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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai guru dituntut untuk meningkatkan kompetesinya dalam mengelola 

kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini semakin pesat. 

Tantangan yang dihadapi oleh setiap guru dalam memanajemen dan mengelola 

pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saat ini, ada 

peningkatan perhatian terhadap kreativitas di kalangan pendidik dan peneliti. 

Menurut Piirto fakta bahwa abad ke-21 dengan teknologi tinggi menciptakan 

banyak perbedaan mendasar dalam cara orang hidup. Sebagai akibatnya, orang-

orang kreatif dituntut untuk merespons hal-hal yang tidak pasti (Fatah, 2016:11). 

Berkaitan dengan pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dalam 

hal ini e-learning dibutuhkan tidak hanya guru yang terampil memanfaatkan 

teknologi serta teknologi untuk pengembangan bahan ajar, akan tetapi dibutuhkan 

suatu rancangan supaya dapat melakukan proses pembelajaran dengan 

efektif.(Hanum, 2013:92). Oleh Karena itu dibutuhkan adanya cara atau strategi 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar dari para siswa zaman sekarang 

supaya peserta didik mempunyai motivasi tetap mau belajar  dizaman yang serba 

modern seperti sekarang. Menurut Maskur, Ruhban dalam Akhmadan (2017:178). 

Salah satu cara penerapan teknologi dalam proses pembelajaran adalah 

pemanfaatan sumber daya teknologi sebagai media dalam proses pembelajaran. 

Cara tersebut bisa dilaksanakan dengan cara menguasai ilmu pengetahuan, 

teknologi dan meningkatkan kreativitas dan inovasi pembelajaran karena hal-hal 

tersebut yang dibutuhkan sekarang ini . 

Selain pemilihan strategi pembelajaran yang tepat, ada faktor yang 

memegang peranan penting dalam keberhasilan proses belajar siswa, yaitu motivasi 

siswa dalam belajar. Elliott et al (2000: 332) menyatakan, “Motivation is defined 

as an internal state hat arouses us to action, pushes us in particular directions, and 

keeps us engaged in certain activities.”Motivasi didefinisikan sebagai keadaan 
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internal yang membangkitkan untuk bertindak, mendorong ke arah tertentu, dan 

melibatkan dalam kegiatan tertentu.  

Proses pembelajaran memegang peranan yang sangat penting pada proses 

belajar siswa untuk mencapai tujuan belajar. Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 

Tahun 2013 Bab I tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa 

proses pembelajaran pada satuan pendidikann diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, 

dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Dornyei 

(2001:116) menyampaikan, “With motivation being as important a factor in 

learning success as argued earlier, teacher skills in motivating learners should be 

seen as central to teaching effectiveness”. Dengan motivasi yang sama pentingnya 

factor dalam keberhasilan belajar yang telah disepakati sebelumnya, keterampilan 

guru dalam memotivasi pelajar harus dilihat sebagai pusat pengajaran efektivitas. 

Setelah munculnya wabah Covid-19 di belahan bumi, sistem pendidikan 

pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih 

adanya Surat Edaran no. 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan 

yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan 

seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. 

Berkenaan dengan penyebaran Corona Virus Disease yang belum kunjung 

mereda maka menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengambil kebijakan untuk 

memperpanjang belajar dari rumah melalui daring/jarak jauh dilaksanakan untuk 

memberikan pengalaman belajar yang bermkana bagi siswa, tanpa terbebani 

tuntuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun 

kelulusan (SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020). Pembelajaran online menjadi 

salah satu alternative pembelajaran ditengah pandemi corona yang sedang melanda 

Indonesia. Berdasarkan surat edaran Mendikbud tersebut sekolah meliburkan siswa 

dan melaksanakan program belajar daring melalui pembelajaran online. Hal ini 

terlihat dari pembentukan grup WA oleh guru kelas 4 untuk dapat melajutkan 

pembelajaran sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terenggut. 

Pemilihan pembelakaran online diambil karena sebagian besar wali murid 
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mempunyai HP android yang memungkinkan terjadinya pembelajaran tersebut. 

Selain itu perkembangan tekonologi yang sangat pesat sanagat memngkinkan untuk 

melakukan pembelajaran secara online. 

Setelah pembelajaran daring dilaksanakan hampir selama 1 tahun, banyak 

kendala yang dihadapi guru dalam menyalurkan materi. Diantaranya adalah 

motivasi siswa yang semakin memudar dikarenakan penyampaian materi dalam 

daring yang monoton. Terkadang siswa hanya diberi tugas dalam bentuk foto dan 

disuruh mengumpulkan melalui foto lagi tanpa ada penjelasan materi yang 

memadahi. 

Pembelajaran Tematik di sekolah dasar ada beberapa yang bersifat abstrak, 

sehingga kadang siswa bingung untuk memahaminya. Konsep Tematik di SD/MI 

selalu berkaitan dengan lingkungan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak fenomena 

yang bisa dijadikan sebagai sumber dalam belajar Tematik di lingkungan, karena 

pada hakekatnya lingkungan merupakan laboratorium dalam belajar mengenai 

hakikat. Konsep pelajaran Tematik yang aplikasinya terjadi dalam fenomena yang 

dilakukan sehari-hari. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan perwakilan siswa dan guru  kelas 

IV di dabin III Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan diperoleh hasil bahwa 

selama pandemi pembelajaran yang dilakukan oleh guru menggunakan media scan 

LKS yang dikirmkan melalui group Whatsapp. Siswa merasa pembelajaran yang 

berlangsung tidak menarik sehingga menyebabkan perasaan bosan dan kurang 

termotivasi untuk belajar. Permasalahan tersebut mengkonfirmasi penelitian 

sebelumnya oleh Anugrahana (2020) dengan kesimpulan bahwa salah satu 

penerapan pembelajaran daring melalui scan LKS yang dikirm via whatsapp 

mengakibatkan siswa merasa bosan. Begitu halnya penelitian Kurniasari  dkk 

(2020) selama pandemi siswa merasa terbebani  dengan metode penugasan melalui 

media LKS. Bahkan dampak pembelajaran selama daring mengakibatkan 75% 

siswa mengalami pemahaman lebih lambat dari pada pembelajaran tatap muka 

(Astuti, 2020). 

Permasalahan yang terjadi di Dabin III Kecamatan Godong khususnya di 

kelas IV tersebut harus segera diatasi. Dibutuhkan media pembelajaran yang tepat 
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yang dapat mengintegrasikan menarik perhatian siswa. Salah satu media 

pembelajaran yang menarik dan lebih dekat dengan dunia anak saat ini adalah video 

animasi. Penelitian Kayaoglu, Akbas, dan Ozturk (2011) menjelaskan bahwa 

penggunaan animasi dalam pembelajaran kosakata menunjukkan ada dampak 

positif. Animasi berguna karena lebih mengoptimalkan indera daripada yang 

bersifat tekstual. Penelitian ini mendukung  gagasan bahwa penggunaan animasi 

dapat diintegrasikan ke dalam kelas bukan sebagai cara alternatif, tetapi sebagai 

cara tambahan untuk memberikan kontribusi positif pada suasana kelas dan 

motivasi siswa animasi menurut Ivers & Barron (2010)  menjelaskan bahwa 

animasi merupakan gambar dengan meniru pergerakan. Semua animasi terdiri dari 

serangkaian gambar (dengan sedikit perubahan dari satu ke yang  berikutnya) yang 

ditampilkan dalam waktu yang cepat dan menipu mata dengan  melihatnya sebagai 

gerakan. Dengan demikian, pesan-pesan pembelajaran disampaikan secara audio 

visual dengan disertai unsur gerak sehingga lebih hidup 

Pemanfaatan media pembelajaran dapat mengoptimalkan proses 

pembelajaran. Bagi guru, media dapat membantu untuk mengkonkritkan konsep 

dan memberikan motivasi kepada peserta didik supaya belajar berpikir aktif. Guru 

sebagai fasilitator dapat menciptakan dan memanfaatkan media pembelajaran yang 

tepat, efisien,  dan menyenangkan bagi peserta didik. Berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, media pembelajaran yang digunakan tidak hanya media 

konvensional yang berupa papan tulis dan gambar. Dengan adanya perkembangan 

teknologi diharapkan mampu menggunakan media pembelajaran  yang berbasis 

teknologi seperti pemanfaatan komputer, televisi, radio, film,  projector, dan lain-

lain. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi siswa selama pembelaran daring 

dimasa pandemi, dan kajian literatur yang menunjukkan pentingmya video animasi 

dalam pembelajaran daring maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Video Animasi Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV SD Tema 9 Kayanya Negeriku” 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi 

masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 

1.2.1. Guru masih menggunakan media LKS untuk pembelajaran daring  selama 

pandemi.  

1.2.2. Guru belum memanfaatkan media video animasi untuk pembelajaran daring 

selama pandemi 

1.2.3. Penerapan media LKS dalam pembelajaran daring mengakibatkan 

rendahnya motivasi belajar siswa. 

1.2.4. Pembelajaran daring dengan media LKS mengakibatkan lambatnya 

pemahaman siswa 

1.3. Cakupan Masalah / Asumsi dan Batasan Pengembangan 

Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kelayakan media video animasi 

pembejaran tematik tema 9 kayanya negeriku sampai pada efektivitasnya  terhadap 

motivasi belajar peserta didik. Dengan cakupan masalah dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Materi yang akan dikembangkan dalam media video animasi dibatasi pada  

pokok bahasan Tema 9 Kayanya Negeriku Kelas IV SD. 

b. Pengembangan media video animasi diuji cobakan pada siswa kelas IV SD di 

wilayah Dabin III Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. 

c. Keefektifan media pembelajaran video animasi untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah dan cakupan 

masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan permasalahan yang diangkat 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Bagaimana kebutuhan media video animasi  untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa kelas IV pada tema 9 kayanya negeriku di Kabupaten 

Grobogan? 
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1.4.2. Bagaimana mengembangkan media video animasi untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa kelas IV pada tema 9 kayanya negeriku di Kabupaten 

Grobogan? 

1.4.3. Bagaimana kelayakan media video  animasi untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar tema 9 kayanya negeriku pada siswa kelas IV SD di 

Grobogan? 

1.4.4. Bagaimana keefektifan media video animasi sebagai media pembelajaran 

yang menarik untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV 

pada tema 9 kayanya negeriku di Kabupaten Grobogan? 

1.5. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai maksud untuk menganalisis efektivitas 

penggunaan media pembelajaran video animasi dalam usaha untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar tema 9 Kayanya Negeriku peserta didik kelas IV sekolah 

dasar, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Menganalisis kebutuhan media video animasi untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar tema 9 kayanya negeriku pada siswa kelas IV SD di 

Kabupaten Grobogan 

1.5.2. Mengembangkan media video animasi  untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar tema 9 kayanya negeriku pada siswa kelas IV SD di Grobogan 

1.5.3. Menganalisis kelayakan media video  animasi untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar tema 9 kayanya negeriku pada siswa kelas IV SD di 

Kabupaten Grobogan 

1.5.4. Menganalisis efektifitas  media video  animasi untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar tema 9 kayanya negeriku pada siswa kelas IV SD 

di Kabupaten Grobogan 

1.6. Manfaat Penelitian  

1.6.1. Manfaat Teoretis 

Menjadi bahan informasi ilmiah bagi praktisi pendidikan mengenai 

pengembangan media pembelajaran tematik dengan harapan: 
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a. Sebagai motivasi dalam mengembangkan media pembelajaran yang efektif, 

inovatif, mudah, murah dan menyenangkan. 

b. Dapat direkomendasikan sebagai sebuat inovasi yang dapat mendukung 

peningkatan kualitas pendidikan nasional. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang didapat dari hasil tesis penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1.6.2.1. Bagi sekolah, Sebagai bahan literatur dalam memberikan masukan dan 

dasar pemikiran untuk memotivasi dan mengoptimalkan pembelajaran 

sesuai dengan metode dan media  yang tepat. 

1.6.2.2. Bagi guru, Sebagai media ataupun alat peraga yang didapat digunakan 

untuk  meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam memahami 

materi pelajaran baik disekolah maupun dirumah. 

1.6.2.3. Bagi siswa, Harapan dari pengembangan media video animasi ini bagi 

peserta didik adalah dapat memacu dan meningkatkan motivasi siswa  

dalam pembelajaran tematik khusunya pada tema 9 kayanya negeriku, 

sehingga hasil belajar dari peserta didik dapat meningkat. 

1.6.2.4. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai media 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi digitalisasi seperti sekarang.  

1.7. Spesifik Produk yang Dikembangkan 

Dalam penelitian pengembangan media video animasi pembelajaran 

dalam pembelajaran tematik tema 9 kayanya negeriku ini peneliti memanfaat 

smartphone android dan laptop sebagai media pembelajaran. Sebelum proses 

pembuatan produk media video animasi, peneliti mengawali dengan 

menganalisi KD sesuai materi di tema 9 kayanya negeriku subtema 1 

pembelajaran 1 sebagai berikut : 

IPA 3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, 

dan sumberenergi alternatif (angin,air, matahari, panas bumi,bahan bakar 

organik, dannuklir) dalam kehidupansehari-hari.    
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IPS 3.1 Mengidentifikasi karakteristikruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

Bahasa Indonesia 3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui 

wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 

Dalam proses pembuatan produk video animasi ini peneliti 

menggunakan power  point 2019 dan Camtasia 2019. Adapun proses 

pembuatan media video animasi berbasis power point ini melalui beberapa 

tahapan antara lain sebagai berikut: 

a. Penyusunan story board sebagai acuan untuk membuat urutan rencana 

media pembelajaran. 

b. Pembuatan slide dengan Power Point atau PPT dari Story board. 

c. Penambahan  Audio dan animasi agar lebih menarik.  

d. Merekam dan mengedit menggunakan aplikasi Camtasia 2019 

e. Mengkonversi menjadi video berbasis mp4 dengan camtasia. 

Pembuatan media pembelajaran animasi berbasis power point ini 

membutuhkan seperangkat komputer dengan spesifikasi minimal: (a) Processor 

Pentium IV, (b) Ram 128 Mb, (c) Hard Disk 3 Gb, (d) Sistem operasi windows 

98/ME/XP/7, (e) CD-ROM, (f) Sound Card 


