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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses yang sangat penting yang mendasar bagi

pembentukan karakter yang paling mendasar. Pendidikan sangat penting bagi

masyarakat untuk kemajuan bangsa, oleh karena itu pendidikan wajib diperoleh

sejak dini. Ilmu yang diperoleh dari pendidikan dapat menunjukan keterampilan

dari bidang-bidang yang dipelajari sehingga ketrampilan yang telah diperoleh

harus selalu diperdalam. Pemberian pendidikan yang tepat akan menghasilkan

pribadi yang memiliki potensi luar biasa.

Pendidikan yang tepat dapat daitunjukkan dari beberapa faktor. Proses

pembelajaran merupakan salah satu dari faktor pendidikan yang tepat, sehingga

dalam proses pembelajaran sangatlah penting untuk menunjang rasa tertarik

peserta didik dalam pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman diikuti juga

dengan perubahan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dampak perubahan

tersebut dapat dirasakan bukan hanya sekala lokal tetapi juga secara global.

Perubahan zaman yang semakin maju akan memunculkan gagasan-

gagasan baru di dalam dunia pendidikan.  Selain itu perkembangan teknologi

juga berpengaruh pada masyarakat terutama di kalangan pelajar. Alat yang

digunakan dalam perkembangan teknologi sangatlah sederhana dan mudah

dibawa kemana-mana, misalnya smartphone yang digunakan untuk mengakses

suatu data dan membuka media sosial untuk mengetahui berita atau informasi

yang hangat atau update.

Semakin majunya teknologi maka pola berpikir pada peserta didik juga

akan menambah rasa ingin tahu akan hal-hal yang belum dimengerti sebelumnya,

maka kita sebagai guru atau pendidik hendaknya lebih kreatif, inisiatif, dan

inovatif dalam mendidik peserta didik. Perkembangan dalam pendidikan juga

tidak lepas dari kurikulum dalam pendidikan  yang juga mengalami perubahan

agar sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan peserta didik. Tahun
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dimulainya perubahan kurikulum yaitu dimulai dari tahun 1968 kurikulum

sekolah dasar hingga sampai kurikulum 2013, perubahan-perubahan tersebut

diharapkan agar di dalam pembelajaran dapat mencetak karakter dan kreatifitas

peserta didik dengan baik dan cerdas.

Pemilihan bahan ajar sangatlah penting untuk mempermudah

berkomunikasi kepada peserta didik, dan lebih baiknya dapat menumbuhkan rasa

ingin tahu pesrta didik, agar komunikasi berjalan dengan baik maka kita harus

memilih media yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Selain itu, Nana

(2001:3) mengemukakan bahwa penggunaan media pengajaran dapat

mempertinggi proses dan hasil pengajaran adalah berkenaan dengan cara berpikir

peserta didik, penggunaan media erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut

sebab melalui media pengajaran hal-hal yang abstrak dapat dikongkretkan, dan

hal-hal yang kompleks dapat diseserhanakan.

Berbagai macam media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi

kepada peserta didik. Menurut Nana (2001:3) terdapat beberapa jenis media yang

dapat digunakan untuk berkomunikasi kapada peserta didik dalam mentampaikan

materi, pertama yaitu media grafis meliputi gambar, foto, komik, poster, dan

lain-lain. Kedua yaitu media tiga dimensi seperti peta timbul, model kerja, model

susun, dan lain-lain. Media yang ketiga yaitu media proyeksi meliputi slide, film,

video, gambar gerak, dan lain-lain. Media yang keempat penggunaan lingkungan

sebagai media pembelajaran. Pendidikan selalu mengalami peningkatan dalam

memajukan sistem yang berjalan dalam suatu pendidikan.

Selain itu, media pembelajaran telah banyak jenisnya dan banyak juga

inovasi-inovasi yang  banyak diciptakan sebelumnya, seperti hasil penelitian dari

(Windi, Widodo, dan Dwi) tentang media pembelajaran menggunakan video

yang dipadukan dengan mata pelajaran yang akan digunakan. Penelitian tersebut

menyatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan

kriteria-kriteia, sehingga media pembelajaran layak untuk digunakan.

Salah satu penelitian pengembangan bahan ajar dilakukan oleh (Ajeng

2015) tentang bahan ajar siswa dengan judul “Mengenal Keadaan Alam

Indonesia”. Produk pengembangan berupa bahan ajar buku yang didalamnya
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memuat materi yang berurutan, rangkuman dari tiap bab, latihan soal, kuis, dan

glosarium dengan tampilan yang menarik. Hasil pengembangan tersebut akan

digunakan dasar pemilihan materi untuk dikembangkan menjadi sebuah produk

berformat video pembelajaran pengolahannya dengan menggunakan  perangkat

lunak video scribe.

Perangkat lunak yang mendukung untuk pembuatan produk

pengembangan menggunakan VideoScribe, yang merupakan aplikasi perangkat

lunak pembuat video animasi yang berlatar belakang putih, Software ini

dikembangkan pada tahun 2012 oleh sparkol (Salah satu perusahaan yang ada di

Inggris). Tepat setahun setelah dirilis dan dipublikasikan, software ini sudah

mempunyai pengguna sebesar 100.000 orang lebih (Muhammad Zaki:2014).

Penggunaan media dapat membantu dalam proses pembelajaran dengan materi

keadaan alam di Indonesia, karena ada beberapa kendala dalam menyampaikan

matapelajaran tersebut sehingga penyerapan materi yang disampaikan pendidik

kepada peserta didik dapat berjalan dengan optimal. Salah satu dari beberapa

kendala tersebut ialah kurangnya memanfaatkan media pembelajaran yang

menggambarkan keadaan alam di Indonesia yang dikemas dalam video yang

menarik. Permasalahan tersebut harus segera diubah sehingga dalam

pembelajaran dapat tercipta pembelajaran yang optimal.

Pengembangan media video pembelajaran untuk kelas VII  dengan materi

Keadaan Alam Indonesia untuk siswa SMP diharapkan dapat membantu

berkontribusi dalam pengembangan media pembelajaran. Selain itu Penggunaan

media video pemelajaran dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang dapat

digunakan dengan baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah

yang muncul sebagai berikut:

1. Kurangnya katertarikan peserta didik dalam memahami dalam proses

pembelajaran.

2. Penggnaan media pembelajaran dalam penggunaanya kurang maksimal.
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3. Kurangnya pemanfaatan fasilitas untuk kegiatan pembelajaran.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan mendalam bidang kajiannya,

diperlukan pembatasan masalah penelitian. Pembatasan masalah dalam

penelitian ini ialah pembuatan media pembelajaran IPS kelas VII keadaan alam

di Indonesia oleh pengembang buku sebelumnya. Pengujian yang dilakukan

sebatas pada uji kelayakan media yang dilakukan oleh ahli media.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat ditentukan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan materi

keadaan alam di Indonesia pada mata peajaran IPS kelas VII berbasis video

pembelajaran ?

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran IPS kelas VII materi keadaan alam

di Indonesia berbasis perangkat lunak VideoScribe?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan penelitian

sebagai berikut:

1. Mengembangkan media pembelajaran IPS kelas VII materi keadaan alam di

Indonesia menggunakan perangkat lunak VideoScribe.

2. Menentukan tingkat kelayakan media pembelajaran IPS kelas VII materi

keadaan alam di Indonesia berbasis perangkat lunak VideoScribe.

F. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teorestis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam

perkembangan  pendidikan dan teknologi.
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b. Penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan rasa inovatif dan kreatif

dalam media pembelajaran.

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti

selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti, mengetahui pengembangan video pembelajaran IPS kelas

VII keadaan alam di Indonesia.

b. Bagi siswa, menjadi alternatif sumber belajar IPS yang menyenangkan .

c. Bagi guru, video pembelajaran dapat digunakan dalam proses kegiatan

belajar mengajar.


