untuk berpindah antar dokumen flash. 

(Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, 2006 : 2-4) 

Adapun bagian-bagian dari  Macromedia Flash Professional 8 

dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagian – bagian Macromedia Flash Professional 8 

(Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, 2006 : 17) 

 

Tool Box Layers Time Line 
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Stage 
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Mengingat fungsi dan fasilitas yang tersedia dalam Macromedia 

Flash 8, maka software ini selain digunakan untuk pembuatan media 

pempelajaran software ini juga digunakan dalam pembuatan animasi 

Wab, banner Wab, game, presentasi, dan masih banyak lagi. 

 

4. Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Manusia mempunyai sifat rasa ingin tahu, rasa ingi tahu inilah 

yang menyebabkan selalu mengamati gejala atau fenomena yang terjadi 

dialam dan berusaha mencari tahu jawaban atas gejala yang timbul, 

sehingga dapat dikatakan bahwa IPA timbul dari rasa ingi tahu manusia. 

Definisi dari IPA itu sendiri adalah sebagai berikut : 

1) Menurut Fowler, IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan 

dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala – gejala kebendaan 

dan didasarkan terutama atas pengamatan deduksi. 

2) IPA atau ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik makhluk 

hidup maupun benda mati yang diamati. (Kardi dan Nur) 

3) IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, 

dan dalam pengguaanya secara umum terbatas pada gejala-gejala 

alam. (Wahyana) 

(Trianto, 2010 : 136) 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan IPA adalah suatu ilmu 

pengetahuan yang mempelajari fenomena atau gejala alam melalui 
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serangkaian proses ilmiah, yang dibangun atas dasar sikap ilmuah dan 

menghasilkan suatu produk ilmiah yang berlaku secara umum. 

Ilmu Pengetahuan Alam  merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu 

pengetahuan yang telah mengalami uji kebenaran melalui metode ilmiah, 

dengan ciri: objektif, metodik, sistimatis, universal, dan tentatif. Pada 

hakikatnya IPA terdiri dari empat unsur utama (Balitbang Depdiknas, 

2006 : 4) yaitu : 

1) Sikap 

Rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta 

hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru  yang dapat 

dipecahkan melalui prosedur yang benar, IPA  bersifat open ended 

2) Proses 

Prosedur pemecahan masalah  melalui metode ilmiah. metode ilmiah 

meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau 

percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan 

3) Produk 

Berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum 

4) Aplikasi 

Penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-

hari 

Akan tetapi realita pembelajaran IPA di sekolah, khususnya di 

tingkat SMP masih banyak guru yang membelajarkan IPA dengan metode 

ceramah. Metode ceramah ini dinilai lebih praktis, hemat biaya serta cepat 
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dalam menyampaikan materi pembelajaran, para guru melupakan bahwa 

materi IPA seharusnya diajarkan melaui pembentukan sikap siswa dan 

proses, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Dari proses yang 

dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran, siswa menjadi lebih 

terampil sebab siswa akan berusaha sendiri memecahkan masalah untuk 

menemukan konsep yang mereka pelajari serta diharapkan dapat 

menerapkan hasil pembelajaran tersebut pada kehidupan mereka, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Hal ini sesuai dengan 

hakikat dan tujuan pembelajaran IPA yang dikutip dari Depdiknas (dalam 

Trianto, 2010 : 143), yakni diharapkan dapat memberikan : 

1) Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan 

konsep, fakta yang ada dialam, hubungan saling ketergantungan dan 

hubungan antara sains dan teknologi. 

3) Keterampilan dan kemampuan untuk mengenai peralatan, 

memecahkan masalah, dan melakukan observasi. 

4) Sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitive, obyektif, jujur, 

terbuka, benar, dan dapat bekerja sama. 

5) Kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir analitis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk 

menjelaskan berbagai peristiwa alam. 
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6) Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari 

keindahan keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam 

teknologi. 

 

5. Hakikat Pembelajaran Terpadu 

Pembelajaran terpadu memang telah lama dipopulerkan, namun 

dalam penerapannya masih sangat jarang dan itupun masih terbatas pada 

matapelajaran di SD. Model pembelajaran terpadu kembali memperoleh 

proporsinya ketika diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) dengan kemasan lain yang juga dikenal dengan nama model 

pembelajaran tematik. Adapun definisi pembelajaran terpadu adalah 

sebagai beikut : 

1) Pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan 

melibatkan/ mengkaitkan berbagai bidang studi. (Prabowo dalam 

anwarholil.blogspot.com) 

2) Pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, 

aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip 

keilmuan secara holistic, bermakna, dan otentik. (Joni T.R) 

3) Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan 

suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan 

pokok bahasan lain, konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain, 

yang dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik dalam dalam 
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satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman 

belajar anak, maka pembelajaran terpadu menjadi lebih bermakna. 

(Hadisubroto) 

4) Collins mengatakan : 

“Integrated learning occurs when an authentic event or exploration 

of a topics the driving force in the curriculum. By participating in 

the event/ topic eksploration, student learn both the processes and 

content relating, to more then curriculum area at the same time” 

5) Pengajaran terpadu pada dasarnya dimaksudkan sebagai kegiatan 

mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam 

satu tema. (Ujung Sukandi,dkk) 

(Trianto, 2010 : 56) 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

terpadu adalah suatu proses pembelajaran melalui pendekatan berbagai 

bidang studi melalui sebuah tema, yang memungkinkan dapat 

mengembangkan kemampuan anak dalam pembentukan pengetahuan 

berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam 

kehidupannya. Dari uraian tersebut jelas kita tahu bahwa untuk 

melakukan pembelajaran terpadu harus dalam satu tema. Tema ini 

menjadi pemersatu materi yang beragam yang akan dipadukan. Yang 

perlu dicatat dalam pembelajaran IPA terpadu ialah pemaduan kegiatan 

dalam bentuk tema sebaiknya dilakukan pada jenjang kelas yang sama 

dan masih dalam lingkup IPA. Tema yang hendak digunakan hendaknya 
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tidak terlau luas, sesuai kurikulum, dan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan psikologis siswa, selain itu tema juga harus bermakna dan 

memperhatikan ketersediaan sumber belajar. Dengan adanya dasar – 

dasar tersebut tentunya dapat menjadi patokan untuk mengembangkan 

tema yang akan digunakan dalam proses pembelajaran IPA secara 

terpadu.  

Menurut depdikbud (dalam Trianto, 2010 : 61-63), pembelajaran 

terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-

ciri yakni holistik, bermakna, otentik dan aktif. (1) Holistik, yang 

dimaksud holistik yakni suatu fenomena yang menjadi pusat perhatian 

dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang 

kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak – kotak. Hal ini 

akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijak dalam menyikapi 

kejadian yang ada didepan mereka. (2) Bermakna, yakni engkajian suatu 

fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya 

semacam jalinan antar konsep – konsep yang berhubungan yang disebut 

schemata. Hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang 

dipelajari. Siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk 

memecahkan masalah – masalah yang muncul dalam kehidupannya. (3) 

Otentik, yakni pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami 

secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui 

kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya 

sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan 
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yang diperoleh sifatnya lebih otentik. Misalnya hukum pemantulan 

cahaya diperoleh siswa melalui kegiatan eksperimen. Guru lebih banyak 

bersifat sebagai fasilitator dan katalisator, sedangkan siswa bertindak 

sebagai actor pencari informasi dan pengetahuan. (4) Aktif,  yakni 

pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran, 

baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya 

hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan 

kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus – menerus 

belajar. 

Berdasarkan pola pengintegrasian materi atau tema pembelajaran 

terpadu, terdapat sepuluh model pembelajaran terpadu. Fogarty (dalam 

Trianto, 2010 : 39) mengemukakan kesepuluh model pembelajaran 

terpadu antara lain (1) the fragmented model (model tergambarkan), (2) 

the connected model (model terhubung), (3) the nested model (model 

tersarang), (4) the sequenced model (model terurut), (5) the shared model 

(model terbagi), (6) the webbed model (model terjaring), (7) the threaded 

model (model tertali), (8) the integreated model (model terpadu), (9) the 

immersed model (model terbenam), (10) the networked (model jaringan). 

Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut peneliti 

menggunakan model pembelajaran terpadu model connected.  

Menurut Hadisubroto (dalam Trianto, 2010 : 40-41) pembelajaran 

terpadu model connected adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya, 
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mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, mengaitkan satu 

keterampilan dengan keterampilan yang lain, dan dapat juga mengaitkan 

pekerjaan hari itu dengan hari yang lain atau hari berikutnya dalam suatu 

bidang studi. Berikut disajikan contoh diagram yang menggambarkan 

pembelajaran terpadu model connected. 

 

 

 

Keterangan : 

F : Fisika 

K : Kimia 

B : Biologi 

 

 

Gambar 3. Diagram Pembelajaran Terpadu Model Connected 

 

Model pembelajaran terpadu tipe connected tidaklah sempurna, 

sehingga model pembelajarn terpadu tipe ini memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan dari model connected antara lain : (1) dengan 

pengintegrasian ide-ide interbidang studi maka siswa mempunyai 

gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang sudi yang terfokus pada 

suatu aspek tertentu, (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep 

kunci secara terus menerus sehingga terjadilah proses integrasi, (3) 

menginteraksikan ide-ide dalam inter bidang studi memungkinkan siswa 

mengkaji, mengkonseptialisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide 

K F 

B F 
K B 

1 2 

3 4 
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dalam memecahkan masalah. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari 

model connected antara lain : (1) masih kelihatan terpisahnya inter bidang 

studi, (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim sehingga isi 

pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide 

antar bidang studi, (3) dalam memadukan ide-ide pada satu bidang studi 

maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi 

menjadi terabaikan (Fogarty dalam Trianto, 2010 : 41). 

Secara umum manfaat yang dapat dipetik melalui pelaksanaan 

pembelajaran terpadu antara lain sebagai berikut : 

1) Dengan menggabungkan berbagai bidang kajian akan terjadi 

penghematan waktu, karena ketiga bidang kajian tersebut (energi dan 

perubahannya, materi dan sifatnya, serta makhluk hidup dan proses 

kehidupan) dapat dibelajarkan sekaligus. Tumpang tindih materi 

juga dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 

2) Peserta didik dapat melihat hubungan bermakna antar konsep energi 

dan perubahannya, materi dan sifatnya, serta makhluk hidup dan 

proses kehidupan. 

3) Meningkatkan taraf kecakapan berfikir peserta didik, karena peserta 

didik diharapkan pada gagasan atau pemikiran yang luas dan lebih 

dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. 

4) Pembelajaran terpadu menyajikan penerapan/ aplikasi tentang dunia 

nyata yang dialami dalam kehidupan sehari – hari, sehingga 

memudahkan pemahaman konsep dan kepemilikan kompetensi IPA. 
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5) Motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan. 

6) Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif yang 

dapat menjembatani antara pengetahuan awal peserta didik dengan 

pengalaman belajar yang terkait, sehingga pemahaman menjadi lebih 

terorganisasi dan mendalam, serta memudahkan memahami 

hubungan materi IPA dari satu konteks ke konteks lainnya. 

7) Akan terjadi peningkatan kerja sama antar guru bidang kajian terkait, 

guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, 

peserta didik/ guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih 

menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang 

lebih bermakna. 

(Balitbang Depdiknas, 2010 : 8) 

 

Disamping kekuatan/ manfaat yang dikemukakan itu, model 

pembelajaran IPA terpadu juga memiliki kelemahan. Perlu disadari, 

bahwa sebenarnya tidak ada model pembelajaran yang cocok untuk 

semua konsep, oleh karena itu model pembelajaran harus disesuaikan 

dengan konsep yang akan diajarkan. Begitu pula dengan pembelajaran 

terpadu dalam IPA memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut : 

1) Aspek guru 

Guru harus berwawasan luas,  memiliki kreativitas tinggi, 

keterampilan metodologis yang handal,  rasa percaya diri yang 

tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Secara 
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akademik, guru dituntut untuk terus menggali informasi ilmu 

pengetahuan  yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan dan 

banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak terfokus 

pada bidang kajian tertentu saja. Tanpa kondisi ini, maka 

pembelajaran terpadu dalam IPA  akan sulit terwujud. 

2) Aspek peserta didik 

Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta 

didik yang relatif “baik”, baik dalam kemampuan akademik maupun 

kreativitasnya. Hal ini terjadi karena model pembelajaran terpadu 

menekankan pada kemampuan analitik (mengurai), kemampuan 

asosiatif (menghubung-hubungkan), kemampuan eksploratif dan 

elaboratif (menemukan dan menggali). Bila kondisi ini tidak 

dimiliki, maka penerapan model pembelajaran terpadu ini sangat 

sulit dilaksanakan. 

3) Aspek sarana dan sumber pembelajaran 

Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber 

informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas 

internet. Semua ini akan menunjang, memperkaya, dan 

mempermudah pengembangan wawasan. Bila sarana ini tidak 

dipenuhi, maka penerapan pembelajaran terpadu juga akan 

terhambat. 

 

 



35 

 

 

 

4) Aspek kurikulum 

Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian 

ketuntasan pemahaman peserta didik (bukan pada pencapaian target 

penyampaian materi). Guru perlu diberi kewenangan dalam 

mengembangkan materi, metode, penilaian keberhasilan 

pembelajaran peserta didik. 

5) Aspek penilaian 

Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang 

menyeluruh (komprehensif), yaitu menetapkan keberhasilan belajar 

peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. 

Dalam kaitan ini, guru selain dituntut untuk menyediakan teknik dan 

prosedur pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang komprehensif, 

juga dituntut untuk berkoordinasi dengan guru lain, bila materi 

pelajaran berasal dari guru yang berbeda. 

6) Suasana pembelajaran 

Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengutamakan 

salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain. 

Dengan kata lain, pada saat mengajarkan sebuah tema, maka guru 

berkecenderungan menekankan atau mengutamakan substansi 

gabungan tersebut sesuai dengan pemahaman, selera, dan latar 

belakang pendidikan guru itu sendiri. 

(Trianto, 2010 : 158-159) 
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Berangkat dari pokok pemikiran tersebut di atas, maka sebelum 

merancang pembelajaran terpadu, hendaknya guru bidang studi terkait 

saling bekerjasama guna mengurangi kelemahan – kelemahan tersebut. 

Pemanfaatan suatu media misal media pembelajaran berbasis komputer 

diharapkan juga dapat membantu memperlancar proses kegiatan 

pembelajaran IPA terpadu sehingga pembelajaran IPA secara terpadu 

dapat berjalan efektif dan efisien. 

6. Peta Kompetensi IPA Terpadu dengan Tema ” Hujan Asam” 

Tabel 1. Peta Kompetensi IPA Terpadu dengan Tema “Hujan Asam” 

Bidang IPA Kimia Biologi 

Kompetensi 

Dasar 

2.1 Mengelompokkan 

sifat larutan asam, 

larutan basa, dan 

larutan garam 

melalui alat dan 

indikator yang tepat 

4.4 Mengidentifikasi 

terjadinya reaksi 

kimia melalui 

percobaan 

sederhana 

7.4 Mengaplikasikan 

peran manusia 

dalam pengelolaan 

lingku-ngan untuk 

mengatasi 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

 

Materi 
Asam, Basa dan Garam 

Reaksi Kimia 

Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan 

 

7. Peta Konsep Materi IPA Terpadu dengan Tema ” Hujan Asam”  

Berikut merupakan peta konsep materi IPA Terpadu yang 

dikembangkan berdasarkan peta kompetensi pada tabel 1. 
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Gambar 4. Bagan Peta Konsep

HUJAN ASAM 

Memiliki pH < 5 pH meter 

Reboisasai 

Penggunaan bahan 

bakar alternatif 

Polusi udara 

Aktivitas manusia 

Aktivitas vulkanis 

Penggunaan bahan 

bakar 

Penggunaan pupuk 

dan  Bergabung dengan 

uap air 
Turun hujan 

Dampak 

Mengaplikasikan 

prinsip 3R 

Penggunaan Scubber 

pada cerobong asap 

papbrik 

Hand made Makhluk hidup 

Ekosistem air Ekosistem darat 

Manusia Hewan Tumbuhan 

Bersifat asam 
Ciri-ciri 

Alat ukur 

Antisipasi 

 Phytoplankton 

mati 

 Ikan berlendir/ 

mati 

 Daun rontok 

 Pertumbuhan 

terhambat/ 

mati 

 

 Spesies 

mikroskopis 

mati 

 Hewan rentan 

penyakit dan 

mati 

 Penyakit 

pernafasan 

 Kanker kulit 

 penyakit 

alzheimer 

Penyebab 

dihasilkan 

menghasilkan

n 

Mempercepat proses 

pengkaratan logam 

serta dapat merusak/ 

melarutkan batuan 

kapur, marmer, batu 

pada dinding beton. 
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8. Materi pembelajaran 

Pembelajaran IPA terpadu dengan tema hujan asam merupakan 

pembelajaran yang menyajikan materi berupa salah satu dampak yang 

ditimbulkan dari polusi udara. Pemilihan tema tersebut didasarkan pada 

keadaan dilingkungan sekitar siswa yang menunjukkan terjadinya 

pencemaran udara. Pemilihan tema hujan asam diharapkan dapat membuat 

proses belajar siswa menjadi lebih bermakna dan menyenangkan, sebab 

untuk mempelajarai materi ini siswa diajak untuk menganalisis proses 

terjadinya hujan asam berdasarkan contoh-contoh yang ada disekitar 

mereka. 

Dalam mempelajari IPA terpadu dengan tema “Hujan Asam” 

sebelumnya siswa harus memahami terlebih dahulu materi pada bab asam, 

basa, dan garam, serta materi pada bab reaksi kimia. 

a) Materi Asam, Basa dan Garam 

Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air akan 

melepaskan ion . Jadi, pembawa sifat asam adalah ion  (ion 

hidrogen), sehingga rumus kimia asam selalu mengandung atom 

hidrogen.  

Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air 

(larutan) dapat melepaskan ion hidroksida ( ). Oleh karena itu, 

semua rumus kimia basa umumnya mengandung gugus OH. 
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Bila larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka ion 

 dari asam akan bereaksi dengan ion  dari basa membentuk 

molekul air. 

 

Karena air bersifat netral, maka reaksi asam dengan basa 

disebut reaksi penetralan. Apakah terjadi reaksi antara ion negatif dari 

asam dan ion positif logam dari basa? Ion-ion ini akan bergabung 

membentuk senyawa ion yang disebut garam. Bila garam yang 

terbentuk ini mudah larut dalam air, maka ion-ionnya akan tetap ada 

di dalam larutan. Tetapi jika garam itu sukar larut dalam air, maka 

ion-ionnya akan bergabung membentuk suatu endapan. Jadi, reaksi 

asam dengan basa disebut juga reaksi penggaraman karena 

membentuk senyawa garam. 

 

Pada dasarnya derajat/tingkat keasaman suatu larutan (pH = 

potential of Hydrogen) bergantung pada konsentrasi ion  dalam 

larutan. Semakin besar konsentrasi ion  semakin asam larutan 

tersebut. Umumnya konsentrasi ion  pada larutan sangat kecil, 

maka untuk menyederhanakan penulisan digunakan konsep pH untuk 
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menyatakan konsentrasi ion . Nilai pH sama dengan negatif 

logaritma konsentrasi ion  dan secara matematika dinyatakan 

dengan persamaan 

pH = - log ( ) 

a. Larutan dengan pH < 7 bersifat asam. 

b. Larutan dengan pH = 7 bersifat netral.  

c. Larutan dengan pH > 7 bersifat basa. 

Derajat keasaman (pH) suatu larutan dapat ditentukan dengan 

indikator universal dan pH meter.  

 

b) Materi Reaksi Kimia 

Reaksi kimia artinya perubahan kimia yang terjadi pada materi atau 

zat. Pada reaksi kimia, ada dua komponen yang terlibat dalam suatu 

reaksi kimia, yakni zat-zat sebelum reaksi dan zat-zat setelah reaksi. 

Zat–zat yang bereaksi disebut pereaksi (reaktan) dan zat-zat yang 

dihasilkan disebut hasil reaksi (produk). 
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Kita mengenal terjadinya suatu reaksi kimia dari perubahan yang 

diakibatkan oleh reaksi tersebut. Dalam suatu reaksi kimia sering 

diikuti perubahan-perubahan, misalnya terbentuknya endapan, terjadi 

perubahan warna, dan terbentuknya gas dan adanya perubahan suhu. 

Keempat perubahan tersebut dikenal dengan ciri-ciri reaksi kimia. 

 

c) Materi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Pencemaran lingkungan adalah peristiwa masuknya zat-zat  

atau komponen lain yang merugikan kedalam lingkungan. 

Berdasarkan lingkungan yang terkena pencemaran, maka pencemaran 

lingkungan dibedakan menjadi empat, yaitu pencemaran air, 

pencemaran tanah pencemaran suara dan pencemaran udara. 

Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat, energi, atau 

komponen lainnya kedalam lingkungan udara. Akibatnya kualitas 

udara menurun sehingga mengganggu kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari 

pencemaran udara adalah hujan asam. 

Hujan asam merupakan istilah jika hujan memiliki pH lebih 

rendah dari 5. Penyebabnya adalah adanya polutan di udara akibat dari 

kegiatan manusia atau proses alami, sehingga menyebabkan 

pencemaran udara. Pencemaran udara yang diakibatkan oleh proses 

alami yakni dari aktifitas vulkanis, sedangkan pencemaran udara yang 

diakibatkan oleh kegiatan manusia yakni penggunaan pupuk pada 
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aktivitas pertanian dan penggunaan bahan bakar fosil (batubara dan 

minyak bumi) yang digunakan sebagai bahan bakar pada kendaraan 

bermotor dan bahan bakar pada proses industri.Dari aktivitas tersebut 

dihasilkan gas-gas penyebab hujan asam, yakni  ( ) 

dan  (NO dan ). 

 yang keluar dari asap pabrik dan kendaraan bermotor 

bereaksi dengan oksigen dan uap air diatmosfer.Reaksinya adalah 

sebagai berikut : 

 
 

 
 

Akibat reaksi yang terjadi antara gas dengan senyawa 

diatmosfer terbentuk  yang merupakan golongan asam kuat. 

Apabila  bercampur dengan titik-titik air hasil kondensasi akan 

menyebabkan penurunan pH air hujan, sehingga terjadilah hujan 

asam. Dampak yang ditimbulkan oleh hujan asam antara lain : 

a. Hujan asam akan mempercepat proses pengkaratan logam serta 

dapat merusak/ melarutkan batuan kapur, marmer, batu pada 

dinding beton. 

b. Asam didalam air akan menghambat produksi enzim dari larva 

ikan trout untuk keluar dari telurnya. Asam juga mengikat logam 

beracun seperti alumunium didanau. Alumunium akan 

menyebabkan beberapa ikan mengeluarkan lendir berlebihan 

disekitar insangnya sehingga ikan sulit bernafas. Pertumbuhan 
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phytoplankton yang menjadi sumber makanan ikan juga dihambat 

oleh tingginya kadar pH. 

c. Hujan asam akan melatutkan semua nutrisi didalam tanah 

sebelum pohon-pohon dapat menggunakannya untuk tumbuh. 

Serta akan melepaskan zat kimia beracun seperti aluminium, 

sehingga apabila terserap oleh tumbuhan akan menghambat 

pertumbuhan dan mempercepat daun berguguran, selebihnya 

pohon-pohon akan terserang penyakit, kekeringan dan mati. 

d. Spesies hewan tanah yang mikroskopis (dapat diamati dengan 

mikroskop) akan langsung mati saat pH tanah meningkat. Spesies 

hewan yang lain juga akan teracam karena jumlah produsen 

semakin sedikit. Berbagai penyakit juga akan terjadi pada hewan 

karena kulitnya terkena air degan keasaman yang tinggi. Hal ini 

jelas menyebabkan kepunahan spesies. 

e. Sulfur dioksida yang dihasilkan oleh hujan asam juga dapat 

bereaksi secara kimia didalam udara, dengan terbentuknya 

partikel halus sulfat ( ) yang dapat mengganggu kerja paru-

paru. Dampak lain adalah resiko terkena kanker kulit, jika 

senyawa sulfur dan nitrat mengalami kontak langsung dengan 

kulit. 

 

Untuk meminimalkan dampak hujan asam tersebut, maka perlu 

dilakukan beberapa program guna mengantisipasi dampak negatif 
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yang ditimbulkan dari hujan asam. Beberapa antisipasi yang dapat 

dilakukan antara lain : 

a. Melakukan reboisasi 

Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang 

(tandus, gundul). Pohon dapat membantu dalam mengatasi 

dampak negatif hujan asam melalui proses fisiologis tanaman 

yang disebut proses gutasi. Proses gutasi akan memberikan 

beberapa unsur di antaranya Ca, Na, Mg, K dan bahan organik 

seperti glumatin dan gula. 

Hujan yang mengandung  atau  apabila mengenai di 

permukaan daun akan mengalami reaksi. Pada saat permukaan 

daun mulai dibasahi, maka asam seperti  akan bereaksi 

dengan Ca yang terdapat pada daun membentuk garam  

yang bersifat netral, sehingga dapat menetralkan air hujan 

sebelum jatuh ketanah. 

b. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggantinya dengan 

sumber energi lain yang tidak menghasilkan sulfur seperti  

biodiesel, biogas, dan solar energy (energy matahari)  

c. Menggunakan scubber bagi industri yang menghasilkan banyak 

asap. Mesin ini mengrangi kandungan gas berbahaya terutama 

penyebab hujan asam pada asap yang dihasilkan pabrik/ industri. 

d. Penggunaan catalytic converter pada kendaraan bermotor 

e. Mengaplikasikan prinsip 3R (Reuse, Recycle, Reduce) 
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f. Menggunakan sepeda sebagai alat transportasi jarak dekat 

g. Menggunakan masker saat keluar rumah/ berpergian 

h. Merawat  mesin kendaraan bermotor agar tetap baik 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian penerapan multimedia dalam pembelajaran banyak di 

jumpai dalam beberapa penelitian. Dari beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, diantaranya mengemukakan bahwa : 

a. Penggunaan media pembelajaran fisika berbasis komputer lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran tanpa penggunaan media 

pembelajaran berbasis komputer, yang terlihat dari perbedaan signifikan 

pada hasil belajar aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. (Nur 

Wijayati, 2010) 

b. Penggunaan multimedia pembelajaran IPA terpadu dapat meningkatkan 

rerata skor pemahaman serta lebih menghemat waktu. (Hewi 

Murdaningsih, 2009) 

 

Dari penelitian relevan tersebut di atas, dimana multimedia 

mempunyai peranan yang cukup besar dalam meningkatkan pemahaman 

siswa baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik serta akan lebih 

menghemat waktu dalam proses belajar, selain itu dengan adanya multimedia 

yang berkualitas baik dapat dijadikan sebagai sumber belajar mandiri untuk 

siswa. Oleh sebab itu maka peneliti bermaksud melakukan penelitian 
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pengembangan multimedia pembelajaran IPA terpadu untuk dengan tema 

“Hujan Asam”. Dalam penelitian ini, software yang digunakan adalah 

Macromedia flash professional 8 yang hasil akhirnya berupa CD (compact 

disc), dijadikan sebagai sumber belajar siswa. Karena fisika termasuk salah 

satu mata pelajaran IPA maka pengembangan multimedia pembelajaran IPA 

dapat digunakan dalam pembelajaran IPA yang akan diajarkan. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pendidik yang dapat menyebabkan peseta didik melakukan kegiatan belajar. 

Dalam proses pembelajaran inilah terjadi komunikasi antara pendidik dan 

peserta didik. Komunikasi dikatakan efektif bila pesan yang disampaikan 

dapat diterima dengan persepsi yang sama oleh penerima pesan. Namun 

dalam prakteknya komunikasi ini sering mengalami hambatan. Hambatan – 

hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran meliputi hambatan verbalis, 

salah tafsir, perhatian tidak terpusat, serta tidak terjadinya pemahaman.  

Untuk meminimalisir hambatan – hambatan komunikasi yang terjadi 

pada saat proses pembelajaran maka diperlukan alat bantu berupa media 

pembelajaran. Media pembelajaran khususnya media pembelajaran berbasis 

komputer diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Pembelajaran yang efektif adalah jika pembelajaran dapat merespon 

kebutuhan khusus peserta didik, padahal kita tau bahwa setiap peserta didik 

mempunyai perbedaan individual terutama daya tangkap terhadap suatu 
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materi. Disinilah peran media pembelajaran berbasis komputer yakni dapat 

menjembatani proses komunikasi interaksi edukatif yang lebih efektif.  

Dengan adanya media pembelajaran berbasis komputer sebagai alat 

bantu dalam proses kegiatan belajar mengajar diharapkan siswa dapat lebih 

memahami materi IPA, karena media pembelajaran berbasis komputer 

menampilkan simulasi peristiwa/kejadian alam baik dari sumber obyek nyata 

maupun obyek yang bersifat abstrak yang sulit untuk dipahami oleh siswa. 

Selain simulasi–simulasi yang disajikan, media ini juga dikembangkan 

berlandaskan keterampilan proses, dimana siswa seolah – olah dapat 

melakukan percobaan sendiri, sehingga diharapkan pembelajaran lebih 

bermakna bagi siswa yang selanjutnya akan meningkatkan prestasi belajar 

siswa.  

Judul penelitian ini adalah ”Pengembangan Media Pembelajaran IPA 

Terpadu Berbasis Komputer Untuk Siswa SMP Kelas VII Dengan Tema 

”Hujan Asam”. Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan (research & 

develop) dengan menggunakan pendekatan model 4D (four D). Tujuan 

penelitian ini tidak dimaksudkan menguji teori, akan tetapi merupakan suatu 

penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan produk media 

pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran IPA terpadu di SMP 

kelas VII. Produk media hasil penelitian dan pengembangan ini merupakan 

perpaduan dari media format tutorial, simulasi dan percobaan. 

Sebelum media pembelajaran ini dapat dipergunakan sebagai sumber 

belajar, pengembangan media ini haruslah melalui empat tahap utama, yakni 
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tahap pendefinisian (define), tahap perencanaan (design), tahap 

pengembangan (develop), dan tahap penyebarluasan (disseminate). Tahap 

pendefinisian dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan guna 

menunjang pengembangan media pembelajaran, yakni dengan melakukan 

analisis kebutuhan berdasarkan tujuan pengembangan media pembelajaran. 

Tahap perencanaan bertujuan untuk menyiapkan gambaran awal media 

pembelajaran yang akan dikembangkan. Rancangan tidak hanya dari segi 

program media yang akan dikembangkan, tetapi juga materi IPA yang akan 

dipadukan. Tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran sesuai dengan rancangan awal yang kemudian dilanjutkan 

dengan penyempurnaan dari hasil revisi atau masukan dari para ahli, baik ahli 

media maupun ahli materi, kemudian dilanjutkan dengan ujicoba terbatas 

media pembelajaran disekolah. Disini dilakukan ujicoba terhadap siswa dalam 

proses pembelajaran menggunakan media tersebut, serta meminta masukan 

dari guru yang mengajar IPA. Setelah proses pembelajaran selesai siswa 

diminta untuk mengisi angket guna mendapatkan data yang nantinya dipakai 

sebagai rujukan untuk melakukan revisi. Tahap penyebarluasan pada 

penelitian ini tidak dilakukan, karena tujuan awal dari penelitian ini adalah 

untuk mengembangkan media pembelajaran IPA terpadu berbasis komputer 

untuk siswa SMP kelas VII dengan tema “Hujan Asam”, mengetahui kualitas 

hasil pengembangan media pembelajaran IPA terpadu berbasis komputer, 

serta mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran IPA terpadu 

berbasis komputer. 
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Dari proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan media 

pembelajaran dengan kualitas yang baik dan sesuai untuk mendukung proses 

pembelajaran siswa SMP kelas VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


