
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

  Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dapat 

dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara 

terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja 

untuk mengembangkan fungsi pendidikan (Jalal dan Supriadi, 2001: 13). 

Dunia pendidikan tentu sudah tidak asing lagi dengan kurikulum, secara 

terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan 

berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, 

direncanakan dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma 

yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi 

pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan (Dakir, 2004: 3). Menurut 

Dakir kurikulum itu memuat semua program yang dijalankan untuk 

menunjang proses pembelajaran. Program yang dituangkan tidak 

terpancang dari segi administrasi saja tetapi menyangkut keseluruhan yang 

digunakan untuk proses pembelajaran.  

Kurikulum memiliki ragam pengertian, seperti menurut Nurgiantoro, 

bahwa kurikulum, yaitu alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

pendidikan. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang sangat 

berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain (Nurgiantoro, 1988: 

2). Nurgiantoro menggarisbawahi bahwa relasi antara pendidikan dan 

kurikulum adalah relasi tujuan dan isi pendidikan. Adanya tujuan, maka 

harus ada alat yang sama untuk mencapainya, dan cara untuk menempuh 

adalah kurikulum. Suatu proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil 

belajar yang didapat oleh seorang peserta didik. Berdasarkan pendapat 

para ahli di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman 
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penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Sedangkan pokok  yang biasa di dalam kurikulum adalah 

tujuan pendidikan dan bahan pelajaran, pengalaman, serta aspek 

perencanaan. Jadi kurikulum adalah pengalaman belajar, baik pengalaman 

belajar didalam lingkungan sekolah maupun pengalaman belajar diluar 

lingkungan sekolah.  

Media pembelajaran biasanya digunakan untuk menunjang 

kegiatan pada saat proses pembelajaran. Media pembelajaran bisa juga 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau 

keterampilan pembelajaran,  sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar. Untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa, 

biasanya guru menggunakan alat bantu mengajar berupa gambar, model, 

atau alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkrit, motivasi 

belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar (Sardiman, dkk, 

2009: 6). Berkembangnya teknologi pada pertengahan abad ke 20 guru 

juga menggunakan alat bantu audio visual dalam proses pembelajarannya. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari verbalisme yang mungkin terjadi jika 

hanya menggunakan alat visual saja. 

Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas X IPS SMA 

Negeri 8 Tasikmalaya, bahwa dalam proses pembelajaran siswa memiliki 

kurangnya minat terhadap pembelajaran sejarah dikarenakan sistem 

pembelajaranya seringkali hanya menggunakan metode ceramah, ada 

baiknya penggunaan alat bantu untuk mensupport proses pembelajaran 

dengan metode ceramah, yaitu dengan penggunaan alat bantu yakni salah 

satunya adalah penggunaan media video. Berikut tabel nilai rata-rata 

siswa:  

Table 1.1 Nilai Rata-Rata Ulangan Hariann X IPS SMA Negeri 8 

Tasikmalaya 

Kelas Nilai Rata-Rata 
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X IPS 1 68,47 

X IPS 2 74,82 

XIPS 3 70,23 

X IPS 4 70,11 

X IPS 5 73,19 

Sumber : Guru Sejarah Kelas X IPS 

Tabel tersebut terlihat rata-rata nilai ulangan siswa rendah, dikarenakan 

tidak mencapai nilai KKM, dengan begitu diperlukan suatu tindakan baru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Selaras dengan kurikulum maka peneliti 

memilih model Discovery Learning yang berbantuan media Audio Visual Video. 

Penelitian ini peneliti memilih media video, karena media Audio dapat 

memperlancar pemahaman dan  memperkuat daya ingat siswa. 

Penggunan media video dalam penelitian ini karena di SMA Negeri 8 

Tasikmalaya masih minimnya pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

Audio Visual, kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya 

pembelajaran sejarah, masih sering menggunakan metode ceramah, sehingga 

penulis ingin memberikan system pembelajaran yang berbeda dengan adanya 

penelitian menggunakan media video. 

Media pembelajaran khususnya media video dapat membangkitkan hasil 

belajar siswa, sebab penggunaan media pembelajaran lebih menarik bagi kegiatan 

pembelajaran siswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Midun (dalam Asyhar, 

2012: 41)  media pembelajaran dapat menambah kemenarikan tampilan materi 

sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat, serta mengambil perhatian 

peserta didik untuk mengikuti materi yang disajikan, sehingga diharapkan 

efektivitas belajar akan meningkat. 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin mempermudah 

dalam proses pembelajaran. Para guru dituntut agar mampu mengembangkan 

keterampilan pembelajaran salah satunya menggunakan media pembelajaran 

audio visual. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun 

penelitian dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VIDEO 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA: Quasi Ekperimen pada Mata 
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Pelajaran Sejarah Materi Pokok Kerajaan Islam di Indonesia di Kelas X IPS 

1 SMAN 8 Tasikmalaya Semester Genap Tahun Ajaran 2019/ 2020.”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh 

Penggunaan Media Video Terhadap Hasil Belajar Siswa: Quasi Ekperimen pada 

Mata Pelajaran Sejarah Materi Pokok Kerajaan Islam di Indonesia di Kelas X IPS 

1 SMAN 8 Tasikmalaya Semester Genap Tahun Ajaran 2019/ 2020. Rumusan 

masalah tersebut dijabarkan dalam beberaa pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana kondisi awal hasil belajar siswa kelas X IPS 1 sebelum 

menggunakan media pembelajaran Audio Visual (Video) pada mata pelajaran 

sejarah materi pokok Sejarah Kerajaan Islam di Indonesia di kelas X IPS 1 

SMA 8 Tasikmalaya? 

2. Bagaimana penggunaan media pembelajaran Audio Visual (Video) pada mata 

pelajaran sejarah Indonesia materi pokok Sejarah Kerajaan Islam di Indonesia 

di kelas  X IPS 1 SMA Negeri 8 Tasikmalaya? 

3. Apakah terdapat pengaruh media pembelajaran Audio Visual (Video) 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah Indonesia Mteri 

pokok Sejarah Kerajaan Islam di Indonesia di kelas X IPS 1 SMA Negeri 8 

Tasikmalaya? 

 

1.3 Definisi Oprasional 

Definisi oprasional dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 

kesalahpahaman yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam mengartikan 

judul penelitian. Berikut adalah pengertian mengenai konsep  dari masalah 

yang akan diteliti dari judul “PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA 

VIDEO TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA: Quasi Ekperimen pada 

Mata Pelajaran Sejarah Materi Pokok Kerajaan Islam di Indonesia di Kelas 

X IPS 1 SMAN 8 Tasikmalaya Semester Genap Tahun Ajaran 2019/ 

2020.” 
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1. Media Pembelajaran Video. 

Video merupakan suatu media audio-visual yang menampilkan 

gerak, semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan 

yang disampaikan dapat bersifat fakta maupun fiktif, dapat bersifat 

informative, edukatif atau bisa juga instruksional. Pembelajaran dengan 

menggunakan media Audio Visual Video dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran siswa, karena mempermudah guru dalam 

menyajikan dan menyampaikan materi, kemudian dapat  Mendorong 

rasa keingin tahuan siswa , hal ini disebabkan karena sifat audio visual 

video yang menarik dengan video yang dibuat semenarik mungkin 

membuat anak tertarik serta memiliki keinginan untuk mengetahui lebih 

banyak. 

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning karena model ini dilakukan secara berkelompok searah 

dengan tujuan proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan demikian 

siswa akan dikelompokkan secara heterogen, terdiri dari siswa yang 

berprestasi tinggi, sedang, dan rendah. Dengan latar belakang yang 

berbeda baik laki-laki dan perempuan untuk saling bekerja sama dalam 

memahami materi pembelajaran agar hasil belajar semua anggota dapat 

merata dan maksimal. 

2. Hasil Belajar Siswa. 

Hasil belajar adalah tingkat pencapaian siswa setelah melakukan 

proses pembelajaran dan adanya perubahan yang terjadi pada siswa 

dalam aspek pembelajaran.  

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan  penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang : 

1. Untuk mengetahui hasil penggunaan “PENGARUH PENGGUNAAN 

MEDIA VIDEO TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA: Quasi 

Ekperimen pada Mata Pelajaran Sejarah Materi Pokok Kerajaan Islam 
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di Indonesia di Kelas X IPS 1 SMAN 8 Tasikmalaya Semester Genap 

Tahun Ajaran 2019/ 2020.” 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitiaan ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan serta menambah keterampilan dibidang 

audio visual (video) khususnya dalam pembelajaran sejarah. 

b. Kegunaan praktis 

a. Bagi peserta didik 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan proses 

pembelajaran dan minat siswa dalam pembelajaran, sehingga dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang media audio visual 

(video), khususnya pembelajaran sejarah. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa, kemudian sebagai acuan dalam 

menyusun program pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat agar lebih 

mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan 

belajar mengajar sekaligus mencari solusinya, sebagai bekal untuk 

menjadi tenaga pendidik yang lebih baik dimasa yang akan datang. 


