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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara,

perbuatan mengembangkan (2008: 414) dan lebih dijelaskan lagi dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta (2002: 473), bahwa

pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna

(pikiran, pengetahuan dan sebagainya).

Kegiatan pengembangan meliputi tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi yang diikuti dengan kegiatan penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk

yang dianggap memadahi. Untuk melakukan kegiatan pengembangan media

pembelajaran diperlukan prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan

adalah langkah-langkah prosedural yang harus ditempuh oleh pengembang agar

sampai ke produk yang dispesifikasikan. Prosedur pengembangan media meliputi

beberapa tahap, yaitu perencanaan atau penyusunan rancangan media, produksi

media, dan evaluasi media.
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Menurut Rayandra Asyhar (2012: 94) Pengembangan media pembelajaran

merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan penyusunan dokumen pembelajaran

lainnya, seperti kurikulum, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP),

dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan

merupakan suatu proses yang mempunyai prosedur perencanaan atau penyusunan

rancangan media, produksi media, dan evaluasi media. Pengembangan dalam

penelitian ini yaitu mengembangkan media audiovisual Movie Maker.

Pengembangan media audiovisual Movie Maker pada pembelajaran sejarah.

2. Konsep Media Pembelajaran

Dalam dunia pendidikan, seorang guru memerlukan media dalam proses

pembelajaran. Bermacam-macam media yang digunakan oleh guru tidak lain

adalah untuk memperjelas materi yang akan disampaikan. Melalui media

pembelajaran, guru dapat mengatur materi yang akan diberikan kepada siswa

sehingga pada saat proses pembelajaran, siswa dapat mencerna materi yang telah

disampaikan dengan baik. Menurut Assosiation of Education Communication

Technology, media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk

menyampaikan pesan atau informasi (Azhar Arsyad, 2000:3). Media berfungsi

untuk tujuan instruksi dimana informasi yang terdapat dalam media itu harus

melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas

yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi (Azhar Arsyad, 2000:21).
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Media pengajaran memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit,
media pengajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara
efektif dalam proses pengajaran yang terencana. Sedangkan media
pengajaran dalam arti luas tidak hanya media komunikasi elektronik yang
komplek, akan tetapi juga mencakup media yang sederhana (Haryanto
dalam Sumardi, 2007:76).

Rossi dan Breidle, mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat

dan bahan yang daat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku,

koran, majalah dan sebagainya (dalam Wina Sanjaya, 2009:204).

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media merupakan segala

bentuk alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari guru kepada

peserta didik agar pembelajaran terjadi dengan tujuan agar peserta didik mendapat

pengetahuan mengenai informasi yang telah disampaikan. Sehingga proses

pemebelajaran berlangsung lebih efektif dan efisien.

Menurut Kemp and Dayton media memiliki kontribusi yang sangat penting
dalam proses pembelajaran. Di antara kontribusi tersebut menurut kedua ahli
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar.
2. Pembelajaran dapat lebih menarik.
3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif.
4. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek.
5. Kualitas pembelajaran dapat lebih ditingkatkan.
6. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan dimana pun

diperlukan.
7. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses

pembelajaran dapat ditingkatkan.
8. Peran guru berubah ke arah positif, artinya tidak menempatkan diri

sebagai satu-satunya sumber belajar (dalam Sanjaya, 2009:211).

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa media mempunyai kontribusi penting

dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik dan inovatif dapat

membuat siswa berperan aktif dalam kegiatan belajar.
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Penggunaan media yang inovatif tidak menentukan ruang dan waktu siswa dalam

belajar sehingga siswa dapat belajar lebih giat meskipun tidak berada dilingkup

sekolah sehingga hasil belajar yang diperoleh akan optimal.

Menurut Suwardi, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya:
1. Media sebagai sumber belajar

Media sebagai sumber belajar maksudnya media yang digunakan oleh
guru dapat berfungsi sebagai tempat dimana bahan pembelajaran itu
berada.

2. Media sebagai alat bantu
Media pembelajaran sebagai alat bantu maksudnya media mempunyai
fungsi untuk membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran
(Suwardi, 2007:76).

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa media menjadi sumber belajar.

Tetapi, guru juga mendorong siswa untuk mencari sumber belajar lain, sehingga

siswa tidak mempunyai paradigma bahwa guru merupakan satu-satunya sumber

informasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, media menjadi alat bantu bagi

guru menyampaikan materi pelajaran. Namun disisi lain, media juga menjadi alat

bantu bagi siswa dalam menerima materi pelajaran karena bermacam-macam

bentuk media dapat mewakili objek yang sebenarnya.

3. Klasifikasi Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan sarana penting sebagai perantara dalam

menyampaikan informasi yang telah diberikan oleh guru kepada siswa.

Penyampaian materi pembelajaran tidak boleh terpaku pada satu media saja

melainkan harus memiliki variasi media dalam menyampaikan materi.

Menurut Wina Sanjaya, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi
beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Jika dilihat dari
sifatnya, media dapat dibagi kedalam:
a. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media

yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara.
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b. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak
mengandung unsur suara, seperti film slide, foto, transparansi, lukisan,
gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media garfis.

c. Media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara
juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman
video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya (Wina
Sanjaya, 2009:211).

Kemampuan media audiovisual ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab

mengandung kedua unsur jenis media pertama dan kedua yaitu media auditif dan

media visual. Sehingga guru dapat menampilkan materi pembelajaran berupa

gambar atau rekaman suara.

Sedangkan menurut Rudy Brets, ada tujuh klasifikasi media yaitu:
1. Media audiovisual gerak, seperti film suara, pita video, film tv.
2. Media audiovisual diam, seperti film rangkai suara.
3. Audio semigerak, seperti tulisan jauh bersuara.
4. Media visual bergerak, seperti film bisu.
5. Media visual diam, seperti halaman cetak, foto, microphone, slide

bisu.
6. Media audio, seperti radio, telepon, pita audio.
7. Media cetak, seperti buku, modul, bahan ajar mandiri (Wina Sanjaya,

2009:212).

Berdasarkan pendapat di atas terlihat jelas bahwa media merupakan alat bantu

yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi. Terlepas dari media

audio, visual dan audiovisual, media mampu membuat materi pembelajaran yang

disampaikan lebih jelas juga dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran.

Banyaknya manfaat dalam menggunakan media pembelajaran akan dirasakan oleh

guru dan siswa. Media audiovisual yang mempunyai beragam jenis dan fungsinya

masing-masing dapat digunakan sebagai media pembelajaran sejarah.

Jika menggunakan media auditif dalam pembelajaran sejarah, maka guru dapat

memperdengarkan rekaman suara pada suatu peristiwa sejarah, contohnya

rekaman suara proklamasi. Jika menggunakan media visual, maka guru dapat
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menampilkan gambar-gambar pada peristiwa sejarah, misalnya gambar Sukarno

ketika membacakan teks proklamasi. Pada media audiovisual, dapat menampilkan

gambar dan memperdengarkan suara sehingga lebih kompleks mannfaatnya.

4. Konsep Media Audiovisual

Terdapat berbagai macam jenis media pembelajaran, namun tidak semua media

pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam proses belajar. Dalam

menggunakan media pembelajaran, sebaiknya media tersebut dapat merangsang

berrbagai indera siswa. Beberapa ahli mengemukakan bahwa pembelajaran yang

dilakukan dengan merangsang indera pandang dan indera dengar maka hasilnya

akan lebih optimal jika dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan

menggunakan indera pandang saja atau indera dengar saja.

Media audiovisual adalah alat yang dapat menghasilkan suara dan dapat

menghasilkan gambar, seperti film dan televisi  (Maskun, 1998:46).

Menurut Ahmad Rohani, film adalah salah satu jenis media audiovisual.
Dibanding dengan media yang lain film mempunyai kelebihan sebagai
berikut:

1. Penerima pesan akan memperoleh tanggapan yang jelas dan tidak
mudah dilupakan karena antara melihat dan mendengar dapat
dikombinasikan menjadi satu.

2. Dapat menikmati kejadian dalam waktu yang lama pada proses
atau peristiwa tertentu.

3. Dengan teknik slow-motion dapat mengikuti suatu gerakan atau
aktivitas yang berlangsung cepat.

4. Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
5. Dapat membangun sikap, perbuatan dan membangkitkan emosi dan

mengembangkan problema.

Menurut pendapat di atas dapat dipahami bahwa penggunaan media audiovisual

memiliki keunggulan dalam membuat materi pelajaran menjadi lebih inovatif dan

menyenangkan. Dengan media audiovisual, materi dapat digabungkan dengan
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aniimasi, video, atau gambar yang berrhubungan dengan materi sehingga materi

yang sudah dikemas menjadi lebih 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 audiovisual

bertujuan untuk meningkatkan efektifitas metode mengajar, misalnya penggunaan

alat bantu visual untuk memperjelas proses pembelajaran, di samping itu alat

bantu mengajar dan metode belajarnya akan membentuk metode mengajar baru

yang sangat vital (Sudjarwo, 1988:56).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media

audiovisual mempunyai keunggulan yang mampu mempermudah guru dalam

penyampaian materi pembelajaran dibandingkan dengan bentuk media lain. Hal

ini disebabkan karena media audiovisual mempunyai fungsi ganda jika

dimanfaatkan secara optimal maka dapat menampilkan gambar dan suara. Tidak

menutup kemungkinan pula bahwa media audiovisual dapat menampilkan video

atau film dengan desain yang menarik.

Dalam media audiovisual terdapat syarat-syarat penting untuk memilih gambar

dan mengisi suara atau narasi. Syarat-syarat penting dalam memilih gambar yang

akan dimasukkan ke dalam media yaitu:

1. Gambar harus bagus, jelas, menarik, mudah dimengerti dan cukup besar
untuk dapat memperlihatkan detail. Dalam hal ini, gambar dipilih  yaitu
gambar yang mempunyai resolusi besar sehingga gambar tidak pecah
ketika akan di edit atau ditampilkan.

2. Apa yang tegambar harus cukup penting dan cocok untuk hal yang sedang
dipelajari atau masalah yang sedang dihadapi.

3. Gambar harus benar atau autentik, artinya menggambarkan situasi yang
serupa jika dilihat dalam keadaan  sebenarnya.
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4. Gambar harus sederhana, hal ini bertujuan agar gambar tidak menyulitkan
siswa.

5. Gambar harus sesuai dengan kecerdasan orang yang melihatnya .
(Amir Hamzah 1988:29)

Sedangkan dalam pengisian suara harus diperhatikan hal-hal berikut:

1. Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan, jika menggunakan

istilah yang sulit, istilahh tersebut perlu di beri penjelasan.

2. Musik

Fungsi musik yang utama adalah menciptakan suasana, sehingga musik

disesuaikan dengan suasana.

3. Keterbatasan Daya Konsentrasi

Daya konsentrasi orang dewasa berkisar antara 25 sampai dengan 45

menit. Sedangkan anak-anak hanya 15 sampai dengan 25 menit. Sehingga

pembuatan video tidak boleh terlalu panjang.

Dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran, dibutuhkan media yang dapat

membantu siswa untuk mempermudah menerima materi. Terutama mata pelajaran

sejarah yang lebih menekankan pada urutan suatu peristiwa atau kejadian, oleh

karena itu perlunya digunakan media yang dapat mempermudah siswa yang dapat

menggambarkan runtutan suatu peristiwa dengan jelas. Film rangkai merupakan

film yang berurutan membentuk satu kesatuan. Sadiman (Mustafidah, Anna,

2012:2). Salah satu program film rangkai yang dapat menggambarkan runtutan

suatu peristiwa yaitu Movie Maker. Sehingga peneliti menggunakan aplikasi

Movie Maker dalam membuat media audiovisual.
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Movie Maker jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Movie adalah video dan

maker yaitu pembuat. Dari pengartian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

Movie Maker adalah suatu program yang mampu membuat suatu video. Program

tersebut dapat digunakan untuk membuat video dengan menggabungkan materi-

materi pembelajaran sejarah dan dapat pula memasukan efek-efek yang

bermacam-macam yang dapat mendukung materi pembelajaran. Menurut

Florensius dkk, Windows Movie Maker adalah software untuk membuat atau

mengedit video, yang terdapat dalam Microsoft Windows. Software ini berisi fitur

seperti efek, transisi, judul / kredit, audio track, timeline narasi, dan Auto Movie.

(file:///D:/MakalahMediaPembelajaran_SyanizayanasBlog.htm (diunduh pada 23

Mei 2013, pukul 14:07 WIB))

Sedangkan menurut Dewi, Windows Movie Maker adalah sebuah aplikasi
freeware yang dibuat oleh Microsoft. Aplikasi ini dapat digunakan untuk
membuat aplikasi video yang cukup berkualitas dengan penyertaan beberapa efek
yang terdapat pada aplikasi tersebut. File-file photo, musik, maupun video dapat
diinsert ke dalam time line yang selanjutnya dapat diolah menjadi sebuah video
yang dapat ditonton melalui VCD maupun DVD (file:///D:/Windows Movie
Maker-Jaringan Komputer.htm (diunduh pada 23 Mei 2013, pukul 14:07 WIB))

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa fitur-fitur yang dimiliki oleh

Windows Movie Maker sangat beragam, didalam Windows Movie Maker tersebut

guru dapat menyertakan beberapa efek seperti musik, gambar dan video dan

mengkombinasikannya dengan materi yang aka disajikan. Selain itu, materi yang

sudah dibuat dalam bentuk video dapat disimpan dengan flasdisk atau kaset CD

sehingga memudahkan siswa untuk mengaksesnya kembali.

Menurut Amelia, Windows Movie Maker memiliki kelebihan. Adapun
kelebihan yang ada pada windows movie maker diantaranya :
1. Hasil jadi videonya tidak terlalu besar kapasitasnya.
2. Dapat dimasukan ke dalam internet.
3. Tampilan sederhana sehingga mudah dipelajari.
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4. Kebanyakan sudah ada disetiap komputer yang menggunakan Microsoft
windows.

5. Dapat langsung dijadikan bentuk VCD maupun DVD tanpa melalui nero.
6. Lebih mudah dan simple untuk pengedit pemula.
7. Dapat mengedit hanya dengan geser dan drag.
(file:///D:/AMELIASETIAWATYS BLOG WINDOWS MOVIE
MAKER.htm (diunduh pada 23 Mei 2013, pukul 14:07 WIB))

Dari uraian pendapat di atas dapat diketahui bahwa Movie Maker mempunyai

keunggulan khusus yaitu dapat membuat video dengan cara yang sederhana

namun dapat menghasilkan video yang berkualitas. Hal ini dapat dimanfaatkan

dalam bidang pendidikan untuk membuat video berupa video materi pembelajaran

sejarah. Video yang akan diaplikasikan inilah yang akan dapat digunakan sebagai

media pembelajaran yang efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari

cara guru yang biasanya menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan

bahasa verbal akan diubah dengan cara menggunakan media audiovisual movie

maker yang dapat mewakili penjelasan guru bahkan lebih menarik. Dengan

begitu, siswa akan lebih fokus terhadap materi pembelajaran yang sedang

ditampilkan.

5. Konsep Pembelajaran Sejarah

Pelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah

Menengah Atas (SMA) termasuk SMA N 1 Tumijajar. Mengingat pentingnya

mata pelajaran sejarah yang dapat memupuk rasa nasionalisme siswa maka jam

belajar untuk mata pelajaran sejarah pun bertambah. Terdapat beberapa konsep

dari para ahli memgenai pembelajaran yaitu menurut I Gde Widja menyatakan

bahwa “pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan

mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat
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kaitannya dengan masa kini” (I Gde Widja, 1989:23). “Pembelajaran sejarah

mengembangkan kemampuan anak untuk memformulasikan penilaian yang

objektif, mempertimbangkan setiap bukti yang penuh kehati-hatian dan

menganalisis bukti-bukti tersebut secara tepat” (S.K Kochhar, 2008:32).

Sasaran utama pembelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap proses perubahan dan perkembangan
yang dilalui umat manusia hingga mampu mencapai tahap perkembangan
yang sekarang ini.

2. Meningkatkan pemahaman terhadap akar peradaban manusia dan
penghargaan terhadap kesatuan dasar manusia.

3. Menghargai berbagai sumbangan yang diberikan oleh semua kebudayaan
pada peradaban manusia secara keseluruhan.

4. Memperkokoh pemahaman bahwa interaksi saling menguntungkan antar
berbagai kebudayaan merupakan faktor yang penting dalam kemajuan
kehidupan manusia.

5. Memberikan kemudahan kepada siswa yang berminat mempelajari sejarah
suatu negara dalam kaitannya dengan sejarah umat manusia secara
keseluruhan.
(S.K Kochhar, 2008:1)

Menurut Hamid Hasan, tujuan pendidikan sejarah di SMA ialah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendalaman tentang peristiwa sejarah terpilih baik lokal
maupun nasional.

2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.
3. Membangun kepedulian sosial dan semangat kebangsaan.
4. Mengembangkan rasa ingin tahu, inspirasi, dan aspirasi.
5. Mengembangkan nilai dan sikap kepahlawanan dan kepemimpinan.
6. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi
7. Mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas, dan

mengkomunikasikan informasi.
(Hamid Hasan, 2012:7)

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah

merupakan pelajaran yang berguna bagi siswa untuk mengetahui peristiwa masa

lampau umat manusia sehingga siswa menganalisis bukti-bukti secara kritis dan
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menyimpulkan menurut pemikiran siswa sendiri dan mampu menyampaikan

kepada orang lain.

B. Kerangka Pikir dan Paradigma

1. Kerangka Pikir

Proses pembelajaran akan berlangsung jika komponen-komponennya telah

terpenuhi seperti pendidik, peserta didik, alat yang digunakan atau media, ruang

pembelajaran, waktu yang telah ditentukan dan prosedur yang sudah dirancang.

Semua komponen untuk melaksanakan kegiatan belajar tidak dapat dipisahkan

karena seluruh komponen tersebut merupakan suatu sistem yang saling

berhubungan dalam proses pembelajaran, diperlukan adanya media pembelajaran

yang dapat mendukung dan dapat mengoptimalkan proses belajar. Meskipun

semua komponen tersebut sudah terpenuhi namun saat ini pengembangan media

pembelajaran kurang optimal karena masih menggunakan media standar, seperti

buku paket. Media merupakan sarana yang paling penting karena media menjadi

perantara dalam menyampaikan informasi dari pendidik kepada peserta didik.

Kemajuan teknologi yang semakin modern kurang dimanfaatkan oleh guru,

sehingga banyak siswa yang kurang antusias dalam menerima materi yang

disampaikan apabila hanya terpaku dari buku cetak.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan membuat dan mengembangkan media

pembelajaran audoivisual Movie Maker, media tersebut mempunya manfaat yang

dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

Selain itu, media pembelajaran yang didesain dengan gambar, dan suara dapat

mendukung siswa untuk mempermudah dalam menerima dan memahami materi
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juga untuk memotivasi agar siswa aktif dalam kegiatan belajar sehingga hasil

belajar siswa pun akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian mengenai cara membuat dan mengembangkan media

audiovisual Movie Maker dalam pembelajaran sejarah sebagai media berbasis

teknologi yang diharapkan mampu mengoptimalkan hasil belajar sejarah siswa

serta sebagai media pembelajaran yang bersifat menyenangkan sehingga efektif

digunakan di dalam pembelajaran sejarah.
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2. Paradigma

Ket:

= garis pembuatan dan revisi

= garis uji coba/tes media

Uji Coba Media ke siswa

Pengumpulan Data

Revisi Akhir Media

Observasi ke sekolah

Revisi Media

Uji Coba Media

Pembuatan Media

Uji ahli media dan revisi

Hasil Akhir Produk


