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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan di zaman modern sekarang ini tidak hanya menggunakan 

metode ceramah saja. Metode ceramah sudah menjadi hal yang membosankan 

bagi para peserta didik. Ceramah lebih menyebabkan peserta didik cepat 

merasa bosan dan menjadi tidak tertarik dengan mata pelajaran yang 

diterangkan. Adanya ketidaktertarikan tersebut menyebabkan peserta didik 

menjadi kurang atau bahkan tidak paham mengenai pelajaran yang sudah 

diterangkan. Inovasi dalam proses belajar mengajarpun diperlukan dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik dengan cara yang mudah dan 

dengan memanfaatkan media atau teknologi yang sudah ada di zaman modern 

ini.  

Pendidikan di zaman modern sekarang ini menjadi hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan. Mengingat pendidikan bisa terjadi atau 

dilaksanakan dimana saja dan kapan saja. Pendidikan tidak hanya dilaksanakan 

di sekolah ataupun tempat khusus yang disediakan untuk melaksanakan 

pembelajaran. Pendidikan bisa terjadi atau dilaksanakan dimana saja, kapan 

saja dan oleh siapa saja jika suatu kegiatan menghasilkan sebuah pemahaman 

atau ilmu yang bermanfaat bagi seseorang. 

Pendidikan bisa didapatkan melalui sekolah, lingkungan keluarga atau 

masyarakat, dan melalui media internet atau teknologi yang mudah diakses di 

zaman modern ini. Teknologi dan Pendidikan sekarang ini menjadi suatu 

kesatuan yang tidak terpisahkan, karena teknologi menjadi alat bantu dalam 

melaksanakan pendidikam. Adanya teknologi modern sekarang ini 

memudahkan para pendidik untuk mengajarkan atau menyalurkan sebuah 

materi ke peserta didik dengan lebih mudah dan efisien. Bagi para peserta didik 
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sebuah teknologi modern yang diguanakan dalam melaksanakan 

pembelajaranpun menjadi lebih menarik.  

Teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran telah membawa 

upaya terwujudnya inovasi dalam dunia pendidikan sehingga menghasilkan ide, 

proses, prosedur dan hasil yang berhubungan dengan sumber belajar baik 

langsung maupun tidak langsung (Darmawan, 2014:2-3). Teknologi 

pembelajaran adalah sebuah inovasi yang menarik dan bagi para pendidik 

maupun peserta didik yang menerima atau menikmati teknologi pembelajaran 

disaat melaksanakan pembelajaran. 

Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, mediator, 

dan pembimbing. Jadi guru hanya dapat membantu proses perubahan 

pengetahuan di kepala peserta didik melalui perannya menyiapkan scaffolding 

dan guiding, sehingga siswa dapat mencapai tingakatan pemahaman yang lebih 

sempurna dibandingkan dengan pengetahuan sebelumnya (Daryanto, 2016:3).  

Video adalah media visual atau audio-visual yang menarik bagi peserta 

didik. Karena, peserta didik mampu memahami materi pelajaran dengan 

melihat dan mendengarkan penjelasan yang ada di video dengan gambaran 

atau visual yang menarik dibandingkan dengan pembelajaran konvensial biasa 

atau hanya dengan metode ceramah saja. Video pembelajaran juga mampu 

menyatukan pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang 

dijelaskan, sehingga penyampaian materi pembelajaran tercapai secara 

maksimal.  

Melihat permasalahan yang telah dijelaskan, maka dibutuhkan sebuah 

media pembelajaran yang membantu peserta didik dan guru untuk 

mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar yang akan 

bermanfaat bagi kedua belah pihak. Melihat permasalahan tersebut penulis 

melakukan penelitian dengan menggunakan media pembelajaran video dalam 

proses belajar mengajar. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengambil 

judul penelitian skripsi, yaitu “Efektivitas Media Video Pembelajaran 
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Vulkanisme Pada Mata Pelajaran Geografi Kelas X di SMAN 1 Warureja 

Kabupaten Tegal”. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya pemanfaatan media teknologi yang ada 

2. Kurangnya penggunaan media video pembelajaran pada materi vulkanisme 

(Mata pelajaran Geografi) 

3. Belum adanya video pembelajaran geografi yang sesuai dengan kebutuhan 

guru dan peserta didik 

4. Belum diketahui efektivitas video pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan guru dan peserta didik 

C. Pembatasan Masalah 

Beberapa identifikasi masalah yang sudah ditemukan, peneliti membatasi 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Belum adanya video pembelajaran geografi yang sesuai dengan kebutuhan 

guru dan peserta didik 

2. Belum diketahui efektivitas video pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan guru dan peserta didik 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uaraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kriteria media video pembelajaran yang dibutuhkan guru dan 

siswa kelas X di SMAN 1 Warureja Kabupaten Tegal ? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan media video 

pembelajaran materi vulkanisme di kelas X SMAN 1 Warureja Kabupaten 

Tegal ? 

3. Apakah penggunaan media video pembelajaran pada materi vulkanisme di 

kelas X SMAN 1 Warureja Kabupaten Tegal efektif ? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kriteria media video pembelajaran yang dibutuhkan guru dan 

siswa kelas X di SMAN 1 Warureja Kabupaten Tegal 
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2. Mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan media video 

pembelajaran materi vulkanisme di kelas X SMAN 1 Warureja Kabupaten 

Tegal 

3. Mengetahui penggunaan media video pembelajaran pada materi 

vulkanisme di kelas X SMAN 1 Warureja Kabupaten Tegal efektif atau 

tidak 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai bahan kajian dan informasi bagi penelitian yang berkaitan dengan 

media video pembelajaran pada materi vulkanisme 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak, 

diantaranya : 

a. Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya : 

1) Dapat menambah wawasan mengenai pemanfaatan media video 

pembelajaran kepada siswa 

2) Jika peneliti menjadi guru nantinya, peneliti mengetahui media 

pembelajaran mana yang lebih memberikan pemahaman yang lebih 

besar kepada siswanya 

b. Sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya : 

1) Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah untuk menyediakan 

berbagai media pembelajaran yang lebih efektif digunakan kepada 

siswa sehingga memberikan hasil yang maksimal 

2) Sebagai peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut  

 


