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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini sudah menjadi 

elemen penting terutama di dalam dunia pendidikan khususnya dalam proses 

pembelajaran. Tuntunan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu 

menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu 

pendidikan. Dalam dunia pendidikan, siswa sejatinya memahami secara umum, 

termasuk komputer (computer literate) dan memahami informasi (information 

literate) artinya siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada teknologi 

informasi dan komunikasi. Selain membantu siswa dalam belajar, TIK juga memiliki 

peran yang cukup berpengaruh bagi guru terutama dalam pemanfaatan fasilitas dalam 

pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan pihak guru 

sabagi pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik (Syaiful sagala, 

2006: 61).  Pembelajaran sejarah merupakan studi yang menjelaskan tentang manusia 

dimasa lampau dengan semua aspek kegiatan manusia seperti politik, hukum, militer, 

sosial, keagamaan, kreativitas, keilmuan dan intelektual (Sapriya, 2009: 26). 

 Pembelajaran sejarah merupakan bidang ilmu yang memiliki tujuan agar setiap 

peserta didik membangun kesadaran tentang pentingnya waktu dan tempat yang 
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merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan sehingga  

siswa sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki 

rasa cinta tanah air dan dapat menerapkannya dalam berbagai kehidupan baik 

nasional maupun internasional (Widja, 1989: 30). Dapat dikemukakan bahwa 

pembelajaran sejarah merupakan pelajaran yang menanamkan nilai-nilai mengenai 

proses perubahan dan perkembangan masyarakat masa lampau dan masa kini. 

Pembelajaran sejarah di sekolah bertujuan membangun kepribadian dan sikap 

mental siswa, membangkitkan keinsafan akan suatu dimensi fundamental dalam 

eksistensi umat manusia, mengantarkan manusia kejujuran, kebijaksanaan dan 

menanamkan cinta bangsa dan sikap kemanusiaan. Arti terpenting pembelajaran 

sejarah adalah dapat memecahkan masalah masa kini dengan menggunakan atau 

melihat kejadian masa lampau untuk kedepannya agar lebih baik. 

Menurut Hamid Hasan dalam Alfian (2007) bahwa kenyataan yang ada 

sekarang, pembelajaran sejarah jauh dari harapan untuk memungkinkan anak melihat 

relevansiya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Mulai dari jenjang SD 

hingga SMA, pembelajaran sejarah cenderung memanfaatkan fakta sejarah sebagai 

hal yang utama. Tidak aneh bila pendidikan sejarah terasa tidak menarik dan tidak 

memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggali makna dari sebuah 

peristiwa. 
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Guru merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar. Suatu 

pembelajaran yang menjadikan siswa aktif dan dapat memahami konsep dan materi 

yang sedang mereka pelajari. Guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

proses pembelajaran. Salah satunya harus bisa menggunakan strategi, metode dan 

media yang  tepat. Strategi merupakan upaya untuk mengelola sebuah pembelajaran 

dari awal hingga akhir dimana strategi berkaitan dengan manajemen untuk mengelola 

kelas. Selain itu untuk membuat suasana menjadi aktif maka diperlukannya media 

pembelajaran yang baik. 

Dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini guru sejarah bisa 

memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan Undang-

Undang  Nomor 14/2015 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa setiap guru 

dan dosen harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

Media pembelajaran merupakan suatu sarana atau perantara yang berfungsi 

dalam suatu proses pembelajaran. Dimana media ini digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk memudahkan penyampain informasi dari guru kepada siswa. 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa.  
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Penggunaan media berbasis komputer dimana komputer berperan sebagai 

manager dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed 

Instruction (CMI). Adapula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam 

belajar, pemanfaatannya meliputi penyajian informasi isi materi pembelajaran, 

latihan, atau kedua-duanya. Pembelajaran akan lebih efektif dan efesian bila 

menggunakan media dalam penyampaian materinya, siswa mampu menciptakan 

sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk 

dipergunakan dengan bentuk dan variasi lain yang berguna dalam kehidupannya. 

Dengan demikian siswa dengan mudah mengerti dan memahami materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

Selain itu juga siswa  harus diarahkan  agar dapat berfikir kritis, berpikir tingkat 

tinggi dan mandiri dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan berpikir dapat 

dibedakan menjadi dua tingkat, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) dan keterampilan berpikir tingkat rendah atau Lower 

Order Thinking Skills (LOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) sangat 

diperlukan pada era globalisasi saat ini. Siswa bukan lagi digiring untuk diberi tahu, 

melainkan mencari tahu sendiri. Mencari tahu berarti membutuhkan proses berpikir 

yang cerdas dan kreatif. Berpikir yang demikian menuntut siswa  untuk diarahkan 

dari mengingat, memahami, bahkan sampai memecahkan permasalahan yang rumit. 

Keterampilan berpikir yang kompleks akan membuat peserta didik terbiasa 

menghadapi sesuatu yang sulit. Untuk menghadapi sesuatu yang sulit tersebut 
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membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat 

tinggi meliputi berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Semuanya 

diaktifkan  ketika  individu  mendapatkan  masalah yang tidak familiar, tidak tentu 

dan penuh pertanyaan (Saputra, 2017:34).   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama kegiatan 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA N 11 Muaro Jambi  pada tanggal 

9 September sampai dengan 9 November 2019 diperoleh hasil masih banyak 

permasalahan yang dialami oleh siswa pada mata pelajaran sejarah. Permasalahan 

yang terjadi diantaranya adalah tidak tercapainya minat belajar dan daya tarik siswa 

dalam pembelajaran sejarah serta susah dipahami. Proses pembelajaran yang hanya 

berpedoman pada guru dan buku teks sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

karena tidak semua siswa tersebut dilibatkan dalam proses pembelajaran. Sehingga 

pembelajaran yang dilakukan belum sesuai dengan tujuan yang dicapai.  

Selain itu berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan selama kegiatan 

Pengenalan Lapangan Persekolah (PLP) terdapat perbedaan tingkah laku yang 

diberikan oleh siswa pada saat kegiatan pembelajaran dengan tidak menggunakan 

media pembelajaran dan pada saat menggunakan media pembelajaran. Pada saat 

peneliti ditugaskan untuk membantu mengajar dengan tidak menggunakan media atau 

hanya menjelaskan secara verbal saja banyak siswa yang tidak memperhatikan. 

Namun respon yang diberikan siswa berbeda ketika peneliti mengajar menggunakan 
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media berbasis computer yaitu media cursor maze, siswa banyak yang lebih 

memperhatikan bahkan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Dari berbagai pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bayak media 

pembelajaran yang berbasis komputer lebih efektif dalam membantu proses 

pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah yang sangat membutuhkan media 

konkret untuk membantu pemahaman siswa.  Dalam pembelajaran sejarah, sangat 

penting menggunkan media pembelajaran untuk membantu proses belajar mengajar 

agar lebih menarik. Dalam penelitian ini salah satu media berbasis komputer, penulis 

meyakini bahwa media cursor maze dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran sejarah. 

Cursor maze merupakan media berbasis komputer yang terdapat di dalam 

power point yang dirancang khusus untuk pembelajaran sejarah dengan pola 

penyajian games diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berfikir tingkat tinggi  

siswa. Cursor atau petunjuk posisi adalah karater atau simbol khusus pada layar 

monitor komputer, yang digunakan oleh program sebagai penunjuk dalam 

komunkasikan antara operator dan program. Maze dalam bahasa inggris memiliki arti 

membingungkan. Di Indonesia maze biasa disebut labirin. Maze adalah sebuah media 

yang memiliki banyak jalur-jalur yang menghubungkan. Jalur pada maze biasanya 

berliku dan berbelok-belok serta kadang kala merupakan jalur yang sangat buntu 

ataupun jalur yang mempunyai halangan. 
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Menurut Heriantoko (dalam Constantiana, E.L & Hasibuan, R, 2015) 

permainan maze adalah” permainan mencari jejak yang dapat meningkatkan seluruh 

aspek perkembangan anak, baik pengembangan motorik, kognitif, bahasa, kreatifitas, 

emosi dan sosial anak”. Dalam menggunakan media cursor maze, untuk mengatasi 

kekurangan lainnya pada proses pembelajaran alur yang ditampilkan haruslah sesuai 

dengan apa yang di bayangkan. Media pembelajaran cursor maze haruslah dikaitkan 

dengan suatu strategi pembelajran. Strategi pembelajaran yang sesuai adalah Murder. 

Strategi pembelajaran murder merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan sistem belajar yang efektif dan efesien untuk mengaktifkan siswa 

dengan merangsang kemampuan pemahaman berfikir tingkat tinggi siswa. 

Murder pertama kali dimunculkan oleh Dansereau et al pada tahun 1979 

sebagai salah satu bentuk pembelajaran kooperatif (Lambiotte, Judith et al, 1987). 

Murder merupakan sistem pelajaran yang diadaptasi dari buku Hayes yang 

merupakan gabungan dari berbagai kata mengenai langkah-langkah pembelajaran. 

The Acronym MURDER stands for the six parts of Densereau et al’s (1979) study 

system: Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review (Hayes 1940: 121). Mood 

berarti suasana hati, dengan menciptakan suasana hati positif saat belajar, maka dapat 

menumbuhkan semangat saat belajar, Understand (pemahaman) dapat dilakukan 

dengan membaca kembali yang diberikan kemudian menandai bagian yang belum 

dimengerti.  
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Recall (pengulangan) berarti menyusun kembali informasi yang telah diterima. 

Digest (penelaahan) dilakukan dengan memanfaatkan sumber belajar lain untuk 

menyelesaikan masalah, misalnya dengan artikel, buku, majalah, internet atau dengan 

diskusi kelompok. Expand (pengembangan) dilakukan dengan mengembangkan 

materi pelajaran yang telah diterima siswa. Review (pelajari kembali) berarti 

mengulas atau mempelajari kembali materi yang sudah dipelajari sehingga informasi 

yang diterima (ingatan) tidak mudah lepas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Cursor Maze Berbasis Strategi Murder Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berfikir Tingkat Tinggi (HOTS) Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Kelas XI 

IPS SMAN 11 Muaro Jambi.” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran cursor maze 

berbasis strategi murder untuk meningkatkan kemampuan berfikir tingkat 

tinggi (HOTS) siswa dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS SMA N 11 

Muaro Jambi? 

2. Apakah media pembelajaran cursor maze berbasis strategi murder yang telah 

dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan berfikir tingkat tinggi siswa 

dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS SMA N 11 Murao Jambi? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

1. Mengetahui prosedur pengembangan media pembelajaran cursor maze 

berbasis strategi murder untuk meningkatkan kemampuan berfikir tingkat 

tinggi  siswa dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS SMA N 11 Muaro 

Jambi. 

2. Mengetahui media pembelajaran cursor maze berbasis strategi murder dapat 

membantu meningkatakan kemampuan berfikir kritis tingkat tinggi siswa 

dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS SMAN 11 murao Jambi. 

1.4 Spesifik Pengembangan 

Adapun Spesifik produk media pembelajaran cursor maze berbasis strategi 

murder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Produk yang dihasilkan yaitu berupa media pembelajaran yang didalamnya 

berisikan games di dalam power point terdapat ringkasan materi, kemudian 

memulai permaianan yang terdapat rintangan Maze, materi diskusi, dan kuis. 

2. Media pembelajaran dikemas dalam bentuk power point. 

3. Materi yang dibuat disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada 

silabus. 

4. Media pembelajaran disimpat dalam format document dibuka dengan laptop atau 

komputer. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dalam melakaukan 

penelitian tentang pengembangan media pembelajaran pada pembelajaran sejarah dan 

diharapkan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama 

penggunaan media pembelajaran. 

2. Secara Praktis 

a. Guru Sejarah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan, menambah wawasan dan 

pengalaman serta memperkaya pemilihan media dan strategi pembelajaran untuk 

kepentingan peningkatan kualitas proses pembelajaran sejarah sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa secara efektif. 

b. Siswa 

Memperbaiki belajar siswa diharapkan mempermudah siswa dalam memahami 

materi pembelajaran sejarah yang disampaikan oleh guru.  

c. Sekolah 

Sekolah akan mengalami perubahan atau perbaikan yang lebih pesat karena 

mampu menanggulangi berbagai masalah belajar siswa, perbaikan kesalahan konsep 

dan lain-lain. Berbagai media atau strategi pembelajaran dapat dihasilkan sekolah dan 
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disebarluaskan ke sekolah lain. Adanya hubungan yang erat antara berkembangnya 

kemampuan guru. Sekolah tidak akan berkembang, jika gurunya tidak memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan diri. 

1.6 Batasan Pengembangan 

Adapun batasan pengembangan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Pengembangan ini digunakan pada siswa kelas XI IPS SMAN 11 muaro Jambi. 

2. Pengembangan menggunakan model pengembangan ADDIE. 

3. Produk media pengembangan hanya bisa dipakai pada sekolah yang telah 

dilengkapai fasilitas TIK yang memadai seperti infokus. 

4. Media yang dirancang pada penelitian ini adalah media cursor maze berbasis 

strategi murder. 

1.7 Definisi Istilah 

Agar terhindar dari penafsiran yang  berbeda terhadap istilah dalam penelitin 

ini, maka di pandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam 

penelitian. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk 

meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang telah ada. 
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2. Media Pembelajaran adalah suatu sarana atau perantara yang berfungsi dalam 

suatu proses pembelajaran. Dimana media ini digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk memudahkan penyampaian informasi dari guru kepada 

siswa. 

3. Cursor maze adalah media berbasis komputer yang terdapat di dalam power 

point yang dirancanng khusus untuk pembelajaran sejarah dengan pola penyajian 

games diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

4. Strategi murder adalah Stretegi pelajaran yang diadaptasi dari buku Hayes yang 

merupakan gabungan dari berbagai kata mengenai langkah-langkah pembelajaran 

yang terdiri dari beberapa kata yang meliputi Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, Review. 

5. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan tindakan siswa untuk menelaah 

segala informasi yang didapatkannya sehingga dapat mengetahui hal yang benar 

sesuai dengan fakta yang ada dan alasan yang logis. 

 


