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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan dan perkembangan teknologi sekarang ini telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat dan memberikan dampak perubahan pada 

kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat 

dengan adanya alat-alat bantu mengajar seperti alat-alat audio, visual serta 

perlengkapan sekolah yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman, 

dan juga telah disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sesuai dengan 

materi, metode, dan tingkat kemampuan belajar siswa agar dapat mencapai 

tujuan pembelajaran dengan baik di sekolah.  

Seiring dengan perkembangan, diperlukan adanya sumber daya 

manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut. Guru 

seseorang yang mengelola kegiatan pembelajaran bagi peserta didiknya 

dituntut untuk kreatif dalam mengembangankan media pembelajaran yang 

dapat membuat peserta didik aktif dan kreatif dalam belajar. Kemampuan guru 

dalam merancang atau menyusun media pembelajaran menjadi hal yang 

penting dalam menentukan keberhasilan dalam proses belajar dan 

pembelajaran. Untuk itu, guru mulai berusaha membiasakan diri untuk 

menggunakan media seperti OHP, LCD, CD, VCD, vidio, computer dan 

internet dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media, guru akan lebih 

mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa.  

Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan tertentu dari 

pengirim ke penerima pesan. (Wina Sanjaya, 2012). Saat ini media bukan 

hanya sebagai media yang menitikberatkan pada alat untuk menyampaikan 

informasi pesan saja. Akan tetapi, media juga dapat mempengaruhi dalam 

proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, 

lingkungan dan segala bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk menambah 
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pengetahuan, mengubah sikap atau menanamkan ketrampilan pada setiap 

orang yang memanfaatkannya. (Wina Sanjaya, 2012).  

Sekarang ini telah banyak dijumpai media pembelajaran yang beraneka 

ragam yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Menurut Rudy 

Bretz dalam Wina Sanjaya (2012) mengidentifikasi media dari tiga unsur 

pokok yaitu suara, visual dan gerak. Visual dibedakan menjadi tiga yaitu 

gambar, garis dan simbol yang merupakan suatu kontinum dari bentuk yang 

dapat ditangkap dengan indra penglihatan. Di samping itu Bretz juga 

membedakan antara media siar (telecommunication) dan media rekam 

(recording), sehingga terdapat delapan klasifikasi media yaitu media audio 

visual gerak, media audio visual diam, media audio semi-gerak, media visual 

gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio dan media cetak.  

Akan tetapi penerapan media pembelajaran dalam proses belajar yang 

dilakukan oleh pendidik sekarang ini sangatlah kurang, hal ini dijelaskan 

dalam pidato Prof. Dr. Edy Purwanto (2010), mengatakan bahwa problematika 

pembelajaran geografi disebabkan oleh rendahnya kualitas pembelajaran yang 

berdampak pada rendahnya hasil belajar IPS-Geografi, yang disebabkan oleh 

komponen-komponen : Kompetensi guru, bahan ajar, media, dan evaluasi 

hasil/ proses pembelajaran. Salah satu komponen yang menyebabkan 

rendahnya kualitas pembelajaran IPS-Geografi adalah media pembelajaran. 

Menurut Prof. Dr. Edy Purwanto karena banyaknya konsep kongkrit dalam 

bahan ajar geografi dan keharusan penerapan pendekatan keruangan, maka 

penggunaan media pembelajaran, terutama : gambar, foto, peta, globe, dan 

bahkan film merupakan suatu keharusan. Konsep kongkrit seperti : gunung, 

sungai, garis lintang, garis bujur, gurun dan sebagainya tidak perlu 

didefinisikan tetapi ditunjukkan contohnya. Konsep kongkrit dalam buku teks 

geografi didefinisikan tanpa menggunakan contoh kongkrit-mungkin guru 

dikelas juga demikian yang dilakukan maka sebagian besar siswa menganggap 

geografi tak lebih dari sekedar ilmu yang harus dihafal. Ketika para guru 

geografi (dalam peer teaching PLPG) ditanya apa yang dimaksud gunung es, 

mereka berusaha mendefinisikan. Salah seorang dari mereka berkata gunung 
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es adalah gunung yang diselimuti es, sedangkan yang lainnya kebingungan. 

Ketika contoh gunung dipertunjukkan baru mereka menyadari pentingnya 

media/foto ketimbang definisi. hal inilah yang menjadikan media 

pembelajaran sangatlah penting dalam menunjang proses pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran geografi. 

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan/ observasi yang dilakukan di 

SMA Muhammdiyah 1 Surakarta kelas X-IIS, yang dimana pada waktu 

kegiatan belajar mengajar, guru menyampaikan materi pelajaran dengan 

menggunakan metode dan media pembelajaran yang kurang menarik minat 

dan motivasi belajar siswa. Hal ini membuat siswa jemu dan bosan, bahkan 

membuat siswa tertidur pada waktu pelajaran yang pada akhirnya kelas 

menjadi pasif dalam menerima pelajaran. Sehingga diperlukannya media 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam meningkatkan minat, 

pengetahuan, dan ketrampilan siswa dalam belajar. 

Media pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

yaitu animasi. Animasi merupakan daya tarik utama dalam program 

multimedia interaktif, yang dimana animasi termasuk kedalam media audio 

visual gerak yang memiliki beberapa keunggulan. Menurut Munir (2013) 

keunggulan animasi yaitu pertama, menunjukan obyek dengan idea (misalnya 

efek gravitasi pada suatu obyek), kedua, menjelaskan konsep yang sulit 

(misalnya penyerapan makanan ke dalam aliran darah atau bagaimana electron 

bergerak untuk menghasilkan arus listrik), ketiga, menjelaskan konsep yang 

abstrak menjadi konkrit (misalnya menjelaskan tegangan arus bolak balik 

dengan bantuan animasi grafik sinus yang bergerak), keempat, menunjukan 

dengan jelas suatu langkah procedural (misalnya cara melukis suatu segitiga 

sama sisi dengan bantuan jangka). Hal inilah yang menjadikan animasi sangat 

sesuai sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran 

geografi kelas X-IS Sekolah Menengah Atas (SMA) mengenai materi siklus 

hidrologi. 

Siklus hidrologi merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti 

dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi selain 
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mempunyai dampak positif siklus hidrologi juga mempunyai dampak negatif. 

Yang dimana siklus hidrologi dapat menimbulkan suatu bencana seperti 

Banjir, yang dikarenakan terganggunya siklus hidrologi dan perubahan iklim 

(climate change) yang menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas yang 

sangat besar yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir. Hal ini 

dapat dilihat pada gambar 1.1. Yang dimana, gambar tersebut menunjukan 

sebaran kejadian bencana banjir yang ada di provinsi jawa tengah pada tahun 

2014, yang diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mendapat gagasan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN MEDIA ANIMASI 

MENGGUNAKAN ADOBE FLASH CS5 UNTUK MATERI 

PEMBELAJARAN SIKLUS HIDROLOGI PADA MATA PELAJARAN 

GEOGRAFI KELAS X-IS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran. 

2. Belum tersedianya media pembelajaran yang terkait dengan materi 

geografi kelas X-IS di SMA. 

3. Kurangnya minat dan motivasi belajar siswa yang dikarenakan tidak 

sesuainya media pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, batasan masalah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dengan 

siswa kelas X-IS . 

2. Penelitian ini ditekankan pada pembuatan media pembelajaran animasi 

mengenai materi siklus hidrologi. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apa kriteria media pembelajaran animasi yang dibutuhkan dalam materi 

siklus hidrologi pada mata pelajaran  geografi kelas X-IS ? 

2. Bagaimana pengembangan media pembelajaran animasi dalam materi 

siklus hidrologi pada mata pelajaran  geografi kelas X-IS ? 

3. Bagaimana efektivitas media pembelajaran animasi dalam materi siklus 

hidrologi pada mata pelajaran geografi kelas X-IS ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana kriteria media pembelajaran animasi yang 

dibutuhkan dalam materi siklus hidrologi pada mata pelajaran  geografi 

kelas X-IS ? 

2. Mengetahui pengembangan media pembelajaran animasi yang dibutuhkan 

dalam materi siklus hidrologi pada mata pelajaran  geografi kelas X-IS ? 

3. Mengetahui efektivitas media pembelajaran animasi dalam materi siklus 

hidrologi pada mata pelajaran geografi kelas X-IS ? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait 

dengan materi siklus hidrologi  pada siswa-siswi kelas X-IS di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta dan memberikan sumbangan ilmu tentang 

kriteria dan pengembangan media pembelajaran yang dibutuhkan dalam 

menunjang proses pembelajaran Geografi. 
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2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi siswa-siswi 

Meningkatan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, minat dan 

motivasi belajar siswa terhadap materi siklus hidrologi melalui media 

pembelajaran animasi.  

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu meningkatkan mutu 

pendidikan dalam penggunakan media pembelajaran, serta  dapat 

menjadi media bantu dalam mengajar peneliti apabila kelak peneliti 

menjadi seorang pendidik/ pengajar. 

  




