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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Pada dasarnya pendidikan nasional bertujuan 

untuk mewujudkan persatuan bangsa yang dimulai dari pemberian bekal 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada siswa. Upaya perwujudan dari 

tujuan pendidikan nasional tersebut dapat  melalui pendidikan yang bermutu 

pada setiap satuan pendidikan. Pendidikan yang bermutu ini dimulai dari 

suatu proses pembelajaran yang berkualitas. 

Menurut Briggs (1992) (dalam Rifa’i dan Anni, 2009: 191), 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi 

siswa sehingga siswa itu memperoleh kemudahan. Kemudahan dalam 

menerima berbagai informasi baru. Pada hakikatnya proses pembelajaran 

merupakan suatu sistem, tujuan sistem ini adalah menghasilkan belajar atau 

memberikan sarana penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Komponen-komponen sistem tersebut meliputi guru, siswa, materi, strategi, 

media pembelajaran, dan fasilitas penunjang. Komponen tersebut saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Tujuan yang diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran meliputi tiga hal yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. 

Ketiga hal ini sangatlah penting bagi siswa disemua jenjang pendidikan. 

Salah satunya pada jenjang sekolah menengah atas. Pada tahap ini, siswa 

akan lebih mudah menerima materi pelajaran. Proses pembelajaran yang 

melibatkan keaktifan siswa, sehingga siswa ikut serta dalam upaya 
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pemerolehan pengetahuan. Dalam hal ini, guru memiliki peranan penting 

dalam membimbing keaktifan siswa. tidak hanya sekedar menyampaikan 

materi saja, melainkan dapat  menciptakan suatu interaksi dua arah antara 

guru dan siswa. Pembelajaran interaktif ini dapat dimulai dengan 

memanfaatkan teknologi menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran. 

Memurut Bernard Renaldy suteja, jimmy Anthony Sarapung & 

Wilfridus Bambang Triada Hanjaya (2008: 241), Teknologi informasi 

memungkinkan penciptakan teknik pengajaran baru, yaitu melalui media 

interaktif cd ataupun video. Oleh karena itu, guru tidak hanya selalu 

berpatokan pada model pembelajaran konvensional. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang berdaya guna dan berasil guna perlu adanya peningkatan 

proses pembelajaran, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi menjadi 

media pembelajaran. 

Media pembelajaran sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran yang berfungsi meningkatkan peranan strategi pembelajaran. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Rifa’I dan Anni (2009: 196), media adalah 

alat yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu 

penyampaian pesan pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran memiliki peranan penting dalam pembelajaran. 

Menurut Hamdani (2011: 89) media pembelajaran merupakan alat 

atau perantara yang dikemukakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa agar mudah dipahami dan ditangkap maknanya 

oleh siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

Melalui pemanfaatan media pembelajaran yang efektif maka akan 

tercipta keefektifan dalam pembelajaran. Keefektifan pembelajaran adalah 

hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar 

(Sadiman 1987, dalam Trianto, 2010: 20).  Selain pemanfaatan media yang 

kreatif dan efektif, guru yang efektif juga memegang peranan penting, karena 

dalam hal ini gurulah sebagai perancang media yang sesuai dengan materi. 

Menurut Trianto (2010: 20), guru yang efektif adalah guru yang menemukan 
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cara dan selalu berusaha agar anak didiknya terlibat secara tepat dalam suatu 

pembelajaran. 

Disisi lain hasil observasi awal menunjukkan bahwa, pada kegiatan 

pembelajaran Kewirausahaan di SMK Harapan Kartasura, khususnya di Kelas 

X, guru masih cenderung menggunakan pembelajaran konvensional yaitu 

dominannya penggunaan metode ceramah dan kurangnya penggunaan media 

pembelajaran yang inovatif. Hal ini menyebabkan siswa kurang 

memperhatikan pembelajaran. Oleh karena itu, inovasi media pembelajaran 

sangat penting untuk kelangsungan pembelarajaran yang menyenangkan. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan media 

pembelajaran yang inovatif dan menarik. 

Dapat diketahui bahwa di SMK Harapan Kartasura telah tersedia 

berbagai sarana penunjang pembelajaran, diantaranya LCD, Projector, laptop, 

dan jaringan internet atau wifi. Fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh 

sekolah tersebut, ternyata belum banyak dimanfaatkan guru dan siswa secara 

maksimal. Sehingga kebermanfaatan dari berbagai sarana tersebut belum 

sepenuhnya dirasakan oleh guru dan siswa. 

Selain dari segi sarana dan prasarana, penulis juga melakukan 

wawancara terhadap guru pengampu mata pelajaran Kewirausahaan. Dari 

hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi bahwa siswa 

cenderung pasif, malas, dan kurang mendengarkan apa yang disampaikan 

oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Di zaman yang serba modern ini seiring perkembangan teknologi, 

perkembangan software pun juga tidak ketinggalan. Salah satu software yang 

paling banyak digunakan yaitu Videoscribe Sparkol. Videoscribe Sparkol 

adalah sebuah program aplikasi pembuat video berupa tulisan, gambar, dan 

suara yang telah banyak digunakan oleh para desainer untuk menghasilkan 

desain yang menarik. diantara program-program video pembelajaran, 

program videoscribe Sparkol merupakan program yang paling fleksibel yang 

digunakan untuk membuat video pembelajaran sehingga banyak yang 

menggunakan program tersebut. 
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Media pembelajaran berbasis software Videosrcibe yang dikembangan 

oleh Sparkol (salah satu perusahaan di Inggris) yang berupa whiteboard 

Animation. Whiteboard Animation sendiri merupakan media komunikasi yang 

dibuat oleh pengirim kepada penerima tanda melalui simbol-simbol seperti 

kata-kata, kalimat disertai gambar, dan auidovisual, yang akan membantu 

mempermudah penerima tanda memahami apa yang hendak disampaikan 

pengirim.  

Sesuai dengan mata pelajaran Kewirausahaan yang mengharuskan 

siswa untuk banyak membaca yang terkadang justru membuat siswa merasa 

bosan dan mengantuk. Maka dengan adanya software videoscribe Sparkol 

dapat mengatasi permasalahan tersebut dan diharapkan dapat menjadi solusi 

bagi guru untuk memberi inovasi baru dalam pembelajaran kewirausahaan di 

SMK Harapan Kartasura. Disisi lain dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

menjadi lebih baik. 

Berdasarakan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi Media Pembelajaran 

Videoscribe Sparkol Pada Mata Pelajaran Kewirausahaan  Di SMK Harapan 

Kartasura”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah di SMK Harapan Kartasura adalah sebagai 

berikut: 

1. Media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar belum digunakan secara 

optimal oleh guru dan belum variatif. 

2. Pendidik masih menerapkan proses pembelajaran konvensional pada 

materi kewirausahaan sehinga keefektivan belajar siswa masih rendah. 

3. Belum adanya penggunaan media pembelajaran berbasis videoscribe 

Sparkol di kelas X SMK Harapan Kartasura. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan 

dibahas agar penelitian lebih spesifik dan tepat sasaran dalam menemukan 

solusi tentang strategi belajar dan media pembelajaran yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran Kewirausahaan pada kelas X SMK Harapan Kartasura. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penerapan media pembelajaran videoscribe Sparkol dalam 

pembelajaran kewirausahaan di SMK Harapan Kartasura? 

2. Apa kendala yang muncul dalam penerapan media videoscribe Sparkol 

pada pembelajaran kewirausahaan di SMK Harapan Kartasura? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui penerapan media pembelajaran videoscribe Sparkol 

dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK Harapan Kartasura. 

2. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam penerapan media 

videoscribe Sparkol pada pembelajaran kewirausahaan di SMK 

Harapan Kartasura. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat  

baik secara teorirtis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan sumbangan ilmu yang terkait dengan 

pengembangan media pembelajaran berbasis Videoscribe Sparkol. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Menambah referensi media pembelajaran yang dapat 

dipergunakan sewaktu-waktu dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

b. Bagi Guru 

Sebagai referensi dan perangsang kreativitas guru dalam 

penggunaan media pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Meningkatkan daya tarik pembelajaran siswa melalui media 

pembelajaran berbasis Videoscribe Sparkol sehingga  pembelajaran 

lebih menarik, kreatif dan inovatif. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain 

mengenai kebermanfaatan media Videoscribe Sparkol dalam 

meningkatkan pembelajaran kewirausahaan. 

 

 

 


