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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya

memutus lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan dalam berbagai aspek,

pendidikan dapat membuat kehidupan suatu bangsa menjadi lebih baik. Melalui

pendidikan juga sumber daya manusia dapat tingkatkan sehingga kualitas generasi

muda sebagai penerus bangsa semakin baik. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari

produk pendidikan. Saat ini, tidak semua produk pendidikan dapat bermanfaat

bagi masyarakat, hal ini mencerminkan bahwa kualitas pendidikan masih perlu

ditingkatkan. Pengaruh persaingan global yang semakin pesat dan membutuhkan

orang–orang yang ahli dibidangnya membuat kualitas pendidikan suatu bangsa

sangat diperhitungkan di dunia global.

Melalui pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas dapat diciptakan.

Sumber daya manusia yang mandiri, kritis terhadap masalah-masalah sosial,

bertanggung jawab, cerdas, mengikuti IPTEK dan tidak mengesampingkan imtak.

Sehingga sumber daya alam di bumi ini dapat dimanfaatkan secara bijak dan

optimal. Tanpa merusak tetapi membuatnya bernilai tinggi karena sumber daya

manusia yang baik dapat meningkatkan IPTEK yang lebih maju. Sumber daya

manusia yang berkualitas didapatkan dari pendidikan yang berkualitas.
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Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: “pendidikan nasional ialah

suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia untuk menjadi

Pancasila, yang berpribadi, berdasarkan akan Ketuhanan berkesadaran dan

mampu membudayakan alam sekitar” (H. Fuad Ihsan, 2010:114).

Pendidikan memiliki fungsi yang fundamental yaitu mencerdaskan kehidupan

bangsa, setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan pendidikan. Begitupun

bangsa Indonesia, banyaknya usaha pemerintah dalam memajukan pendidikan di

Indonesia dapat dilihat dari bantuan-bantuan yang terus dialirkan untuk kalangan

masyarakat yang kurang mampu seperti dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS), serta bantuan lainnya yang disalurkan untuk fasilitas sekolah. Selain itu,

pendidikan wajib 12 tahun pun dicanangkan. Hal tersebut merupakan cermin

untuk melihat upaya pemerintah dalam memberantas ketertinggalan dalam

melalui pendidikan.

Upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang

mampu secara menyeluruh memang masih belum mencapai target yang optimal,

hal ini disebabkan karena berbagai faktor seperti jauhnya jarak tempuh dari pusat

pemerintahanan membuat suatu wilayah kurang mendapat informasi terbaru

mengenai pendidikan. Kurang terjangkaunya suatu daerah membuat tidak

meratanya suatu sistem pendidikan sehingga ketimpangan pendidikan seringkali

terjadi. Hal ini dapat menghambat tujuan nasional pendidikan, ketimpangan

pendidikan terjadi karena terlambatnya informasi yang masuk ke dalam

pemerintah daerah tersebut.
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Sehingga terkadang ada perbedaan kualitas antara satu daerah dengan daerah yang

lain. Kualitas pendidikan bagi daerah yang jauh dari pusat kota biasanya lebih

rendah dari pada daerah yang dekat atau bahkan terletak di pusat kota pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mencari kurikulum yang

sesuai dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu kurikulum

selalu berubah-ubah. Perubahan kurikulum di Indonesia telah terjadi beberapa kali

seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi berubah menjadi Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan.

Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk memilih kurikulum yang sesuai

dengan kondisi peserta didik yang ada di Indonesia dan untuk terus meningkatkan

kualitas pendidikan. Pada dasarnya pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan

dengan meningkatkan kualitas guru, karena guru merupakan perantara penting

setelah peran orang tua pada pendidikan didalam keluarga. Guru menjadi icon

utama dalam bidang pendidikan, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang dapat

mewujudkan tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan bangsa. Namun dewasa ini,

masih banyak guru yang kurang optimal dalam membelajari generasi muda

bangsa dengan tidak menghiraukan kebutuhan-kebutuhannya pada saat

pembelajaran berlangsung.

Pada jenjang sekolah, terutama Sekolah Menengah Atas siswa perlu diberikan

pembelajaran yang optimal, dengan memberikan pemahaman dengan baik  agar

siswa mampu menyerap semua informasi yang diberikan oleh guru.

Ketidakseimbangan pengetahuan teknologi oleh guru dengan zaman yang sedang

berkembang membuat situasi pembelajaran menjadi terhambat karena perantara
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sebagai penyampai informasi dari guru sangat terbatas. Meskipun sudah diberikan

pelatihan-pelatihan dalam bidang teknologi namun masih banyak guru yang

memakai metode ceramah sehingga membuat suasana pembelajaran menjadi

monoton dan terkesan membosankan. Metode pembelajaran merupakan sutau cara

yang dilakukan oleh guru dalam mengatur kegiatan belajar-mengajar.

Apabila guru hanya menggunakan metode ceramah dalam setiap pembelajaran

maka siswa hanya terpaku pada penjelasan guru yang dianggap sebagai satu-

satunya sumber informasi dari materi yang sedang dipelajari. Sehingga

kemampuan siswa untuk mengembangakan kemampuannya menjadi terbatas.

Oleh karena itu sangat diperlukan kreatifitas guru untuk mengubah metode

pembelajaran menjadi menarik dan dapat memancing siswa untuk aktif.

Pendidikan yang berkualitas tentunya tidak hanya dengan pendidikan biasa yang

pada prosesnya guru hanya memberikan materi-materi saja, tetapi juga

membuatnya menarik, menuntun siswa menjadi aktif, kreatif juga menjadikan

pembelajaran tersebut menyenangkan. Hasil pembelajaran yang optimal akan

dicapai dengan memancingnya agar siswa menjadi aktif ketika pembelajaran

sedang berlangsung seperti memberikan kesempatan pada siswa untuk berfikir

kritis dan melakukan “sharing” sesama siswa sehingga siswa mendapat banyak

ilmu dan nantinya siswa  dapat menjadi produk pendidikan yang berkualitas

dandapat berguna bagi masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dapat

diwujudkan dengan adanya tenaga pengajar yang handal di bidangnya atau guru

profesional.
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Guru profesional merupakan guru yang dapat menguasai bidangnya, guru

profesional tidak hanya berpatokan pada satu media pembelajaran di dalam

metode atau model dalam setiap mengajar, tetapi juga dapat memodifikasikannya

menjadi media dan metode pembelajaran yang efektif dan mudah diterima oleh

siswa. Seorang guru profesional sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter

siswa. Dalam hal ini, media pembelajaran sangat berperan penting. Gagne dan

Briggs mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik

digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang terdiri antara lain

buku, tape-recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide, foto, gambar,

grafik, televisi dan komputer (Azhar Arsyad, 2000:4).

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh guru pada saat

berlangsungnya pembelajaran, media pembelajaran tidak cukup dengan spidol dan

whiteboard untuk mempertegas kata atau kalimat yang sudah dijelaskan oleh

guru. Media pembelajaran merupakan sarana penting yang harus digunakan oleh

guru yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam menerima materi yang

disampaikan oleh guru. Mengingat pesatnya kemajuan teknologi sekarang

membuat guru harus dapat menyeimbangkan kemampuannya dalam bidang

teknologi.

Sehingga guru mampu membuat suatu media pembelajaran yang bersifat lebih

menarik sehingga suasana belajar lebih kondusif. Selain itu juga penggunaan

media pembelajaran yang inovatif dan modern dapat membuat suasana

membosankan menjadi menyenangkan. Membuat suatu media pembelajaran

diperlukan teknik sendiri agar siswa dapat benar-benar memahami materi yang
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disampaikan oleh guru. Kreatifitas guru dalam memilih dan memodifikasi media

pembelajaran akan menentukan keberhasilan siswa dalam menerima materi

pelajaran. Tidak semua siswa mampu berfikir sesuai dengan penjelasan yang

dilakukan oleh guru, maka dari itu media digunakan untuk mempermudah siswa

dalam menerima materi dengan memperjelas suatu kondisi dalam bentuk gambar

atau video.

Terbatasnya kemampuan siswa dalam menerima materi yang disebabkan oleh

besarnya ruang kelas sehingga tidak semua siswa mampu menerima materi yang

disampaikan dengan baik. Terbatasnya kemampuan siswa memvisualisasikan

seorang tokoh dan letak wilayah suatu peristiwa. Dari observasi yang telah

dilakukan oleh peneliti terhadap analisis kebutuhan siswa tersebut maka dapat

diketahui bahwa siswa membutuhkan media pembelajaran yang mengandung

unsur audio dan visual. Melihat potensi yang ada di SMA N 1 Tumijajar didukung

dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya komputer yang

berjumlah 30, wifi dengan jaringan yang baik dengan rata-rata kecepatan internet

1,9 Mbps, dan program-program pembuatan video seperti macromedia flash.

Tetapi sayangnya, sarana tersebut kurang dimanfaat secara optimal untuk

membuat media pembelajaran yang mengandung unsur audio dan visual.

Penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi dan didukung oleh

metode pembelajaran yang tepat akan membuat kegiatan belajar lebih efektif.

Pembelajaran yang efektif akan mengoptimalkan daya serap siswa terhadap materi

yang telah disampaikan. Dalam penggunaan media pembelajaran, media

audiovisual dapat digunakan oleh guru dalam mengemas materi pembelajaran
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menjadi menarik. Menurut Ahmad Rohani, media audiovisual merupakan media

instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan (kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi), meliputi media yang dapat dilihat dan didengar

(Ahmad Rohani, 1997:27). Media pembelajaran audiovisual dapat berbentuk

gambar atau video-video yang dapat menunjang materi yang disampaikan oleh

guru.

Dengan adanya media audiovisual, maka guru dapat menggunakan program-

program seperti Movie Maker yang pada saat ini belum banyak digunakan oleh

kebanyakan guru dengan menggabungkannya dengan materi pelajaran menjadi

satu kesatuan materi pembelajaran yang lebih inovatif. Disisi lain pun kreatifitas

guru akan lebih berkembang dalam hal mendesain materi pembelajaran.

Pengembangan media pembelajaran merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan

penyusunan dokumen pembelajaran lainnya, seperti kurikulum, silabus dan

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan lain-lain (Rayandra Asyhar,

2012:94).

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan media audiovisual Movie Maker dalam kegiatan belajar.

2. Penggunaan media pembelajaran inovatif, yang dapat dilihat dan

didengar untuk mendorong semangat belajar siswa.
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2. Pembatasan Masalah

Banyaknya permasalahan yang muncul dalam penelitian ini membuat pembahasan

semakin luas. Oleh sebab itu, peneliti membatasi masalah pada “pengembangan

media audiovisual Movie Maker pada pembelajaran sejarah di SMA N 1

Tumijajar tahun pelajaran 2014-2015”. Dengan adanya pembatasan masalah

tersebut, diharapkan penyusunan penelitian ini lebih fokus pada suatu

permasalahan dan dapat sesuai dengan tujuan yang peneliti harapkan.

3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian

ini adalah bagaimanakah mengembangkan media audiovisual Movie Maker pada

pembelajaran sejarah di SMA N 1 Tumijajar tahun pelajaran 2014-2015?

C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan tentang apa yang ingin dicapai dari

hasil akhir penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara

mengembangkan media pembelajaran audiovisual Movie Maker pada

pembelajaran sejarah di SMA N 1 Tumijajar tahun pelajaran 2014-2015.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberi kegunaan kepada pihak-

pihak yang membutuhkan, baik itu sekolah, guru, maupun siswa. Maka dari itu,

kegunaan dari penelitian ini adalah:



9

1. Membuat media pembelajaran sejarah yang berbasis teknologi.

2. Menciptakan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi

audiovisual dan menyenangkan.

3. Memotivasi siswa agar lebih semangat dalam mengikuti proses

pembelajaran.

4. Membuat materi yang disampaikan kepada siswa lebih menarik.

5. Materi yang disampaikan dapat dikemas secara praktis dalam bentuk CD

atau softcopy sehingga siswa dapat memutarnya kembali di rumah.

6. Memotivasi guru untuk dapat mengembangkan media pembelajaran yang

lebih inovatif.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Subjek penelitian : siswa kelas XI IPA SMA N I Tumijajar

Objek penelitian : pengembangan media audiovisual Movie Maker

Tempat penelitian : SMA N I Tumijajar

Waktu penelitian : 2014

Bidang ilmu : teknologi pendidikan


