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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan 

dari satu proses pembangunan bangsa. Melalui pendidikan diharapkan 

dapat mengubah tingkah laku manusia menjadi manusia yang berkualitas 

dan memiliki pola pikir yang luas. Pendidikan merupakan pilar penting 

dalam pembangunan satu bangsa diperlukan inovasi-inovasi agar proses 

dan tujuan pendidikan tetap mengikuti perkembangan jaman. 

Perkembangan dunia pendidikan harus terus dilakukan agar sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan yang ada saat ini. Dunia pendidikan yang 

berkembang akan meningkatkan kualitas sesuai dengan apa diperlukan 

saat ini. Melalui pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Dalam Undang–undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar terencana agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, 

ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dalam proses belajar mengajar, hal utama yang di inginkan adalah 

keberhasilan siswa dalam  memahami materi pembelajaran yang di ajarkan 

serta mencapai tujuan tujuan pembelajaran selama proses belajar mengajar 

di sekolah untuk mencapai kebrhasilan tesebut guru harus membimbing 

siswa sehingga lebih aktif selama proses belajar mengajar tidak hanya 

sekedar menyampaikan materi saja, melainkan dapat juga memanfaatkan 

teknologi menjadi alat bantu dalam membuat pembelajaran menjadi lebih 

menarik. 
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Berdasarkan pengertian penidikan dan tujuan pendidikan, terliht 

bahwa kemandirian merupakan aspek yang penting dalam pendidikan. 

Kurangnya sifat kemandirin dalam belajar dapat menimbulkan kebiasaan 

belajar yang kurang baik, seperti membolos, belajar hanya ujian dan 

mencontek (Desmita, 2011 : 189). 

Memurut Bernard Renaldy suteja, jimmy Anthony Sarapung & 

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

memungkinkan penciptakan teknik pengaaran baru, yaitu melalui media 

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

perpatokan pada media papan tulis dan selama dalam proses belajar 

mengajar agar siswa dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai 

dengan bdang pengetahuan yang di pelajarinya. Di samping itu, guru juga 

harus mnguasai materi pembelajaran mampu memebuat materi 

pembelajaran yang di sampaikan menarik minat dan perhatian metode 

ceramah saja selama proses belajar mengajar jika ingin mencapai tujuan 

pembelajaran yang baik, melainkan juga harus di tambah dengan bantuan. 

Menurut Hamalik (dalam Azhar Arsyad, 2011: 15), “Pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap 

siswa”. Sejalan dengan itu, Hamdani (2011: 89) juga menyatakan “Media 

pembelajaran adalah 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”. 

Penelitian ini untuk mengetahui peran media terhadap efektifitas 

siswa. Kegiatan yang yang berkualitas tidak hanya berdasarkan teori dan 

kurikulum yang ada kurikulum yang ada tetapi juga segaa elemen yang 

mendukung proses pembelajaran. Pertama adalah ketersediaan tenaga 

pendidikan yang mumpuni sehinggga dapat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan baik. Kedua kesiapan peserta didik untuk mengikuti 
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kegiatan pembelajaran yang di sampaikan guru. Ketiga sarana dan 

prasarana yang mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang di 

gunakan harus tepat sasaran dan efektif sehingga ilmu yang di sampaikan 

oleh guru dapat di terima dengan baik oleh siswa. Kemampuan berfikir 

kritis dan kreatif memungkinkan sesorang mempelajari masalah yang di 

hadapi secara sitemtis, menghadapi berbagai tantangan dengan cara tang 

terorganisir, merumuskan pernyataan yang inofatif dan merancang solusi-

solusi yang orisinil (Johnson 2001 : 100 dalam Jurnal Riset Pendidikan 

Matemmatika Vol oleh Happy, Dkk). 

Salah satu softwere animasi yang menarik untuk di gunakan 

sebagai media presentasi yaitu powtoon. Aplikasi ini merupakan web apps 

untuk membuat presentasi atau video animasi kartun dengan yang mudah. 

Powtoon memiliki fitur animasi yang menarik, diantaranya animasi tulisan 

tangan, animasi kartun, dan efek transisi yang lebih hidup serta pengaturan 

timeline yang lebih mudah. Media powtoon dapat memperjelas penyajian 

pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. 

Sesuai dengan kompetensi dasar yang di pelajari pada saat 

observasi siswa kelas X SMK Harapan Kartasura penggunaan media 

pembelajaran pada mata pelajaran kewirausahaan sangat disukai oleh 

siswa. Ketika siswa diberi video saat pembelajaran siswa menjadi lebih 

antusias dalam menyaksikan video pembelajaran tersebut. Tapi sayangnya 

berdasarkan pengamatan peneliti penggunaan media berbasis audiovisual 

yang salah santunya berbentuk film pendek justru kurang mendukung 

dengan isi materi pembelajaran khususnya pada mata pelajaran 

kewirausahaan , sehungga dengan adanya media audiovisual powtoon ini 

dapat melengkapi apa yang tidak terdapat dlam media audiovisual biasa 

seperti pengguna dapat memsukkan materi pembelajaran ke dalam video 

tersebut dengan tampilan yang menarik sehingga siswa tidak hanya 

sekedar meonton tapi juga sekligus mengamati materi yang di sampaikan 

dalam media audiovisual powtoon tersebut. 
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Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Penggunaan Media Pembelajaran Powtoon Pada Mata 

Pelajaran Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Efektifitas Belajar Siswa 

Kelas X di SMK Harapan Kartasura Tahun Pelajaran 2018/2019” 

 

B. Identifikasi Masakah 

Berdasarkan uruaian latar belakang masalah di atas maka dapat 

diidentifikasikan masalah – masalah di SMK Harapan Kartasura  adalah 

sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran masih kurang dikembangkan dan di variasikan, 

sehingga cenderung bersifat monoton dan kurang mendorong 

tumbuhnya kemandirian belajar bagi siswa 

2. Belum adanya penggunaan media pembelajaran powtoon pada materi 

kewirausahaan untuk meningkatatkan efektifitas belajar siswa 

3. Pendidik masih menggunakan metode konvensional sehinga siswa 

merasa bosan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, perlu 

adanya pembatasan masalah agar peneliti lebih fokus dalam menggali dan 

mengatasi masalah yang ada. 

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan  

dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif di mana siswa dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif.  

2. Media yang akan ditampilkan dalam proses belajar mengajar terlebih 

dahulu direncanakan sesuai kebutuhan lapangan atau siswanya. 

3. Powtoon adalah layanan online untuk membuat sebuah paparan yang 

memiliki fitur animasi kartun dan efek transisi yang lebih hidup serta 

pengaturan timeline. 
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D. RumusanMasalah 

Berdasarkan dari pembatasan masalah di atas tersebut, maka 

rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran kewirausahaan 

berbasis aplikasi powtoon?  

2. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran kewirausahaan berbasis 

powtoon berdsarkan penelaian dari ahli media, ahli materi pelajaran 

kewirausahaan? 

3. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran kewirausahaan berbasis 

powtoon berdasarkan penilaian dari siswa? 

4. Bagaimanakah peningkatan efektivitas belajar siswa setelah 

menggunakan media pembelajaran kewirausahaan berbasis powtoon? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah 

diatas, yaitu: 

1. Mengembangakan media pembelajaran yang interaktif dan kreatif 

pada mata pelajaran kewirausahaan kelas X berbasis aplikasi powtoon 

di SMK Harapan Kartasura 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran kewirausahaan 

berbasis aplikasi powtoon brdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli 

media dan guru mata pelejaran kewirausahaan 

3. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran kewirausahaan 

berbasis aplikasi powtoon berdasarkan penilaian dari siswa. 

4. Untuk mengetahui peningkatan efektivitas belajar siswa setelah 

menggunkan media pembelajaran berbasis aplikasi powtoon. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat secara teoritis ataupun prakti 
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1. Memeberikan pengealaman yang efektif dan kreatif bagi siswa 

sehingga mampu menambah pemahaman pada materi-matei pelajaran 

yang ada pada pelajaran kewirausahaan. 

2. Memberikan referensi pembelajaran bagi para guru dan calon pendidik 

lainnya dengan aplikasi powtoon sebagai media pembelajaran alternatif 

yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

3. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan konstribusi positif 

bagi sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada 

penggunaan media pembelajaran. 

4. Untuk pembaca dan penelitin lain diharapkan dapat menjadi referensi  

pengetahuan dalam melakukan penelitian yang sejenis. 


