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BAB 1  

PENDAHUUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring bertumbuh kembangnya teknologi yang semakin pesat kemudian 

penggunaan “internet of things” tentunya harus dilakukan upaya untuk menghadapi 

dampak dari revolusi industry 4.0, dalam hal ini tentunya Pendidikan juga ikut andil 

dalam upaya modernisasi revoluasi industri 4.0 di Indonesia. Dalam keadaan seperti 

saat ini, dunia sedang diuji dengan suatu permasalahan kesehatan yaitu Pandemi 

Corona (Covid-19) ini yang sangat berpengaruh juga pada setiap aspek kehidupan. 

Bukan hanya satu atau dua negara yang terkena pandemi ini, tapi ratusan negara 

yang sudah terserang oleh pandemi ini. Bahkan data terbaru dari WHO 

(24/04/2020), sudah 2,73 juta orang yang terkena atau positif terinfeksi virus Covid-

19, 191.231 yang meninggal dunia dan 751.450 dinyatakan sembuh (Hamid, 

2020:1) 

Pembelajaran daring sekarang menjadi pilihan utama karena adanya 

pandemi ini. Pembelajaran jarak jauh atau daring adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang pada pelaksanannya tidak bertatap muka langsung di kelas. E-

learning bisa digunakan dalam kondisi seperti ini, karena berbasis internet yang 

berarti tidak perlu datang ke kelas (Yaumi, 2007: 196), contoh beberapa alat yang 

bisa dipakai mulai dari e-mail, blog, Wikipedia, e-portofolio, animasi, tautan video 

hingga jejaring social, seperti, Whatsaap Facebook, Twitter, Youtube, Google 

Classroom, Edmodo, dan sebagainya (Noesgaard & Ørngreen, dalam Rahmawati, 

2016:1). Dan karena itu, E-learning semakin menjadi pilihan karena dapat 

menghemat biaya, waktu dan lebih fleksibel (Kusuma Ningtyas,dkk, 2008:20). 

Dalam mengatasi permasalahan pandemi virus covid-19 dimana 

pembelajaran di kelas dialihkan menjadi pembelajaran daring atau jarak jauh, 

mendikbud selaku Menteri Pendidikan yang berdaulat dalam pengentasan 

Pendidikan Indonesia telah memberikan edaran No 4 tahun 2020 tentang panduan 

pembelajaran jarak jauh, dimana didalamnya termuat arahan mendikbud untuk guru 

agar mampu menyiapkan pembelajaran daring yang tidak memberatkan siswa atau 

orang tua dirumah, kemudian mendikbud juga telah menyiapkan beragam media 
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yang dapat meringankan tugas guru dalam menyiapkan media pembelajaran dengan 

salah satu yang terus dikembangkan adalah siaran belajar diruamh untuk 

SD,SMP,SMA ATAU SMK di stasiun TVRI nasional,Selain media yang telah 

disiapkan oleh mendikbud sekolah juga tetap membutuhkan komitmen kuat dalam 

rangka mengontrol aktivitas pembelajaran pada setiap siswa, yang harapanya siswa 

atau orang tua dirumah tidak terbebani aktivitas pembelajaran yang berubah karena 

pandemi covid-19 ini oleh karena itu diperlukan inovasi yang dapat dijadikan 

sebagai alat atau media yang berperan untuk membantu guru dalam pembelajaran 

jarak jauh, pada penelitian ini peneliti menganalisis penggunaan media motion 

graphic dimana siswa dapat secara mandiri bisa belajar tanpa harus membebani 

orang tua atau keluarga dirumah, dengan materi yang dirangkum menjadi sebuah 

video kartun, karena mayoritas siswa SD menyukai kartun, diharapkan 

pembelajaran dapat dilakukan secara daring seperti pada SD N 1 Kanoman kelas V 

pada pembelajaran tematik. 

Media motion graphic yang dibuat oleh SD N 1 Kanoman berisikan materi 

pembelajaran yang meliputi pembelajaran tematik, agama dan bahasa Inggris, 

pembuatan motion ghraphic sangat beragam seperti membuat dengan powtoon, 

powerpoint ataupun after effect oleh operator sekolah yang ditugaskan kepala 

sekolah dengan bekersama dengan guru-guru tertentu, setelah media motion 

graphic terbentuk sekolah akan mempublikasikanya dalam youtube yang kemudian 

pada saat pembelajaran tautan media tersebut dikirim ke group kelas masing-

masing. 

Proses belajar mengajar di kelas bertujuan untuk mencapai perubahan-

perubahan tingkah laku intelektual, moral maupun sosial pada siswa. Siswa 

berinteraksi dengan lingkungan belajar diatur oleh guru melalui proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas ditentukan oleh 

beberapa komponen pembelajaran, antara lain: tujuan pembelajaran, materi/bahan 

ajar, metode dan media, evaluasi, siswa, guru (Ruhimat, dkk.,2011:147). Ditinjau 

dari sudut pandang pendidik, guru harus dapat mengintegrasikan kemampuannya 

dalam mengelola pembelajaran di kelas, salah satunya bagaimana penggunaan 

media untuk mempermudah penyampaian materi, serta mempermudah penerimaan 
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materi pelajaran oleh siswa. Dengan demikian, perlu upaya untuk menjembatani 

permasalahan tersebut demi tercapainya keberhasilan pengajaran. Dalam hal ini 

penggunaan media berupa animasi yang dapat memvisualisasikan sesuatu yang 

abstrak. Media yang diharapkan adalah media yang dapat memberikan penjelasan 

dari pelajaran abstrak menjadi bersifat kongkrit. Pelajaran yang dibuat visualisasi 

ke dalam bentuk gambar animasi lebih bermakna dan menarik, lebih mudah 

diterima, dipahami, lebih dapat memotivasi, yakni menurut Lee & Owens 

(2004:127) bahwa penggunaan animasi dan efek khusus sangat bagus dan efektif 

untuk menarik perhatian peserta didik dalam situasi pembelajaran baik permulaan 

maupun akhir rangkaian pelajaran. Sesuai dengan teori tersebut media yang dibuat 

oleh SD N 1 Kanoman sudah menerapkan penggabungan antara video, gambar, 

tulisan dan suara, sehingga pengalaman belajar siswa sudah lebih dari abstrak dan 

sudah bersifat konkrit.  

Melalui penelitian ini akan mendeskripsikan penggunaan media motion 

graphic untuk mengatasi permasalahan Pendidikan di masa pandemi covid-19 ini, 

khususnya media pengajaran pada pembelajaran tematik secara daring pada kelas 

V tema 9 sub tema 2 pembelajaran 1 di SD N 1 Kanoman. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data 

wawancara,dengan didukung observasi dan dokumentasi, yang nanti akan 

dianalisis dan keabsahan datanya adalah triangulasi sumber, Adapun tujuan dari 

penelitan ini adalah mendeskripsikan penggunaan media motion graphic dalam 

pembelajaran tematik secara daring, kemudian mendeskripsikan kendala dan solusi 

apa yang didapat dari pembelajaran tematik daring menggunakan media motion 

graphic kelas V tema 9 sub tema 2 pembelajaran 1. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan media Motion Graphic dalam pembelajaran tematik 

daring kelas V tema 9 sub tema 2 pembelajaran 1? 

2. Bagaimana kendala dalam menggunakan media motion graphic dalam 

pembelajaran tematik daring kelas V tema 9 sub tema 2 pembelajaran 1 ? 
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3. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam kendala menggunakan media motion 

graphic dalam pembelajaran tematik daring kelas V tema 9 sub tema 2 

pembelajaran 1? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan : 

1. Penggunaan media Motion Graphic dalam pembelajaran tematik daring eklas 

V tema 9 sub tema 2 pembelajaran 1. 

2. Kendala dalam menggunakan media motion graphic dalam pembelajaran 

tematik daring kelas V tema 9 sub tema 2 pembelajaran 1. 

3. Solusi yang dilakukan dalam kendala menggunakan media motion graphic 

dalam pembelajaran tematik daring kelas V tema 9 sub tema 2 pembelajaran 1. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi akan efektivitas 

penggunaan media motion graphics dalam pembelajaran tematik untuk 

meningkatkan pengalaman dan hasil belajar peserta diidk, Adapun rincian manfaat 

penelitian tersebut dibawah ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan mampu dijadikan sebagai 

salah satu contoh dari 1001 inovasi yang cukup kekinian yang diharapkan 

mampu mengangkat inovasi dan kretaivitas guru dalam membimbing peserta 

didik dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar, sehingga dapat 

menciptakan media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran tematik secara daring. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, dapat menambah inspirasi untuk menjadi cikal bakal guru 

yang mumpuni, kemudian mampu mengembangkan media motion 

graphics yang estetik dan mutualistic untuk menunjang moto calon guru 

yang professional dalam upaya menciptakan inovasi pembelajaran 

kekinian dan terarah dalam menyiapkan generasi emas dalam menghadapi 

revolusi industry 4.0. 
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b. Bagi Siswa, media pembelajaran motion graphics ini diharapkan dapat 

mempermudah peserta didik untuk memahami materi tematik, media ini 

tentunya tidak semata-mata menghilangkan peran guru di kelas daring, 

namun akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang 

tujuanya secara evektif peserta didik mampu memberikan feedback 

membuat video iklan dalam menyerap materi tema 9 sub tema 2 

pembelajaran 1, dengan media yang dapat dilihat dalam bentuk video 

siswa tidak perlu berimajinasi dan adanya suara dialog dalam video siswa 

akan lebih jelas dalam menyaksikan video motion graphic. 

c. Bagi Guru, memberikan wawasan baru bagi guru yang diperlukan dalam 

pengembangan inovasi baru yang ditujukan untuk pembuatan media yang 

mutualistic, estetik dan kekinian dalam bidang pemanfaatan teknologi, 

terutama di tengah adanya pandemic virus Covid-19. Media daring 

diperlukan untuk efektivitas pembelajaran tematik secara daring 

d. Bagi Sekolah, dapat dijadikan headline baru sekolah dalam 

mengembangkan visi misi sekolah, seperti sekolah berbasis ICT, dan dapat 

dijadikan motivasi dalam membina guru yang professional dan 

berkualitas, selain itu dengan terciptanya sekolah yang unggul di bidang 

IT akan menciptakan guru yang mampu dalam membuat dan 

melaksanakan media motion graphic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


