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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada zaman atau era sekarang ini perkembangan teknologi begitu pesat, 

baik teknologi informasi maupun komunikasi. Teknologi ini akan sangat 

berguna jika dalam perkembangannya tersebut diimbangi dengan 

perkembangan dalam dunia pendidikan. Begitu pula sebaliknya pendidikan 

sebagai salah satu tonggak terpenting dalam kehidupan dan kemajuan bangsa, 

maka perlu menyelaraskan atau memanfaatkan teknologi yang telah 

berkembang dengan baik dan seefektif mungkin demi tercapainya tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan.  

Pendidikan menuntut tenaga pendidik untuk mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Rayandra Asyhar (2012, 27) mengemukakan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi antara pendidik dan 

pembelajar. Dalam proses pembelajaran sering muncul berbagai hambatan-

hambatan baik hambatan psikologis, seperti minat, sikap, pendapat, 

kepercayaan, intelegensi, pengetahuan, kemudian hambatan fisik, seperti 

sakit, kelelahan, keterbatasan daya indra, dan hambatan kulturan maupun 

lingkungan. Adanya berbagai hambatan dalam proses pembelajaran tersebut 

dapat dikurangi dengan bantuan media, karena peranan media dalam proses 

pembelajaran sangat besar.  
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Peranan media dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar, mempengaruhi motivasi, minat dan atensi peserta didik dalam 

belajar, dapat membantu dalam memvisualisasikan materi abstrak yang 

diajarkan sehingga mampu membuat pembelajaran lebih menarik (joyfull 

learning), pesan dan informasi menjadi lebih jelas serta mampu 

memanipulasi atau menghadirkan objek yang sulit dijangkau oleh peserta 

didik, sehingga media juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses 

pembelajaran. 

Pentingnya peranan media dalam pembelajaran mengharuskan para 

pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan menggunakan 

berbagai sumber belajar dan media. Pada pembelajaran sekarang ini pada 

umumnya masih menggunakan komponen-komponen yang umum, seperti 

papan tulis, gambar-gambar, meja, kursi, dan lain sebagainya, yang pada 

kenyataannya belum memberikan dampak dan pencapaian pendidikan yang 

baik, sebagaimana diketahui dari hasil survei nasional dan international  

menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan Indonesia berada di bawah 

negara-negara tetangga. Survei Bank Dunia menyimpulkan bahwa 

pencapaian pendidikan Indonesia berada di bawah Australia, Jepang, 

Hongkong, Cina, dan Thailand (Dikti, 2007). 

Rendahnya pencapaian pendidikan Indonesia juga disebabkan oleh 

banyak faktor-faktor, melihat peranan media pembelajaran yang begitu besar 

dan sebagaimana hasil penelitian Felton (dalam Rayandra Asyhar, 2012: 15) 

menunjukkan bahwa penggunaan media dalam proses pembelajaran secara 
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signifikan mampu meningkatkan pencapaian hasil belajar. Disamping itu, 

juga menentukan pencapaian prestasi. Dari hal tersebut maka salah satu faktor 

rendahnya pencapaian pendidikan adalah karena media pembelajaran yang 

belum memenuhi kebutuhan peserta didik. Sehingga pendidik masih 

memerlukan adanya variasi yang kreatif, inovatif dan lebih optimal dengan 

didasarkan pada kebermaknaan dan nilai tambah yang dapat diberikan kepada 

peserta didik melalui suatu pengalaman belajar yang berkualitas.  

Media pembelajaran yang baik dan optimal digunakan dalam 

pembelajaran adalah yang mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan 

yang dihadapi, dapat digunakan sebagai perantara atau sarana dari pendidik 

kepada peserta didik yang dapat merangsang pikiran, memproses, dan 

menyampaikan informasi atau pesan.  

Dengan kemajuan teknologi muncul berbagai media pembelajaran baru, 

salah satunya yaitu media interaktif animasi. Media interaktif animasi 

merupakan sistem pembelajaran berbasis multimedia karena media ini dapat 

menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. 

Computer Technology Research (CTR), menyatakan bahwa orang hanya 

mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. Tetapi 

orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang 

dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Dari hal tersebut maka dengan 

penggunaan media interaktif animasi siswa dapat mengingat materi 80%, 

karena siswa mampu mendapatkan informasi atau materi pembelajaran dari 

media tersebut dengan melihat, mendengar, dan kedua hal tersebut sekaligus. 
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Selain itu siswa juga akan dapat mengoprasikannya langsung sehingga siswa  

menjadi lebih interaktif dan pada media ini terdapat animasi yang merupakan 

bentuk visual bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan 

agar lebih menarik dan mudah dipahami, dengan hal itu maka media tersebut 

sangat efektif untuk menjadi media yang lengkap dalam proses pengajaran 

dan pembelajaran. 

Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Darmawan (2007: 51) 

“sistem pembelajaran berbasis multimedia dapat menyajikan materi 

pembelajaran yang lebih menarik, tidak  monoton, dan mempermudah 

penyampaian”. Kemudian Prof. Dr. Munir, M.IT (2012). mengatakan bahwa 

multimedia dapat mengembangkan kemampuan indera dan menarik perhatian 

serta minat.  

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa media interaktif animasi 

mampu menarik minat belajar, tinggi rendahnya minat belajar akan 

berdampak pada tingkah laku siswa dan kualitas peserta didik itu sendiri. 

Karena minat belajar adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu 

atau ketertarikan pada suatu hal yang ingin dicapai oleh seseorang dalam 

usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam jangka waktu yang 

lama atau relatif menetap melalui latihan maupun pengalaman.  

Dari hasil observasi atau pengamatan dan wawancara dengan salah satu 

guru di SDIT MTA Matesih diketahui bahwa minat belajar siswa khususnya 

dalam belajar IPA cukup rendah, guru sendiri juga kurang variatif dalam 

menggunakan media pembelajaran. 
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Pembelajaran IPA bertujuan agar siswa dapat memahami konsep-konsep 

IPA, mempunyai minat mempelajari alam sekitar, bersikap ilmiah, mampu 

menerapkan konsep-konsep IPA, menjelaskan gejala-gejala alam, 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar, 

dan akhirnya berujung pada kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. 

Oleh karena itu kualitas pembelajaran IPA di sekolah-sekolah harus 

ditingkatkan. Beberapa siswa di SDIT MTA Matesih dalam pembelajaran 

IPA sering terlihat gaduh dan ramai sendiri, melalui wawancara dengan guru  

di SDIT MTA Matesih mengatkan bahwa beberapa siswa masih menganggap 

pelajaran IPA sebagai suatu mata pelajaran dengan materi yang cukup 

banyak, sehingga siswa sering malas dalam belajar IPA dan cenderung untuk 

menghafal dalam mempelajarinya dan itu malah akan mempersulit siswa. 

Sehingga hal tersebut dapat mengurangi minat siswa dalam belajar IPA. 

Kurang variatif dan optimalnya media pembelajaran yang digunakan juga 

menjadi penyebab rendahnya minat belajar di SDIT MTA Matesih. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH MEDIA INTERAKTIF ANIMASI 

TERHADAP MINAT BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPA 

SISWA KELAS IV SDIT MTA MATESIH TAHUN AJARAN 

2013/2014”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian yaitu : 

1. Media pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi 

2. Minat belajar siswa rendah 

3. Guru terlalu sering mengajar dengan ceramah 

4. Media pembelajaran yang dipakai guru kurang efektif dan kurang 

optimal 

5. Siswa kurang semangat  dan sering bosan dalam pembelajaran 

6. Materi pelajaran yang cukup banyak sehingga siswa cenderung 

menghafal dan malas dalam belajar 

7. Perlu adanya media pembelajaran yang menarik dan efektif sebagai 

upaya peningkatan minat belajar siswa 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini efektif, efisien, terarah, fokus pada subjek dan objek 

yang diteliti serta jangkauannya tidak terlalu luas, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada hubungan minat belajar IPA 

dengan media interaktif animasi untuk siswa kelas IV SDIT MTA Matesih 

tahun ajaran 2013/2014. 
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D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang 

telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1. Apakah penggunaan media interaktif animasi berpengaruh terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA? 

2. Apakah media interaktif animasi berpengaruh lebih besar terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menemukan jawaban 

atas masalah penelitian dan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh media interaktif animasi terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA? 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh media interaktif animasi terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Secara umum manfaat penelitian adalah untuk menjawab masalah yang 

disajikan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Segi teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 

luas, khususnya terhadap perkembangan dunia pendidikan dalam 

mengoptimalkan media interaktif animasi dalam pembelajaran. 

2. Segi praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dari segi praktis antara 

lain: 

a. Bagi guru dan dosen, memberikan wawasan dan informasi mengenai 

alternatif media pembelajaran yang dapat membantu dalam 

pengajaran dan pengaruhnya terhadap minat belajar siswa. 

b. Bagi sekolah, memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu dan 

kualitas pembelajaran. 

 

 


