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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu proses belajar mengajar pada umumnya adalah interaksi antara murid dan 

guru. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang inti di sekolah. Mengajar 

merupakan aktifitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya serta 

menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar mengajar. (Nasution, 

1982 dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah Suryosubroto (2009). Jadi pada intinya 

guru merupakan seorang yang sangat berpengaruh terhadap terhadap apa yang terjadi 

pada anak didiknya. Namun ada faktor lain juga yang dapat mempengaruhi anak didik, 

tetapi hal tidak kalah berpengaruh terhadap anak didik adalah seorang guru.  

Sekarang ini masih banyak para bapak dan ibu guru yang dalam beraktifitas 

didalam maupun diluar yang bersikap dan berprilaku yang kurang baik untuk ditiru anak 

didiknya. Namun disini  akan lebih menfokuskan pada aktifitas guru saat berada didalam 

kelas pada waktu menyampaikan pelajaran. Masih sangat banyak guru-guru pada saat 

sekarang ini yang menyampaikan materi pelajaran hanya dengan metode ceramah yang 

menyebabkan anak didiknya kurang aktif dalam hal komunikasi antar guru. Sehingga 

dengan tidak aktifnya peserta didik temtunya akan berpengaruh dengan tidak 

memperhatikan anak didik terhadap apa yang disampaikan oleh bapak ataupun ibu guru. 

Oleh karenanya saat sekarang ini yang dimulai pada tahun 2005 pemerintah menuntut 

profesi guru untuk menjadi profesi yang profesional. Pada intinya guru profesional adalah 

guru yang kreatif dan inovatif serta produktif. Cara kreatif ini berarti guru dapat dengan 

kreatif bagaimana caranya anak didik dapat aktif dalam proses pembelajaran, misalnya 

dengan menyampaikan materi menggunakan strategi atau metode yang berfariasi, agar 

anak didik dapat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan inovatif adalah 

menemukan suatu hal baru untuk menyampaikan materi pada anak didiknya. Selanjutnya 

cara produktif, berarti guru mampu menciptakan media pembelajaran bagi anak didiknya 

sebagai alat untuk menyampaikan materi. Seperti pembuatan media miniatur gunung api 

untuk menjelaskan mengenai gunung api, ataupun pembuatan media audio dan visual 

yaitu video untuk menarik perhatian peserta didik. 
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Kondisi yang ideal yang bersifat klasial (bersama-sama belajar dalam suatu 

kelas), guru harus berusaha agar proses belajar mengajar mencerminkan komunikasi dua 

arah (Drs. B. Suryosubroto, 2009). Karena dengan komunikasi dua arah tentunya akan 

lebih mendorong peserta didik dalam proses belajar. Peserta didik dapat menggali lebih 

dalam apa yang ingin diketahui. Sebaliknya juga guru tidak hanya menyampaikan apa 

yang ada dalam materi namun juga memancing aktifnya peserta didik. 

Hal yang menyebabkan kurangnya komunikasi dua arah antara guru dan peserta 

didik salah satunya adalah kurang kreatifnya guru menggunakan metode pembelajaran 

ataupun media yang digunakan dalam pembelajaran. Seiring dengan perkembangan 

zaman dan era globalisasi yang ditandai dengan semakin majunya teknologi informasi 

yang dimanfaatkan, maka sebagai calon tenaga pendidik juga harus dapat menginovasi 

proses pembelajara. Alasan diatas tidaklah sepele karena menurut Marselus R. Payong 

dalam Bukunya sertifikasi profesi guru 2011, bahwa guru harus menemukan peran-peran 

baru yang lebih kontekstual dan relevan, karena guru masih menjadi salah satu agen 

perubahan dan penentu sejarah kehidupan umat manusia untuk menyiapkan generasi-

generasi muda dalam pembangunan di masa yang akan datang. UNESCO mencatat, para 

guru merupakan instrumen penting bagi perkembangan positif ataupun negatif dari 

generasi muda terhadap belajar, (Marselus R. Payong dalam Bukunya sertifikasi profesi 

guru 2011). Pemerintah Indonesia sendiri telah mempunyai landasan ataupun aturan 

dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 mempunyai Standar Nasional Pendidikan 

yang salah satunya mengatur mengenai standar tenaga pendidik dan kependidikan. 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Saudari Hanna Puji Maleeva S.Pd yang sebelumnya mengembangkan  media video 

materi gunung api untuk kelas VII di SMP Muhammadiyah 4 Sambi, Kabupaten 

Boyolali. Penelitian pengembangan yang sebelumnya dilakukan merupakan peneltian 

yang terbatas pada pengembangan video, sehingga disini dilakukan penajaman penelitian 

dengan melakukan ukuran keefektivitasan dengan media vdeo yang sebelumnya telah 

dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. 

Uraian diatas dapat menyimpulkan bahwa salah satu masalah didalam bidang 

pendidikan di sekitar kita maupun di Indonesia ini adalah kurang kreatif dan inovatif 

serta kurang produktifnya tenaga pengajar dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. 
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Salah satu yang dapat dilakukan untuk menjadi tenaga pengajar yang dituntut pada saat 

sekarang ini yaitu harus mampu menciptakan hal baru. Salah satunya ialah dengan 

memanfaatkan media visual dan audio untuk menyampaikan materi dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang diataspeneliti ingin mengajukan penelitiuan 

yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA VIDEO GUNUNG API 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 2 GATAK, 

SUKOHARJO”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut sebagai berikut : 

1. Masih kurangnya hasil belajar siswa pada materi Kondisi Geografis dan 

Penduduk dengan menggunakan metode belajar konvensional. 

2. Usaha memperoleh hasil belajar siswa yang efektif pada meteri Kondisi 

Geografis dan Penduduk dengan menggunakan metode belajar menggunakan 

media video dalam proses pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Bedrdasarkan latar belakang dan pengidentifikasian masalah serta adanya 

keterbatasan waktu penelitian dan kemampuan, penulis membatasi masalah yang 

berkaitan dengan media video terhadap hasil belajar siswa. Siswa merupakan kelompok 

yang paling berpengaruh terhadap proses pembelajaran, karena siswa biasanya hanya 

menerima apa yang disampaikan oleh guru. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanah pengetahuan siswa pada materi Gunung Api sebelum 

pembelajaran menggunakan media video dalam penyampaian materi? 

2. Bagaimanakah pengetahuan siswa pada materi Gunung Api setelah 

pembelajaran menggunakan media video dalam penyampaian materi? 
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E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Analisis pengetahuan siswa pada materi Gunung Api dengan menggunakan 

metode belajar konvensional. 

2. Analisis pengetahuan siswa pada materi Gunung Api dengan terhadap metode 

belajar menggunakan media video dalam pembelajaran. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memberi manfaat, yaitu manfaat sumbangan teoritis dan 

manfaat berupa sumbangan praktis. 

a. Manfaat Teoritis  

Memberi sumbangan pemikiran bagi penelitian lain khususnya 

mengenai penggunaan media video dalam materi Gunung Api terhadap hasil 

belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Gatak, Sukoharjo. 

b. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Penulis 

Penelitian sangat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan melatih dalammenerapkan ilmu yang dipelajari 

selamaini. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat sebagai syarat 

untuk meraih gelar Strata 1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi Pemerintah Daerah/Kota 

Memberikan gambaran untuk perencanaan ataupun program 

dan penerapan berbagai media pembelajaran khususnya video untuk 

proses pembelajaran, untuk meningkatkan kwalitas peserta didik. 

c. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi 

penelitian lain terutama masalah media dalam proses pembelajaran 

yang khususnya berkaitan dengan hasil belajar siswa. 

d. Bagi Pihak Sekolah SMP Negeri 2 Gatak, Sukoharjo 
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Sebagai pertimbangan dalam penerapan pembelajaran 

disekolah dan alternatif lain dalam penyampaian materi pembelajaran 

agar tidak monoton dalam pembelajaran dan dapat memanfaatkan 

fasilitas yang ada. 

e. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Bertambahnya khasanah ilmu pengetahuan pendidikan 

mengenai penggunaan media video dalam proses pembelajaran di 

sekolah dan tempat penelitian serta lingkungan pendidikan. 

  


