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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan 

suatu bangsa. Negara dapat dikatakan maju jika  kualitas dan mutu 

pendidikan sangat  baik dan dapat diterapkan bagi seluruh 

masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin 

canggih dan modern maka sumber daya manusia juga harus berkualitas 

khususnya dalam hal pendidikan . 

Pendidikan Nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Tujuan Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 maka tujuan pendidikan 

semakin terarah, sehingga memudahkan pendidik untuk mencetak 

manusia yang cakap, handal dan tangguh untuk menyongsong era yang 

lebih baik. Supaya tujuan pendidikan yang telah ditulis pada UU No. 

20 Tahun 2003 dapat terlaksana dengan harapan  maka diperlukan 

metode pembelajaran yang baik dan tepat bagi para pendidik dalam 

proses pembelajaran.  . 

Usaha perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran 

merupakan komponen penting yang digunakan untuk membuat strategi 

pembelajaran. Variabel strategi pembelajaran diklasifiksikan menjadi 

tiga, yaitu (1) strategi pengorganisasian (organizational strategy), (2) 

strategi penyampaian (delivery strategy), (3) pengelolaan strategi 
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(management strategy). Hasil dari variabel tesebut dapat 

diklasifikasikan berupa keefektifan, efisiensi, dan daya tarik. 

Keefektifan pembelajaran diukur dari tingkat pencapaian siswa, dan 

terdapat empat indikator untuk mendeskripsikannya yaitu kecermatan 

penguasaan perilaku yang dipelajari, kecepatan untuk kerja, tingkat alih 

belajar, dan tingkat retensi. Efisiensi pembelajaran diukur dengan 

perbandingan antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai siswa 

dan / atau jumlah biaya yang digunakan dalam pembelajaran. Daya 

tarik pembelajaran diukur dengan mengamati kecenderungan siswa 

untuk tetap / terus belajar. Strategi pengorganisasian pembelajaran lebih 

banyak dipengaruhi oleh tujuan pembelajaran dan karakteristik bidang 

studi, strategi penyampaian pembelajaran lebih banyak dipengaruhi 

oleh kendala karakteristik bidang strudi, sedangkan strategi pengelolaan 

pembelajaran lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik siswa. Hal ini 

berarti strategi pembelajaran apa yang akan diterapkan harus  

disesuaikan dengan kondisi yang ada (Made Wena, 2009: 5-7).  

Berbeda halnya dengan strategi pembelajaran yang mencakup 

upaya perencanaan pembalajaran sehingga tercapai tujuan 

pembelajajaran secara efektif dan efisien. Upaya pengembangan 

pembelajaran, tidak hanya mencakup strategi saja, ada pula model 

pembelajaran. Menurut Endang (2012:227) merupakan istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar 

mengajar dari awal sampai akhir. Model pembelajaran sudah 

mencerminkan penerapan suatu pendekatan, metode, teknik atau taktik 

pembelajaran sekaligus.    
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Mengetahui metode pembelajaran dalam praktek mengajar, guru 

dalam menyampaikan materi sering mengggunakan cara-cara untuk 

merangsang siswa agar memperhatikan apa yang akan disampaikan. 

Guru menceritakan dan  memperagakan  sesuatu, guru meminta siswa 

membuat kelompok diskusi, siswa disuruh untuk bertanya dan guru 

menjawab atau guru bertanya kepada siswa agar siswa menjawab. 

Pada suatu kali guru mengajar, pasti menggunakan berbagai cara. 

Jarang sekali guru hanya menggunakan satu cara saja. Jikalau ada akan 

mendapati siswa mengantuk, bermain sendiri, bahkan berbicara 

bersama kawan sebelahnya. Menurut Hasibuan dan 

Moedjiono(1986:13) metode ceramah adalah cara penyampaian bahan 

pelajaran dengan komunikasi lisan. Metode ceramah ekonomis dan 

efektif untuk keperluan penyampaian informasi dan pengertian. 

Kelemahannya adalah bahwa siswa cenderung pasif, pengaturan 

kecepatan secara klasikal ditentukan oleh pengajar, kurang cocok 

untuk pembentukan ketrampilan dan sikap, dan cenderung 

menempatkan pengajar sebagai otoritas terakhir. Interaksi dalam 

proses belajar mengajar sangat diperlukan untuk membentuk 

komunikasi antara guru dan murid yang dapat diciptakan oleh guru. 

Menurut (Dientje, 1988:5) Pesan atau informasi yang disampaikan 

oleh guru juga melalui channel yang dapat berbentuk stimulus yang 

disampaikan kepada murid dalam bentuk pernyataan dari siswa atau 

guru dan dapat pula disajikan dalam bentuk film, bagan atau gambar 

dan sebagainya yang selanjutnya oleh penerima (murid) akan 

memberikan respon atau reaksi. Pemanfaatan media audiovisual yang 

memiliki unsur gerakan dan suara dapat digunakan sebagai alat bantu 

mengajar pada  berbagai bidang studi. Menurut (Hamzah dan Nina, 

2010: 135-136) Pada bidang studi yang banyak mempelajari 

ketrampilan motorik dapat mengandalkan kemampuan video. Melatih 

kemampuan kegiatan dengan prosedur tertentu akan membantu dengan 

pemanfaatan media video. Kemampuan untuk menyajikan gerakan 
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lambat (slom motion), media video membantu pengajar untuk 

menjelaskan gerakan atau prosedur tertentu dengan lebih rinci. 

Ketrampilan yang dapat dilatihkan melalui media video tidak hanya 

berupa ketrampilan fisik saja, tetapi juga ketrampilan interpersonal 

seperti ketrampilan dalam psikologi dan hubungan masyarakat. 

Disamping itu ketrampilan manajerial juga dapat dilatihkan melalui 

pemanfaatan media video. Pengajar dapat memilih program-program 

video yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan,menyaksikan 

bersama diruang kelas dan kemudian membahas serta 

mendiskusikannya. Kemampuan video untuk mengabadikan kejadian-

kejadian faktual dalam betuk program dokumenter bermanfaat untuk 

membantu pengajar dalam mengetengahkan fakta. Kemudian fakta 

tersebut dibahas secara lebih jelas dan mendiskusikannya di ruang 

kelas. 

Strategi penyampaian pembelajaran menekankan media apa yang 

akan dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, kegiatan belajar apa 

yang dilakukan siswa, dan struktur belajar mengajar bagaimana yang 

digunakan sehingga kegiatan pembelajaran tercapai sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Strategi penyampaian adalah cara-cara yang 

dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa, dan 

sekaligus untuk menerima serta merespons masukan-masukan dari 

siswa. Dengan demikian, strategi ini juga dapat disebut sebagai strategi 

untuk melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Dageng (1989) 

yang dikutip dalam Made Wena (2009:8-9), pada dasarnya strategi 

pencapaian mencakup lingkungan fisik, guru, bahan pembelajaran, dan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan suatu komponen penting dari strategi 

penyampaian pembelajaran. Itulah sebabnya, media pembelajaran 

merupakan bidang kajian utama strategi ini. Secara lengkap ada tiga 

komponen yang perlu diperhatikan dalam memperskripsikan strategi 

penyampaian yaitu media pembelajaran, interaksi siswa dengan media, 
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dan bentuk (struktur) belajar mengajar. Media pembelajaran adalah 

komponen strategi penyampaian ynag dapat dimuati pesan yang akan 

disampaikan kepada siswa baik berupa orang, alat, ataupun bahan. 

Interaksi siswa dengan media adalah komponen strategi penyampaian 

pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan oleh 

siswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan 

belajar. Bentuk (struktur) belajar mengajar adalah komponen strategi 

penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa 

belajar dalam kelompok besar, kelompok kecil, perseorangan, ataukah 

belajar mandiri.     

Media adalah segala sesuatau yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Menurut  Sudjana dan 

Rivai (2001), media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar 

siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa alasan 

mengapa media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. 

Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan 

memungkinkan siswa  menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 

Metode mengajar kan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar untuk 

setiap jam pelajaran. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Media video animasi merupakan media audio visual yang 

menampilkan gambar dan suara sehingga mampu merangsang 

perhatian siswa untuk belajar. Penelitian yang dilakukan tehadap 
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penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

sampai kepada kesimpulan bahwa proses dan hasil belajar para siswa 

menunjukkan perbedaan yang berarti antara pengajaran tanpa media 

dengan pengajaran menggunakan media. Oleh sebab itu pengunaan 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat dianjurkan 

untuk mempertinggi kualitas pembelajaran.            

Bencana merupakan suatu kejadian atau fenomena alam yang dapat 

menimbulkan kerusakan lingkugan, kerugian harta benda, nyawa dan 

dampak psikologis lainnya. Indonesia merupakan negara yang rawan 

akan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran 

hutan, angin ribut, dan lain sebagainya. Upaya untuk penanggulangan 

bencana telah diatur dalam undang-undang nomer 24 tahun 2007, 

sehingga perlu adanya upaya mitigasi bencana. Mitigasi bencana ialah 

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. Berdasarkan lampiran 1 peraturan 

kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 04 tahun 2012 

tentang pedoman penerapan sekolah atau madrasah aman dari bencana 

bahwa untuk menghadapi peningkatan ancaman bencana terutama 

untuk gempa bumi  dalam kaitannya dengan perlindungan sarana 

prasarana pendidikan, Indonesia memerlukan suatu panduan penerapan 

sekolah atau madrasah aman dari bencana. Panduan ini 

mengintegrasikan kebijakan yang telah dibuat kementrian atau 

lembaga terkait sekolah atau madrasah aman dari bencana. Kementrian 

pekerjaan umum telah menerbitkan peta hazard gempa bumi Indonesia 

tahun 2010, SNI-03-1726-2006 dan Permen PU mengenai standar 

gedung dan bangunan. Kementrian Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia telah menerbitkan surat edaran Mendiknas nomor: 

70a/MPN/SE/2010 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati di Seluruh 

Indonesia yang berisi permohonan untuk memperhatikan 

penyelenggaraan penaggulangan bencana melalui pelaksanaan strategi 
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pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah baik secara 

struktural maupun non struktural.            

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang 

telah dikemukakan diatas maka cukup penting melakukan penelitian 

tentang pengembangan video animasi  materi gempa bumi untuk 

siswa kelas VII SMPN 01 Surakarta. Penelitian tersebut akan masuk 

dalam materi pelajaran IPS kelas VII dalam sub  tema keadaan  alam 

Indonesia yang masuk pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. kompetensi 

dasar 3.1 yaitu memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, 

iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna) dan interaksi 

antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan 

manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 

Kompetensi dasar 4.1 yaitu (menjelaskan konsep ruang (lokasi, 

distribusi, potensi, iklim,bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna) 

dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap 

kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, 

dan pendidikan. Kompetensi tersebut akan memuat materi terkait 

mitigasi bencana. Siswa SMP perlu di didik sejak dini bagaimana cara 

untuk menanggulangi bencana sebelum, saat dan sesudah terjadi 

bencana mengingat letak wilayah Indonesia berada di zona subduksi 

yang sewaktu-waktu bisa terjadi bencana gempa bumi. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah pengembangan video animasi dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam materi IPS kelas VII sub keadaan alam 

Indonesia. 

2. Seberapa efektif penggunaan media video animasi dalam materi 

IPS kelas VII sub tema letak wilayah dan pengaruhnya bagi 

keadaan  alam Indonesia. 

3. Adakah perbedaan hasil belajar setelah menggunakan media video 

animasi? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengembangkan media interaktif pada mata pelajaran IPS kelas 

VII sub tema  keadaan alam Indonesia. 

2. Mengetahui efektivitas media pembelajaran interaktif pada 

pelajaran IPS kelas VII  keadaan alam Indonesia. 

3. Meningkatnya hasil belajar siswa dalam mempelajari materi IPS 

kelas VII keadaan alam Indonesia. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat Teoritis 

1. Menambah wawasan dan pemahaman guru IPS mengenai video 

animasi dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

2. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran aktif di 

kelas. 

3. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya 

Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi siswa: 

a. Meningkatkan kesungguhan belajar siswa dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

b. Meningkatkan perasaan senang bagi siswa dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

c. Meningkatkan perhatian siswa terhadap materi pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

d. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

e. Meningkatkan kreativitas siswa belajar siswa dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  

2. Manfaat bagi guru  

a. Untuk memotivasi para guru agar mengembangkan ketrampilan 

dalam mengajar. 
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b. Untuk mengembangkan materi pelajaran 

c. Untuk mendapatkan feed back  materi pembelajaran 

3. Manfaat bagi sekolah: 

a. Untuk meningkatkan profesionalisme guru 

b. Memingkatkan kualitas sekolah. 

 

 


