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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh 

pendidik dan membuat peserta didik melakukan proses kegiatan belajar yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir, mengembangkan kreatifitas berpikir, serta 

meningkatkan kemampuan mengkonstuksi pengetahuan baru yang dilakukan dengan 

cara saling berinteraksinya peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. 

Pembelajaran ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan dengan pemberian pelayanan 

kepada peserta didik untuk belajar. Sebagaimana yang dijelaskan Suardi (2018: 7) 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan para 

peserta didik. Pembelajaran pada anak usia dini menggunakan prinsip belajar sambil 

bermain, melalui bermain anak dapat diajak untuk bereksplorasi, menemukan dan 

memanfaatkan objek-objek yang dekat dengan anak. Dengan bermain ini lah anak 

dapat menemukan hal-hal baru, mengembangkan keterampilan, mengembangkan 

kreativitas, dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak.  

Dalam pembelajaran pendidik memberikan kegiatan dan pelayanan agar 

peserta didik dapat belajar. Untuk itu, dalam proses pembelajaran pendidik harus 

menentukan strategi, metode, teknik, taktik, dan model yang tepat untuk diberikan



 
 

 

kepada peserta didik agar pengetahuan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh 

peserta didik. Proses pembelajaran di Taman Kanak-kanak menggunakan berbagai model 

pembelajaran seperti model pembelajaran area, sentra, kelompok, dan klasikal. Sebagaimana 

yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 146 Tahun 2014 (2015: 66) pengelolaan kelas disesuaikan dengan model 

pembelajaran yang akan digunakan. Model-model pembelajaran tersebut diantaranya adalah: 

a) model pembelajaran kelompok berdasarkan sudut-sudut kegiatan; b) model pembelajaran 

kelompok berdasarkan kegiatan pengaman; c) model pembelajaran berdasarkan area (minat); 

dan d) model pembelajaran berdasarkan sentra. Dalam menerapkan salah satu model 

pembelajaran tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan seperti 

media belajar, sumber belajar, sarana dan prasarana, jumlah anak, dan jumlah tenaga 

pendidik. 

Model pembelajaran area atau model pembelajaran berdasarkan minat memberikan 

kesempatan kepada anak untuk memilih dan melakukan kegiatannya sendiri sesuai dengan 

minatnya. Pembelajaran model area dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan prinsip, memperkaya 

pengalaman individu bagi setiap anak, membantu anak untuk menentukan pilihan-pilihan 

melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran keluarga dalam proses pembelajaran 

(Suyadi, 2010 dalam Hijriati: 2017: 83). Jadi, model area ini merupakan pendekatan yang 

sangat efektif yang dikembangkan secara individu. Model ini juga sangat membantu anak 

dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, dikarenakan model ini dinilai mampu 

mengembangkan kemampuan belajar anak lebih optimal, anak menjadi lebih aktif dan kreatif 

karena pembelajarannya dipilih sesuai dengan minat anak. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 26 November sampai 02 

Desember 2019 di Dinas Pendidikan Kota Jambi dan ketua PKG masing-masing kecamatan 



 
 

 

yaitu 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi tercatat ada 330 Lembaga PAUD di Kota Jambi 

yang terdiri dari TK, KB, TPA, dan SPS. Jumlah TK itu sendiri sebanyak 171 yang mana TK 

tersebut menggunakan model pembelajaran kelompok, sentra, dan area. Sedangkan, model 

pembelajaran klasikal sudah tidak digunakan lagi. Dari data yang diperoleh tersebut 72% 

menggunakan model pembelajaran kelompok, 21% menggunakan model pembelajaran 

sentra, dan 7% menggunakan model pembelajaran area. Hal ini tentu saja tidak sesuai dan 

tidak mengikuti kaedah yang telah ditetapkan di Permendikbud Nomor 146. Dalam penelitian 

ini, peneliti hanya berfokus pada TK yang menggunakan model pembelajaran area. 

Pembelajaran pada model area terlebih dahulu guru harus mempersiapkan perangkat 

pembelajaran seperti Program Semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan 

(RPPM), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), Tema, Sub Tema, dan Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 (2015: 7) pada bab III, pasal 9, ayat (2) tema dan 

sub tema sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan karakteristik, 

kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal. Setiap satuan pendidikan memiliki 

budaya dan potensi lokalnya masing-masing, maka dalam pembelajaran harus berisi muatan 

dan proses pembelajaran terkait budaya lokal. Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 (2015: 12) 

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan berdasarkan budaya bangsa 

Indonesia yang beragam dengan memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan memposisikan 

keunggulan budaya untuk menimbulkan dan menumbuhkan rasa bangga yang tercermin 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan berbangsa. 

Budaya lokal merupakan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

atau daerah tertentu yang diturunkan secara turun temurun dan bisa juga dikatakan sebagai 

ciri-ciri atau identitas yang telah melekat pada suatu masyarakat tertentu. Sebagaimana 



 
 

 

dijelaskan oleh Parapat & Aritonang (2019: 18) Budaya lokal adalah kebiasaan yang tumbuh 

dan berkembang di lingkungan masyarakat dan diakui oleh masyarakat, suku bangsa 

setempat. Biasanya kebudayaan berkembang secara turun temurun yang diwariskan oleh 

nenek moyang masing-masing. 

Penelitian ini merupakan road map penelitian dari Bapak Dr. Drs. H. Hendra Sofyan, 

M.Si, yaitu dari pembuatan buku, modul, dan e-modul yang berjudul “Pengembangan E-

Modul Berbasis Kearifan Lokal pada Pembelajaran Sentra, Area, Kelompok, Klasikal di 

Taman Kanak-kanak Kota Madya Jambi”. Dalam hal ini penulis membuat pembaharuan dari 

produk-produk yang telah ada sebelumnya dan selanjutnya akan dikembangkan menjadi 

video model pembelajaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terlebih lagi pada abad 21 ini dimana dunia pendidikan 

saat ini semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam 

pembaharuan yang dilakukan agar kualitas pendidikan dapat meningkat maka diperlukan 

berbagai terobosan baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan 

pemenuhan sarana serta prasarana pendidikan. Maka dari itu para pendidik dituntut agar 

dapat mengikuti perkembangan zaman dan memberikan inovasi-inovasi baru dalam hal 

menyampaikan materi kepada peserta didik. 

Salah satu alasan kenapa penelitian ini dilakukan karena produk sebelumnya yang 

berupa e-modul masih memiliki beberapa kelemahan yaitu e-modul ini hanya dapat disajikan 

dalam bentuk tulisan dan terdapat beberapa animasi di dalamnya serta pembaca juga dituntut 

untuk memahami isi e-modul terlebih dahulu sebelum menerapkannya di lapangan, belum 

lagi akan sangat memungkinkan para pembaca salah mengartikan maksud dari isi e-modul 

tersebut sehingga produk e-modul ini belum seutuhnya memberikan kemudahan bagi 

pembacanya. Maka dari itu perlu adanya terobosan baru yang memudahkan pembaca yang 



 
 

 

berupa video, karena melalui video ini pembaca bisa mendengar dan melihat dengan jelas 

bagaimana proses pembelajaran pada model area mulai dari awal sampai akhir. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan permasalahan 

yang terjadi adalah sedikitnya TK di Kota Jambi yang menerapkan model pembelajaran area, 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa model pembelajaran area sangat 

membantu anak dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, dikarenakan model ini 

dinilai mampu mengembangkan kemampuan belajar anak lebih optimal, anak menjadi lebih 

aktif dan kreatif karena pembelajarannya dipilih sesuai dengan minat anak. Sangat 

disayangkan sekali apabila model pembelajaran area ini hanya sedikit diterapkan di TK, 

maka dari itu peneliti akan membuat video model pembelajaran area yang akan dijadikan 

acuan atau pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran, bagaimana sebenarnya mengajar 

dimodel area tersebut mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Maka dari itu, dilakukan penelitian pengembangan yang berjudul “PENGEMBANGAN 

VIDEO MODEL PEMBELAJARAN AREA BERBASIS BUDAYA LOKAL 

MENGGUNAKAN APLIKASI WONDERSHARE FILMORA DI TAMAN KANAK-

KANAK KOTA JAMBI”. Peneliti juga tergabung dalam payung penelitian dari Bapak Dr. 

Drs. H. Hendra Sofyan, M.Si, namun pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada 

model pembelajaran area saja. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana mengembangkan video model pembelajaran area berbasis budaya lokal 

menggunakan aplikasi wondershare filmora di Taman Kanak-kanak Kota Jambi. 

1.2.2. Bagaimana kelayakan video model pembelajaran area berbasis budaya lokal 

menggunakan aplikasi wondershare filmora di Taman Kanak-kanak Kota Jambi. 



 
 

 

1.2.3. Bagaimana respon guru, dosen dan mahasiswa PG-PAUD FKIP UNJA mengenai 

video model pembelajaran area berbasis budaya lokal menggunakan aplikasi 

wondershare filmora di Taman Kanak-kanak Kota Jambi. 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Tujuan khusus dari pengembangan ini adalah: 

1.3.1. Menghasilkan video model pembelajaran area berbasis budaya lokal menggunakan 

aplikasi wondershare filmora di Taman Kanak-kanak Kota Jambi. 

1.3.2. Mengetahui kelayakan video model pembelajaran area berbasis budaya lokal 

menggunakan aplikasi wondershare filmora di Taman Kanak-kanak Kota Jambi. 

1.3.3. Mengetahui respon guru, dosen dan mahasiswa PG-PAUD FKIP UNJA mengenai 

video model pembelajaran area berbasis budaya lokal menggunakan aplikasi 

wondershare filmora di Taman Kanak-kanak Kota Jambi. 

 

1.4. Spesifikasi Pengembangan 

1.4.1. Menghasilkan video model pembelajaran area berbasis budaya lokal menggunakan 

aplikasi wondershare filmora di Taman Kanak-kanak Kota Jambi sesuai dengan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 

1.4.2. Menghasilkan luaran yang berbentuk HKI tentang video model pembelajaran area di 

Taman Kanak-kanak Kota Jambi. 

1.4.3. Menghasilkan teknologi tepat guna bagi dosen PAUD, guru-guru di Taman Kanak-

kanak, dan mahasiswa PAUD dalam keterampilan mengembangkan model 

pembelajran area di Taman Kanak-kanak Kota Jambi. 

 

1.5. Pentingnya Pengembangan 

Adapun pentingnya penelitian pengembangan ini adalah: 



 
 

 

1.5.1. Video model pembelajaran area yang dikembangkan dalam penelitian ini digunakan 

unuk dosen, mahasiswa, dan guru-guru di Taman Kanak-kanak, yang dirancang 

sesuai dengan standar kurikulum 2013. 

1.5.2. Penelitian dilakukan terbatas pada pengembangan video model pembelajaran area 

berbasis budaya lokal menggunakan aplikasi wondershare filmora di Taman Kanak-

kanak Kota Jambi. 

1.5.3. Pengembangan video model pembelajaran menggunakan aplikasi wondershare 

filmora mengadaptasi model ADDIE yang dikembangkan pada materi model 

pembelajaran area berbasis budaya lokal di Taman Kanak-kanak Kota Jambi. 

 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1. Asumsi pengembangan 

Agar Dosen PAUD, Guru di Taman Kanak-kanak dan Mahasiswa PAUD dapat 

mengetahui, memahami, dan melaksanakan model pembelajaran area dengan 

menggunakan video dengan aplikasi wondershare filmora pada materi pembelajaran 

area berbasis budaya lokal di Taman Kanak-kanak Kota Jambi sesuai dengan 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 

1.6.2. Keterbatasan pengembangan 

Adapun keterbatasan pengembangan penelitian ini yaitu berfokus pada model 

pembelajaran area yang dikembangkan menggunakan aplikasi wondershare filmora 

sehingga dapat menghasilkan suatu produk (video) yang dijadikan acuan bagi guru 

dalam mengajar yang berbasis budaya lokal. 

 

 

 

1.7. Definisi Istilah 



 
 

 

1.7.1. Video  

Video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio 

dan visual secara bersamaan sehingga menghasilkan suatu tayangan yang menarik. 

Video dapat disimpan dalam bentuk VCD dan DVD. 

1.7.2. Model pembelajaran area 

Model pembelajaran area (minat) lebih memberikan kesempatan kepada anak didik 

untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. 

1.7.3. Budaya lokal 

Budaya lokal atau kearifan budaya lokal adalah pengetahuan lokal yang sudah 

sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya serta 

diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. 

1.7.4. Aplikasi Wondershare Filmora 

Wondershare Filmora merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk editing 

video, dengan tampilan yang dirancang sederhana sehingga kita dapat dengan mudah 

mengoprasionalkannya. 

 

 


