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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan 

siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun 

secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media 

pembelajaran, didasari  oleh adanya perbedaan interaksi tersebut, maka 

kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola 

pembelajaran (Rusman, 2012).  Pembelajaran aktif melibatkan siswa untuk 

melakukan sesuatu dan berfikir tentang sesuatu yang sedang dilakukannya 

(Warsono dan Hariyanto, 2013). Pembelajaran dalam cangkupan yang luas 

adalah usaha dari seorang guru untuk mengajarkan pengembangan dan 

pengalaman hidup dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut Elvira (2008), Efektivitas pembelajaran merupakan pencapaian 

tujuan antara perencanaan dan hasil pembelajaran. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Efektivitas pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

ditinjau dari segi guru maupun dari segi pembelajaran. Efektivitas merupakan 

suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor dalam maupun di luar 

diri dari seseorang, efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil tetapi juga dari 

sisi persepsi maupun sikap seseorang dan sebagai ukuran kepuasan yang 

dicapai oleh seseorang (Dewi, 2017). Guru yang melakukan pembelajaran 

secara efektif akan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, 

mengorganisasikan dan mengelola kelas dengan baik, menyediakan sumber-

sumber dan bahan pembelajaran yang sesuai, dan membimbing pembelajaran 

dalam kegiatan pembelajaran. Faktor utama yang guru lakukan sebelum 

melakukan pembelajaran, yaitu perencanaan guru, strategi pembelajaran, 

media pembelajaran, pengelolaan kelas, iklim kelas dan evaluasi 

pembelajaran. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran 

yaitu isi pembelajaran, bahan, strategi, perilaku guru, suasana pelajaran, 

lingkungan belajar, pembelajaran, durasi dan alokasi pembelajaran (Sri 

Anitah. W, dkk.2007).   
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Penerapan pengajaran dengan menggunakan media pembelajaran agar 

dapat menarik perhatian siswa dan siswa akan terbantu untuk dapat 

memahami materi yang disampaikan sehingga siswa dapat memiliki motivasi 

dan rangsangan selama kegiatan pembelajaran. Menurut Sanaky (2013), 

mengartikan media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu pendidikan 

yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk 

mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Penggunaan media dalam pembelajaran dapat menunjang ketetapan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran, media pembelajaran dapat berupa media 

gambar, suara, maupun gabungan gambar dan suara serta hal-hal lain yang 

dapat digunakan untuk menambah efektivitas dan minat belajar siswa dalam 

mempelajari materi pembelajaran. Media merupakan sarana pembelajaran 

yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa yang bertujuan 

untuk membuat tahu siswa. Media adalah pembawa pesan yang berasal dari 

suatu sumber pesan (dapat berupa orang atau benda) kepada penerima pesan 

(Wiarto, 2016). Media pembelajaran adalah segala bentuk sesuatu baik 

barang asli maupun hasil tiruan, manipulasi, modifikasi, dan simplikasi yang 

dapat di gunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran geografi agar 

penyampaian materi ajar dari suatu topik pembelajaran geografi dapat dengan 

mudah di terima dan di serap oleh peserta didik sehingga dapat meningkatkan 

efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan pembelajaran geografi sesuai 

dengan rancangan skenario mengajar pendidik (Perdana, 2014) 

Video merupakan salah satu jenis media audio-visual yang dapat 

menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara 

alamiah atau suara yang sesuai (Wiarto, 2016). Menurut Sanaky (2013) 

mendefinisikan video sebagai gambar bergerak yang disertai dengan unsur 

suara, serta dapat ditayangkan melaluai medium video dan video compact 

disk. Penggunaan media video dalam proses pembelajaran membuat materi 

yang disampaikan dapat menambah minat belajar siswa, dalam media video 

terdapat gabungan antara suara dan gambar untuk dapat memperjelas materi 

serta memberi gambaran nyata terhadap objek dilapangan. Media video yang 

dibuat berisi tentang materi yang berkaitan dengan pra bencana, saat bencana 
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dan pasca bencana banjir. Melalui media video ini siswa diharapkan dapat 

menerapkan secara langsung dilapangan. 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti melakukan   

  penelitian  dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIA VIDEO  

  PEMBELAJARAN  MATERI KERUSAKAN LINGKUNGAN 

 HIDUP AKIBAT BANJIR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

 KELAS VIII DI SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA”. 

B. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat di identifikasi masalah 

 dalam  penelitian ini adalah : 

 a. Materi bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat banjir disajikan  

   menggunakan media video menambah daya tarik Siswa di SMP  

   Muhammadiyah 5 Surakarta.  

b. Penggunaan media video pada materi bentuk kerusakan lingkungan hidup  

  akibat banjir di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

C. Pembatasan masalah 

  Pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian 

 ini ditekankan pada efektivitas penggunaan media video pembelajaran untuk 

 materi kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di SMP Muhammadiyah 5 

 Surakarta. 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah 

 penelitian yaitu: Bagaimana efektifitas video pembelajaran materi kerusakan 

 lingkungan hidup akibat banjir terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di SMP 

 Muhammadiyah 5 Surakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah yang dipaparkan, tujuan  

  yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas 

 penggunaan media video pembelajaran materi kerusakan lingkungan hidup 

 akibat banjir terhadap hasil peningkatan pengetahuan siswa di SMP 

 Muhammadiyah 5 Surakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan, dapat diperoleh manfaat  

  penelitian sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan kajian dan informasi bagi peneliti yang berkaitan 

dengan pembelajaran menggunakan media video. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan meningkatkan 

efektivitas penggunaan media video untuk pembelajaran IPS.   

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

1) Meningkatkan minat belajar siswa dalam menerima materi 

pelajaran IPS. 

2) Mengembangkan ide dan kreativitas siswa. 

b. Manfaat Bagi Guru 

1) Untuk mengembangkan profesional guru. 

2) Untuk mengembangkan keterampilan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran. 

3) Mendapatkan bahan ajar dan strategi pembelajaran yang baru 

untuk mengembangkan materi pelajaran. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. 

2) Mengembangkan metode pelajaran sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan kemajuan zaman. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

 Memberikan pengalamann langsung dalam pengaplikasian video 

pembelajaran dan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dalam melakukan penelitian. 

e. Manfaat untuk kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) 

1) Menambah reverensi buku tentang kelengkapan penulis. 

2) Menambah bacaan di perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP). 


