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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas suatu bangsa dan 

sangat berperan membentuk baik atau buruknya kepribadian dari manusia. Pendidikan adalah 

proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan 

psikomotor yang dimilikinya. Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu 

manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah 

metamorfosis perilaku menuju kedewasaan sejati. Pendidikan juga dapat didefinisikan 

sebagai proses elevasi yang dilakukan secara non diskriminasi, dinamis, dan intensif menuju 

kedewasaan individu, dimana prosesnya dilakukan secara kontinyu dengan sifat yang adaptif, 

dan nirlimit atau tiada akhir (Danim, 2013: 3-4). 

Peningkatan kualitas pendidikan dapat di tentukan dengan peningkatan kualitas 

pembelajaran, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran agar peserta didik lebih berantusias dalam menerima 

pelajaran dari guru. Media pembelajaran dapat membantu pendidik untuk memfasilitasi 

proses belajar peserta didik. Media pembelajaran juga dapat membantu pendidik untuk 

mempermudah proses belajar, memperjelas materi pembelajaran dengan beragam contoh 

yang konkret melalui media, memfasilitasi interaksi dengan pembelajar, dan memberi 

kesempatan praktik kepada mereka (Asyhar, 2010:32) 

Menurut Arrosyida (2012:2) media pembelajaran yang kurang interaktif disertai 

penyampaian materi yang kurang menarik dapat membuat peserta didik merasa jenuh saat 

mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran interaktif dapat menjadi 

alternatif yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. media pembelajaran interaktif 

adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan sebagai 

perantara untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pelajar dengan metode 
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pembelajaran yang dapat memberikan respon balik terhadap pengguna dari apa yang telah 

diinputkan kepada media tersebut. Kelebihan media interaktif dapat menarik perhatian 

peserta didik dalam proses belajar mengajar karena media ini sangat menarik, dan dapat 

membangun motivasi siswa dalam belajar, Media interaktif salah satunya yaitu video. 

Video merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses 

pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individual, maupun berkelompok. Video 

merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan tuntas karena dapat sampai 

kehadapan siswa secara langsung. Media video memungkinkan sinyal audio dapat 

dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial, video dapat dikombinasikan 

dengan animasi dan pengaturan kecepatan untuk mendemonstrasikan perubahan dari waktu 

ke waktu. Materi yang berupa gerakan motorik tertentu, ekspresi wajah, maupun suasana 

lingkungan tertentu adalah paling baik disajikan melalui pemanfaatan teknologi video. 

Misalnya tentang perubahan kepompong menjadi kupu-kupu, akan terlihat detail dan 

dramatis kalau hal itu divisualisasikan lewat teknologi video (Daryanto, 2013:86-88). 

Peserta didik di sekolah menengah atas lebih cenderung menyukai hal-hal menarik 

seperti video, kebanyakan dari mereka sangat suka menonton video melalui komputer 

maupun handphone yang dimiki oleh mereka. Menurut Nurfhatiyah (2011:30) Video 

merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara 

bersama sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik. Video mudah 

dibawa kemana-mana, mudah digunakan, dan dapat menjangkau audiens yang luas dan 

menarik untuk ditayangkan. Video mampu menarik perhatian peserta didik lebih lama bila 

dibandingkan dengan media pembelajaran yang lain karena bisa melihat gambar, mendengar 

suara dan juga terdapat tulisan jika video nya berbahasa asing atau sulit untuk dipahami dan 

terlalu cepat. Video memiliki kelebihan yaitu mampu membantu memahami pesan 



pembelajaran secara lebih bermakna tanpa terikat oleh bahan ajar lainnya. Dengan unsur 

gerak dan animasi yang dimiliki video.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi dan peserta didik diketahui adanya 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaraan  pada materi insekta, guru masih 

menggunakan media buku dan merasa kurang dapat maksimal dalam menyampaikan materi 

karena tidak ada animasi, kurang memenuhi secara visual dan tidak ada audio, akibatnya 

peserta didik kurang termotivasi, peseta didik tidak aktif, minat belajar peserta didik kurang, 

dan peserta didik sulit memahami materi insekta yang terdapat dalam buku. Diketahui dari 

hasil ulangan harian peserta didik pada mata pelajaran biologi materi insekta yang rendah 

yaitu rata-rata pada kelas X MIA 1 yaitu 62,3, pada kelas X MIA 2 yaitu 53,18 dan pada 

kelas X MIA 3 yaitu 55,46, semua itu tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

biologi yang diterapkan di sekolah yaitu 75. Untuk itu perlu video interaktif sebagai upaya 

untuk memaksimalkan proses penyampaian materi dengan kelebihan yaitu terdapat suara, 

teks, contoh yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, penjelasan materi yang lengkap 

sesuai dengan buku ajar dan silabus.  

Menurut Septawulan (2012:28) guru perlu untuk mengarahkan perhatian siswa 

melalui aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan mempunyai potensi yang tinggi, 

dalam arti isi pelajaran dan konsep diterjemahkan secara jelas. Aktivitas yang digunakan 

harus dapat mempengaruhi intelek, emosi, dan minat belajar Berdasarkan hasil observasi 

pendahuluan di sekolah pada kelas X MIA yaitu: 1). 74% peserta didik menyatakan bahwa 

materi insekta sulit untuk di pahami  2). Media pembelajaran video interaktif pada materi 

insekta, 95% sangat dibutuhkan dalam pembelajarannya. 3). Menggunakan media 

pembelajaran video interaktif, 86% lebih mudah memahami materi insekta. 4). 95% 

penerapan media pembelajaran video interaktif dalam pembelajaran insekta menjadi lebih 



menarik, menyenangkan dan tidak membosankan. 5). 81%  media pembelajaran video 

interaktif diperlukan dalam memahami materi insekta. 

Penerapan di sekolah juga didukung dengan sarana yang memadai, jika tidak adanya 

sarana yang memadai maka penelitian tidak bisa dilakukan, adapun sarana yang mendukung 

penelitian yang akan dilakukan pada sekolah SMA Islam Al-Falah Kota Jambi berupa wifi, 

labor komputer, laptop, infokus, aliran listrik disetiap ruangan yang sangat memadai, 

sehingga sangat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka diperlukan sebuah media 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat membantu dalam pembelajaran materi insekta di 

sekolah. Media pembelajaran diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

pelaksanaan pembelajaran biologi khususnya untuk materi insekta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian pengembangan 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Video Interaktif  Pada Materi 

Insekta untuk SMA”. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan Media Pembelajaran Video Interaktif pada Materi Insekta 

untuk siswa kelas X SMA? 

2. Bagaimana kelayakan Media Pembelajaran Video Interaktif pada Materi Insekta untuk 

kelas X SMA? 

3. Bagaimana respon guru terhadap Media Pembelajaran Video Interaktif pada Materi 

Insekta untuk siswa kelas X SMA? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap Media Pembelajaran Video Interaktif pada Materi 

Insekta untuk siswa kelas X SMA? 



1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari pengembangan video interaktif ini 

adalah 

1. Mengembangkan Media Pembelajaran Video Interaktif pada Materi Insekta untuk siswa 

kelas X SMA. 

2. Mengetahui kelayakan Media Pembelajaran Video Interaktif pada Materi Insekta untuk 

siswa kelas X SMA. 

3. Mengetahui respon guru terhadap Media Pembelajaran Video Interaktif pada Materi 

Insekta untuk siswa kelas X SMA. 

4. Mengetahui respon siswa terhadap Media Pembelajaran Video Interaktif pada Materi 

Insekta untuk siswa kelas X SMA.  

1.4 Spesifikasi Produk Video 

Spesifikasi dari produk pengembangan media pembelajaran berupa video 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1. Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran video interaktif pada materi 

insekta untuk SMA.  

2. Produk video interaktif pada materi insekta yang dijalankan secara offline di computer.  

3. Sajian video interaktif pada materi insekta meliputi tampilan baground depan, tampilan 

menu utama, silabus, materi (Deskripsi, morfologi, siklus hidup, dan ordo-ordo serangga 

secara umum), latihan dan referensi serta profil penulis, dan pembimbing.  

4. Produk video interaktif pada materi insekta menggunakan aplikasi tambahan seperti 

Microsoft word 2007, Adobe Photoshop CS dan Wondershare Filmora dan adobe flash. 

5. Poduk mempunyai desain yang menarik dengan variasi warna (hitam, putih, kuning dan 

merah), variasi gambar, variasi baground (hijau, warna biru, dan coklat) dan tulisan (times 

new roman, algarian, arial, agency fb) yang menarik. 



1.5 Pentingnya Pengembangan 

Adapun pentingnya pengembangan ini yaitu: 

1. Bagi peneliti, dapat mengembangkan media pembelajaran berupa media video pada 

materi insekta dan mengetahui tahapan model ADDIE. 

2. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif media untuk diberikan kepada siswa dalam 

pembelajaran dan sebagai referensi untuk mengembangkan media video. 

3. Bagi siswa, dengan adanya video ini diharapkan dapat meningkatkatkan pemahaman 

siswa dalam mempelajari materi insekta dengan menggunakan media pembelajaran video 

interaktif. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1 Asumsi pengembangan  

Adapun beberapa asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Penilaian yang diberikan oleh validator selama pengembangan Media Pembelajaran 

Video Interaktif Pada Materi Insekta Untuk SMA ini adalah bersifat objektif dalam arti 

tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan tim pengembang.  

2.  Tanggapan yang diberikan oleh siswa yang menjadi subyek dalam penelitian dan 

pengembangan ini bersifat objektif yang didasarkan atas pendapatnya sendiri selama 

ujicoba produk 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

1. Siswa yang dijadikan subjek Ujicoba dalam mengembangkan pelajaran dengan 

menggunakan Video adalah siswa kelas X MIA SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. 

2. Materi dalam penelitian ini mencakup materi insekta. 

3. Media pengembangan ini di gunakan hanya di laptop bersifat offline dan menggunakan 

aplikasi. 



4. Contoh-contoh hewan yang di buat hanya dari ordo insekta yang di temukan di kehidupan 

sehari-hari. 

5. Aplikasi yang digunakan untuk membuat video yaitu wondershare filmora video editor. 

6. Aplikasi yang digunakan untuk menginteraktifkan yaitu adobe flash. 

  



1.7 Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman pada istilah-istilah pokok yang ada 

dalam penelitian, maka perlu diberikan defenisi istilah sebagai berikut : 

1. Media Pembelajaran interaktif adalah  segala sesuatu yang menyangkut software dan 

hardware yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan isi materi ajar 

dari sumber belajar ke pelajar dengan metode pembelajaran yang dapat memberikan 

respon balik terhadap pengguna dari apa yang telah diinputkan kepada media tersebut. 

2. Pengembangan adalah proses yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk dalam 

proses pembelajaran. 

3. Media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi 

pesan-pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi 

pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. 

4. Insekta merupakan hewan dengan tubuh yang beruas-ruas, serangga ada yang hidup di 

dalam tanah, darat, udara, air tawar atau sebagai parasit dalam tubuh makhluk hidup lain, 

akan tetapi mereka jarang hidup di air laut.  

5. Program Wondershare filmora video editor adalah perangkat lunak konveksi video yang 

hebat dan mudah digunakan dengan fungsionalitas tambahan, yang digunakan untuk 

mengedit, merekam, mengubah, meningkatkan, mendownload, membakar, dan memutar 

file audio/video/DVD/ISO/IFO. 

 


