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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia.Bahkan 

hak atas pendidikan itu sendiri pun sudah diakui oleh Pemerintah. Pada 

tingkat global, Pasal 13 PBB 1966 Konven Internasional tentang Hak 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. 

Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah guna melahirkan pribadi 

yang berkarakter serta memiliki tujuan hidup itu untuk dibawa 

kemana.Untuk melahirkan pribadi yang berkarakter pendidikan sangat 

memiliki peranan penting, karena hanya melalui pendidikan lah dapat 

melahirkan pribadi yang berkarakter.Mengingat pendidikan merupakan 

wadah untuk mencari ilmu. 

Jika seseorang sudah mampu memegang tombak dari pendidikan atau 

dengan kata lain dapat dikatakan sudah sukses dalam dunia pendidikan 

maka orang tersebut sudah pasti dapat dikatakan sebagai pribadi yang 

berkarakter sehingga sudah pantas dijuluki sebagai “master of education”. 

Tentunya dia juga sudah mengerti betul tugas apa yang harus diemban 

sebagai seseorang yang berada dalam dunia pendidikan. Dan tugas yang 

dimaksud itu adalah tidak lain tidak bukan yaitu hanyalah “Belajar”. 

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri 

setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar dapat terjadi karena 

adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Walaupun belajar itu dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja, namun tetap saja belajar yang lebih 

efektif serta efisien ketika belajar secara formal atau dengan kata lain 

belajar di sekolah-sekolah.  

Berdasarkan tujuan awal bahwa untuk dapat membentuk pribadi yang 

berkarakter ialah melalui dunia pendidikan, oleh sebab itulah 
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belajar secara formal yaitu disekolah-sekolah jauh lebih 

memungkinkan sekali dengan mudah membentuk karakter dari seseorang. 

Didalam sekolah tentu saja ada aturan-aturan yang mengikat, ada guru-

guru yang mampu membimbing , dan teman yang benar yang dapat 

berjuang bersama bahkan segala sesuatu persoalan yang ada disekolah pun 

sudah diatur dan difikirkan secara matang oleh pemerintah pusat bagian 

pendidikan. 

Seseorang memang terlahir dengan potensi dan kepandaian yang 

berbeda-beda tentunya, dan memang ada yang sudah dari lahir pandai dan 

cerdas namun walaupun begitu dia masih tetap membutuhkan sekolah dan 

masih harus belajar. Dengan begitu dia akan mendapatkan wawasan yang 

luas demi kesuksesannya dimasa yang mendatang. Tidak pernah ada yang 

salah dalam dunia pendidikan dan tidak akan pernah ada habisnya dengan 

yang namanya belajar. Karena segala sesuatu yang ada dalam dunia pada 

dasarnya harus dipelajari. Interaksi dalam dunia pendidikan secara formal 

lah yang sangat membantu berhasil tidaknya apa yang sudah dipelajari 

selama mengikuti proses belajar secara formal atau didalam persekolahan. 

Proses belajar itu sendiri membutuhkan pemahaman yang mendalam 

demi tercapainya penguasaan materi pembelajaran yang diajakan oleh 

guru. Karena begitu pentingnya menguasai materi pembelajaran yang 

sudah diajarkan. Jika tidak dapat menguasai materi maka akan 

tertinggallah kita pada materi tersebut, sehingga tidak mampu mengejar 

kekurangan kita yang akan mengakibatkan gagalnya proses belajar kita. 

Begitu pentingnya menguasai materi pembelajaran agar dapat membantu 

suksesnya proses belajar yang selama ini dijalankan.  

Begitu pentingnya materi bagi proses belajar, karena materi 

merupakan alat tersalurnya ilmu pengajar (guru) terhadap yang diajar 

(siswa). Adanya permasalahan yang dihadapi oleh pengajar yaitu tidak 

dapat memanfaatkan media pembelajaran dengan baik dan benar sehingga 

mampu menghambat siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Bahkan 

sebenarnya begitu pentingnya media pembelajaran bagi siswa untuk dapat 
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menguasai materi pembelajaran, namun akibat berbagai alasan guru yang 

tidak mampu menggunakan media pembelajaran dengan baik proses 

belajar menjadi terhambat. Padahal media pembelajaran memiliki peranan 

yang penting bagi penguasaan materi pembelajaran. 

Materi pembelajaraan menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum, yang memang harus dipersiapkan demi mencapai 

kesuksesan dalam proses belajar yang sesuai dengan Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar. Bahkan dalam menyusun materi pembelajaranpun 

memiliki prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu adalah : 

a. Relevansi (Kesesuaian) 

Materi pembelajaran dibuat harus benar-benar sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tertera pada 

silabus. 

b. Konsistensi (Keajegan) 

Materi pembelajaran dibuat harus konsisten dan dapat diuji 

kebenarannya. 

c. Adquency (Kecukupan) 

Materi pembelajaran harusnya cukup memadai dalam membantu 

siswa dalam menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. 

Itulah prinsip-prinsip yang harus ada dalam penyusunan materi 

pembelajaran agar para siswa mampu menguasai materi pembelajaran 

dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu 

pentingnya bagi siswa dalam halnya penguasaan materi pembelajaran 

sehingga siswa dituntut untuk selalu memperhatikan pada saat guru 

mengajar agar tidak ada yang tertinggal dan pembelajaran nantinya dapat 

dikatakan sukses.Materi memang penting sekali bagi siswa karena materi 

merupakan alat vital bagi pembelajaran.Tidaklah mudah membuat siswa 

dapat menguasai materi yang diajarkan, oleh karenanya harus ada hal-hal 

yang dapat membantu agar materi sepenuhnya dapat tersalurkan oleh para 

siswa. 
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Dengan menggunakan materi yang handal dan mudah untuk 

dipahami maka akan didapatkan hasil yang maksimal. Harapannya melalui 

komunikasi yang efektif didalam kelas pada saat proses pembelajaran 

berlangsung dapat lebih membangun keaktifan siswa dalam halnya 

penguasaan materi. Sehingga mampu meraih kata sukses untuk 

pembelajaran pada kompetensi dasar yang sedang dipelajari. Selain 

melalui komunikasi yang efektif dapat juga melalui pemilihan buku-buku 

wajib dan bacaan karena dengan begitu akan memudahkan siswa untuk 

mencari pokok-pokok permasalahan yang menurut siswa merasa kesulitan 

dan dapat dipecahkan permasalahan tersebut bersama-sama dengan guru. 

Pembuatan ikhtisar, pembuatan bahan sajian juga sangat membantu siswa 

dalam menguasai materi karena keduanya memiliki sifat yang sama halnya 

dengan buku-buku pilihan oleh sebab itu sangat dibutuhkan sekali media-

media yang mampu membantu siswa dalam menguasai materi 

pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang sedang dipelajari. 

Untuk dapat menyalurkan materi pembelajaran kepada siswa dan 

para siswa dapat menguasai materi yang telah diajarkan perlu adanya hal-

hal yang dapat menjembatani.Salah satu nya adalah melalui media 

pembelajaran. Jika media pembelajaran yang digunakan sudah memenuhi 

syarat maka akan dengan mudah dapat menyalurkan materi kepada para 

siswa sehingga para siswa mampu menguasai materi pembelajaran yang 

telah diberikan oleh guru. Disinilah peranan penting dari media 

pembelajaran, dapat digunakan sebagai jembatan bagi guru,siswa, serta 

materi. Karena dengan adanya media pembelajaran dapat memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi kepada siswa sehingga siswa mampu 

menguasai materi yang sedang diajarkan oleh guru. 

Penguasaan materi sangat diprioritaskan oleh guru karena pada saat 

siswa mampu menguasai materi pembelajaran yang telah diajarjan maka 

pada saat itu pula guru merasa bahwa apa yang telah diajarkan dapat 

dikatakan berhasil. Pemicu-pemicu untuk dapat menguasai materi siswa 

juga membutuhkan guru yang professional terkait penyampaian materi 
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karena pada dasarnya kualitas mengajar guru itu lah yang sangat 

dibutuhkan oleh siswa. Tanpa guru yang professional maka siswa akan 

merasa sulit untuk menguasai materi pembelajaran. Siswa sangat 

membutuhkan bimbingan guru yang berpengalaman dan sudah menguasai 

materi pembelajaran agar tidak terjadi kesemrawutan. 

Siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran dapat menjadi 

patokan bagi siswa lain. Tentu saja karena dia memiliki bakat untuk 

memahami sesuatu, oleh karena itu lah ia mampu dengan cepat memahami 

dan masuk pada tahap menguasai materi pembelajaran. Penguasaan materi 

pembelajaran memiliki peranan penting, karena pada saat itulah terbukti 

berhasil tidaknya guru dalam menyampaikan materi dan juga sukses 

tidaknya siswa dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran 

yang telah diajarkan oleh guru. 

Menurut Santrock (2009:92) “dalam pendekatan fonik (phonics 

approach) menekankan bahwa pengajaran membaca harus berfokus pada 

fonik dan aturan dasar untuk menerjemahkan symbol tertulis menjadi 

suara (Cunningham, 2005; Lane & Pullen, 2004). Pengajaran membaca 

pada tahap awal harus melibatkan materi yang disederhanakan.Hanya 

setelah mereka mempelajari korespondensi aturan yang menghubungkan 

fonem terucap dengan huruf alphabet yang mewakilinya, barulah anak-

anak diberi materi bacaan yang kompleks, seperti halnya buku”. 

Dalam halnya penguasaan materi pembelajaran dapat didukung 

dengan membaca buku bacaan atau juga materi yang sudah 

diajarkan.Karena sangat penting bagi siswa untuk menguasai materi 

pembelajaran, oleh karena itu harus ada kesadaran dari siswa untuk mau 

selalu membaca materi pembelajaran, dan juga guru harus selalu 

mendampingi siswa dalam belajarnya. Adapun pelatihan yang efektif 

untuk menimbulkan kesadaran fonologis yang meliputi dua teknik utama, 

yaitu: 
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 Pencampuran (blending), yang melibatkan kegiatan 

mendengarkan serangkaian bunyi terucap dan 

mencampurkannya, seperti /g/ /0/ = go 

 Segmentasi, yang terdiri dari penyadapan atau 

penghitungan bunyi di dalam sebuah kata, seperti /g/ /0/ = 

go, yang merupakan dua bunyi. 

Dengan menggunakan pelatihan tersebut maka akan didapatkan 

hasil yang maksimal dalam halnya membaca materi sehingga target 

menguasai materi pembelajaran dapat dikatakan sukses. Penguasaan 

materi memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), 

oleh karena itu siswa sangat diharuskan mampu melewati segala 

kerumitan-kerumitan yang ada demi suksesnya materi pembelajaran 

tersebut. 

Di Sekolah SMA AL-Islam 1 Surakarta dalam halnya penguasaan 

materi sudah dapat dikatakan cukup baik, karena siswa siswi nya belum 

mampu membuktikan melalui nilai pada mata pelajaran ekonomi semua 

mendapatkan nilai yang kurang baik. Siswa-siswi di sana belum terlalu 

mudah dipancing keaktifannya dan dengan metode pembelajaran yang 

dipakai oleh guru ekonomi disana yaitu metode pembelajaran STAD 

kurang membantu siswa siswi nya dalam menguasai materi yang diajarkan 

oleh guru ekonomi. Pemilihan metode dan media pembelajaran yang tepat 

serta komunikasi yang efektif yang dimunculkan dari gurunya lah yang 

mampu menggibas segala permasalahan atau dengan kata lain mampu 

mengatasi segala keterlambatan siswa siswi dalam menguasai materi.  

Arsyad (2013:6) menyatakan bahwa media pembelajaran yang baik 

memiliki ciri-ciri: 

1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini 

dikenal sebagai Hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu 

benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan 

pancaindera. 

2. Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal 

sebagai software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan 
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yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang 

ingin disampaikan kepada siswa. 

3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 

4. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses 

belajar baik didalam maupun diluar kelas. 

5. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi ddan 

interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

6. Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya: 

radio,televisi), kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya 

film, slide, video, OHP) , atau perorangan (misalnya: 

modul,LKS, komputer,radio tape/kaset, video recorder). 

7. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang 

berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. 

 

Itulah ciri-ciri media pembelajaran yang baik, karena mengingat 

definisi dari media pembelajaran itu sendiri adalah sebagai jembatan yang 

menfasilitasi belajar dan membperbaiki kinerja agar antara guru,siswa, dan 

materi pembelajaran dapat tersalurkan dengan baik. Jika media 

pembelajaran yang digunakan sudah sesuai maka akandengan mudah para 

siswa menguasai materi pembelajaran.Oleh karena itu guru harusnya 

memilih media pembelajaran yang baik dan sesuai hingga akhirnya 

mampu membangkitkan semangat siswa untuk memperhatikan dan juga 

membangkitkan keaktifan siswa dalam belajar hingga siswa mau bertanya 

pada materi yang dirasa belum jelas dan guru dapat menjelaskan sehingga 

siswa mampu menguasai materi yang sedang diajarkan dan pembelajaran 

pada hari itu dinyatakan sukses.  

Dari beberapa media pembelajaran yang sudah dinyatakan mampu 

memberikan layanan pembelajaran dengan baik, yaitu media pembelajaran 

Microsoft powerpoint dan juga media lembar kerja siswa (LKS). Karena 

dengan keduanya mampu membuat siswa lebih mengerti materi dengan 

mudah.Keduanya sama-sama memiliki ciri khas yang berbeda dari 

beberapa media pembelajaran yang ada.Keduanya kerap pula digunakan 

oleh para guru-guru karena dirasa sangat efektif dan memudahkan siswa 

dalam memahami materi pembelajaran. 

Media pembelajaran Microsoft PowerPoint merupakan media 

pembelajaran berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi yang dimana 
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para siswa ditampilkan oleh tampilan yang isinya sangat singkat atau 

dengan kata lain inti-inti penting dari keseluruhan materi yang ada. Atau 

dapat juga dikatakan guru membuat tampilan yang isinya memudahkan 

siswa dalam memahami materi tanpa adanya kesemrawutan.Selain dapat 

menuliskan kata-kata yang hanya intinya saja pada Microsoft PowerPoint 

ini juga dapat memasukkan gambar-gambar unik yang sesuai dengan 

materi pembelajaran pada waktu itu sehingga siswa lebih tertarik untuk 

memperhatikan dan pembelajaran tidak terkesan monoton serta 

membosankan.PowerPoint merupakan media pembelajaran yang sangat 

efektif bagi guru untuk membantu siswa atau mempermudah siswa dalam 

memahami materi yang sedang diajarkan.PowerPoint juga mampu 

membangkitkan semangat serta keaktifan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran. 

Selain unik dan dapat inovatif dengan menggunakan PowerPoint 

maka materi yang akan disampaikan akan tersusun secara sistematis sesuai 

dengan silabus yang akan dikembangkan mengenai cahaya (RPP 

terlampir) dan PowerPoint ini bersifat menarik sehingga memberikan 

motivasi untuk siswa dalam belajar. Agar tercapai tujuan yakni siswa 

mampu menguasai materi pembelajaran maka harus adanya media yang 

membantu, PowerPoint lah jawaban yang tepat untuk hal tersebut. 

Selain menggunakan media pembelajaran Microsoft PowerPoint 

juga dapat menggunakan media Lembar Kerja Siswa (LKS). Tidak jauh 

bedanya dengan Microsoft PowerPoint karena LKS juga hanya menuliskan 

pokok-pokok permasalahannya saja, intinya saja yang tujuannya juga agar 

siswa dapat dengan mudah dalam menguasai materi pembelajaran hanya 

saja bedanya LKS dituangkan dalam kumpulan kertas yang berisikan 

materi pokok yang terkumpul menjadi satu lalu dibentuk seperti modul. 

LKS biasanya juga berisi latihan soal agar dapat mengukur tingkat 

pemahaman siswa atas materi yang sedang diajarkan.Dengan begitu guru 

bisa langsung menilai seberapa besar pemahaman atau penguasaan siswa 
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terhadap materi tersebut dan guru langsung dapat mengetahui berhasil 

tidaknya pembelajaran pada hari itu. 

Dengan menggunakan LKS dapat membuka kesempatan bagi 

siswa untuk aktif dalam belajar sehingga siswa bangkit semangatnya untuk 

mengetahui materi pembelajaran lebih jauh lagi dan dalam halnya tujuan 

guru dalam memberikan pengajaran pada hari itu dinyatakan sukses karena 

penguasaan materi siswa sudah dibuktikan melalui keaktifan siswa pada 

saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Fungsi utama dari 

LKS itu sendiri adalah mampu mengoptimalkan alat bantu pengajaran 

yang terbatas karena siswa dapat menggunakan alat bantu secara 

bergantian. Sehingga dengan menggunakannya media LKS sangat mampu 

menumbuhkan sikap keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

sedang berlangsung. 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penggunaan 

Media Pembelajaran Microsoft PowerPoint dan Media Lembar Kerja 

Siswa (LKS) Terhadap Penguasaan Materi Pembelajaran Ekonomi 

Kelas XI Di SMA Al-Islam 1 Surakarta “. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Penguasaan materi dari siswa SMA Al-Islam 1 Surakarta sudah 

dapat dikatakan cukup baik. 

b. Kurang optimalnya penggunaan buku LKS di kelas. 

c. Kurangnya kesadaran dari siswa untuk memadukan sumber dari 

powerpoint dan buku LKS. 

d. Siswa kurang memiliki kesadaran untuk membaca LKS secara 

intensif. 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah utama yang menjadi bahan penelitian ini adalah penguasaan 

materi pembelajaran ekonomi yang masih kurang optimal. Penguasaan materi 
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pembelajaran dibatasi dengan indikator antara lain menyatakan ulang suatu 

konsep, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, memberi 

contoh dari konsep, menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu, mengaplikasikan konsep. Penggunaan media pembelajaran 

yang belum optimal merujuk pada penggunaan media pembelajaran 

Microsoft PowerPoint dan penggunaan media dari buku lembar kerja siswa 

(LKS). 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan diatas dalam latar belakang masalah, pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Adakah pengaruh media pembelajaran Microsoft PowerPoint 

terhadap penguasaan materi pembelajaran? 

b. Adakah pengaruh media Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap 

penguasaan materi pembelajaran? 

c. Adakah pengaruh antara media pembelajaran Microsoft 

PowerPoint dan media Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap 

penguasaan materi pembelajaran? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran Microsoft 

PowerPoint terhadap penguasaan materi pembelajaran. 

b. Untuk mengetahui pengaruh media Lembar Kerja Siswa (LKS) 

terhadap penguasaan materi pembelajaran. 

c. Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran Microsoft 

PowerPoint dan media Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap 

penguasaan materi pembelajaran. 
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F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan pedoman bagi 

guru ekonomi tingkat SMA dalam halnya penggunaan media Microsoft 

powerpoint dan media lembar kerja siswa (LKS). 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti, menambah wawasan mengenai dunia pendidikan 

khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selalu 

berhubungan dengan guru, siswa, materi pembelajaran, media 

pembelajaran yang selanjutnya agar dapat menjadi patokan 

terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan 

terkhusus di sekolah-sekolah dan lebih tepatnya di sekolah 

menengah atas (SMA). 

2) Bagi guru, sebagai masukan kepada guru untuk lebih menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai dan mempermudah siswa dalam 

halnya penguasaan materi pembelajaran yang diajarkan demi 

suksesnya pembelajaran yang diajarkan. Dapat menjadi 

pertimbangan untuk kedepannya dalam halnya penyampaian materi 

agar para siswa dapat menguasai materi pembelajaran yang 

diajarkan. 

3) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan 

pertimbangan dalam menyusun kebijakan sekolah terkait 

penggunaan media pembelajaran. 

 


