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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru kepada siswa untuk mengembangkan segala sumber daya yang 

dimiliki. Oleh sebab itu pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 seperti 

yang dikutip oleh Sanjaya (2011: 2) tentang sistem pendidikan nasional 

bahwa pendidikan adalah:  

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.  

Sedangkan menurut Roesminingsih dan Lamijan (2013: 4) mengatakan 

bahwa “Pendidikan yaitu sebuah usaha sadar untuk dikembangkannya sebuah 

kepribadian dan kemampuan manusia, yang dilakukan baik di dalam maupun 

di luar sekolah dan berlangsung selama masih hidup.” 

Keberhasilan dalam pembelajaran tentu tidak terlepas dari peran guru 

serta media pembelajaran yang digunakan saat kegaiatan pembelajaran. Guru 

sebagai penyampai materi di dalam kelas tentu harus menyampaikan materi 

dengan baik dengan segala bentuk media yang digunakan oleh guru dalam 

menunjang kegiatan pembelajaran di dalam kelas sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dan memberikan sebuah informasi kepada siswa, 

informasi baru yang diperoleh siswa dari penyampaian seorang guru tentu 

menciptakan sebuah pemahaman pada diri siswa. Pengukuran terhadap 

pemahaman siswa dapat dilakukan dengan cara penilaian terhadap hasil 

belajar siswa. 

Hasil belajar menurut Sanjaya (2010: 229) adalah “suatu proses 

aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya 

sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif baik 

perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun psikomotor.” Hasil 
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belajar dapat diukur dengan melakukan evaluasi atau tes terhadap siswa siswi 

lewat pemberian latihan soal dari materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Hasil evaluasi akan digunakan oleh guru untuk melihat seberapa jauh peserta 

didik menguasai materi yang telah disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Seorang guru dalam proses pembelajaran tentunya menginginkan hasil yang 

baik oleh sebab itu guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan 

materi kepada siswa-siswinya.  

Media pembelajaran dengan buku catatan dan buku pegangan guru 

dalam pembelajaran khususnya bidang akuntansi sebenarnya sudah terlalu 

familiar dan tidak terlalu menjadi masalah, akan tetapi apabila media ini  

digunakan secara terus menerus tanpa ada variasi media pembelajaran dari 

guru tentu akan memicu permasalahan lain. Permasalahan tersebut yaitu 

menurunnya hasil belajar siswa yang dikarenakan media pembelajaran yang 

digunakan guru dalam menyampaikan materi saat kegiatan pembelajaran 

terlalu monoton, sehingga perlu sebuah inovasi yang kreatif dari guru dalam 

penggunaan media pembelajaran untuk menyampaikan materi dikelas.  

Semakin berkembangnya teknologi Informasi diera globalisasi maka 

akan berdampak besar terhadap pengkembangan pendidikan. Salah satunya 

yaitu inovasi dalam penggunaan media yang lebih menarik untuk mendukung 

proses pembelajaran yang sesuai dan mengikuti perkembangan zaman. 

Seperti yang dikatakan Rusman dan Riyana (2011: 1) ”Tuntutan global 

menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan 

perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, 

terutama penyesuaian penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi 

dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran.”  

Sesuai dengan permasalahan diatas seorang guru dituntut agar lebih 

kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan 

media yang dapat menarik perhatian siswa antara lain yaitu media 

pembelajaran webblog dan videoscribe. Webblog merupakan sebuah laman 

yang didalamnya dapat digunakan untuk forum diskusi interaktif antara 

pemilik blog dan pengunjung, maka dari itu webblog sangat cocok digunakan 
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untuk sebuah media pembelajaran dimana guru sebagai pemilik blog dan 

siswa menjadi pengunjung yang nanti akan menciptakan suatu komunikasi 

interaktif dalam laman blog tersebut, selain itu webblog mempunyai banyak 

keunggulan diantara media yang lain yaitu kemudahan dalam 

mengoperasikannya serta biaya yang cukup terjangkau.  

Sedangkan videoscribe yaitu sebuah video animasi bergerak yang 

berisikan ringkasan materi pada background putih yang dibuat semenarik 

mungkin untuk dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Dalam videoscribe 

selain memuat materi pelajaran juga terdapat lagu saat video tersebut diputar 

dimana pemilihan lagu telah disesuaikan dengan konteks pendidikan. Video 

berisikan materi pembelajaran yang diputar saat kegiatan pembelajaran tentu 

dapat memecahkan kejenuhan siswa sehingga dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan baik. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan 

oleh Arsyad (2011: 23) yang mengatakan “ kualitas hasil belajar dapat 

ditingkatkan bilamana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran 

dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang 

terorganisasikan  dengan baik, spesifik, dan jelas.”     

Menurut hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dalam proses 

belajar mengajar di kelas X akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu, 

kegiatan pembelajaran masih menggunakan media pembelajaran berupa buku 

catatan, buku pegangan guru dan whiteboard saja. Selama 5 jam pelajaran 

guru menerangkan materi pelajaran kepada siswa dengan metode 

pembelajaran yang pada umumnya yaitu metode ceramah serta hanya 

menggunakan media pembelajaran berupa buku pegangan guru, buku catatan 

dan whiteboard. Setelah selesai menyampaikan materi, guru memberikan 

catatan serta penugasan terhadap siswa dan begitu seterusnya yang membuat 

sebagian besar siswa merasa bosan tidak memperhatikan pembelajaran. Hal 

ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

Apabila dalam pembelajaran guru menggunakan inovasi berupa media 

seperti webblog dan videoscribe tentu hal tersebut dapat memberikan hal 

positif kepada siswa agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang 
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diajarkan oleh guru. Tersedianya sarana dan prasarana berupa LCD disekolah 

memungkinkan bagi guru untuk menggunakan media pembelajaran berupa 

webblog dan videoscribe tersebut didalam proses belajar mengajar di kelas X 

Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu. Oleh sebab itu penerapan media 

pembelajaran berupa webblog dan videoscribe sangat mungkin dilaksanakan 

di kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan 

upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan media 

pembelajaran untuk memberikan inovasi dalam proses belajar mengajar di 

kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu. Melihat kenyataan  

tersebut penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS WEBBLOG DAN 

VIDEOSCRIBE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

KELAS X AKUNTANSI DI SMK MUHMMADIYAH DELANGGU”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang berhubungan dengan 

media dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Siswa merasa bosan dengan media pembelajaran berupa buku catatan yang 

digunakan dalam pembelajaran Akuntansi di kelas. 

2. Guru belum optimal dalam menerapkan inovasi media pembelajaran yang 

digunakan untuk menyampaikan materi di kelas. Media pembelajaran 

webblog dan videoscribe dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran dikelas. 

3. Media pembelajaran berupa buku catatan dan buku pegangan guru belum 

mampu secara optimal meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan media 

pembelajaran berbasis webblog dan videoscribe. Berdasarkan latar belakang 

dan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah 
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agar penelitian lebih fokus dalam mengatasi permasalahan. Penelitian ini 

membatasi masalah pada peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan 

media pembelajaran berbasis webblog dan videoscribe pada kompetensi dasar 

persamaan dasar akuntansi untuk siswa kelas X Akuntansi di SMK 

Muhammadiyah Delanggu. 

  

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana media pembelajaran yang ada pada Kompetensi Dasar 

Persamaan Dasar Akuntansi di kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 

Delanggu? 

2. Bagaimana penerapan media pembelajaran berbasis Webblog dan 

Videoscribe pada Kompetensi Dasar Persamaan Dasar Akuntansi di kelas 

X Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran berbasis Webblog dan Videoscribe pada Kompetensi Dasar 

Persamaan Dasar Akuntansi di kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 

Delanggu?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui media pembelajaran akuntansi yang ada pada 

Kompetensi Dasar Persamaan Dasar Akuntansi di kelas X Akuntansi SMK 

Muhammadiyah Delanggu. 

2. Untuk mengetahui penerapan media pembelajaran berbasis Webblog dan 

Videoscribe pada Kompetensi Dasar Persamaan Dasar Akuntansi di kelas 

X Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu. 

3. Untuk meneliti peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan 

media pembelajaran berbasis Webblog dan Videoscribe pada Kompetensi 

Dasar Persamaan Dasar Akuntansi di kelas X Akuntansi SMK 

Muhammadiyah Delanggu. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi penelitian sejenis melalui 

penerapan media pembelajaran berbasis Webblog dan Videoscribe untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar persamaan dasar 

akuntansi di kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam proses kegiatan pembelajaran yang efektif dan inovatif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif penggunaan media 

pembelajaran kepada sekolah yang bersangkutan. Sehingga sekolah 

dapat memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber belajar dengan 

menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, sehingga siswa 

tidak mudah bosan dalam kegiatan pembelajaran dan hasil belajar 

siswa dapat meningkat dengan optimal. 

d. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat memancing kreativitas guru untuk bisa 

berkreasi dalam penggunaan media pembelajaran. Guru dapat 

mengarahkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui 

media yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

 

 


