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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Hal ini ditandai dengan semakin beragamnya inovasi yang dilakukan agar 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam perkembangannya berbagai 

macam terobosan serta inovasi dilakukan di berbagai sektor dimulai dari 

kurikulum, model, metode, dan media pembelajaran serta sampai kepada 

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Guru mengambil peran penting 

dalam proses peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan membuat 

pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga siswa dapat belajar dengan 

optimal baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Langkah guru dalam menerapkan berbagai model dan metode 

pembelajaran harus diiringi dengan kemampuan melakukan terobosan dalam 

penggunaan media. Metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah 

ceramah. Metode ini memang sah-sah saja digunakan namun dirasa belum 

maksimal untuk menarik perhatian siswa. Sebab metode ini membuat proses 

pembelajaran berfokus pada guru (Teacher Centered Approaches) sehingga 

cenderung membuat siswa tidak aktif. Suwarjo, Maryatun, dan Kusumadewi 

(2012:85) menerangkan bahwa pembelajaran yang berfokus pada guru akan 

menghasilkan output perkembangan peserta didik yang tidak maksimal sehingga 

peserta didik menjadi jarang berdiskusi dengan guru tentang yang diminatinya. 

Untuk mensiasati hal ini, guru dapat menggunakan media yang mengandung 
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unsur gerak sehingga dapat menarik perhatian siswa dan memaksimalkan proses 

pembelajaran. 

Berkaitan dengan hal di atas, pembelajaran sejarah saat ini sudah harus 

memasuki era yang baru. Guru tidak selamanya dapat mengandalkan metode 

ceramah serta media pembelajaran sejarah. Sudah saatnya pembelajaran sejarah 

naik kelas saat ini. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi saat ini, pembelajaran sejarah melalui guru harus dapat 

memanfaatkannya dengan maksimal, saat ini sudah banyak tersedia media-media 

elektronik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

sejarah. Pembelajaran yang tidak efektif menandakan bahwa motivasi dan 

perhatian siswa dalam belajar rendah. Hal ini menunjukkan adanya suatu 

hambatan dalam kegiatan belajar yang membuat informasi yang diterima siswa 

tidak maksimal. Dalam mengatasi hambatan ini diperlukan suatu media yang 

efektif sesuai dengan karakter siswa,, karakteristik mata pelajaran, Suasana 

pembelajaran serta sarana dan prasarana penunjang. Diharapkan dengan adanya 

perangkat pembelajaran yang baik akan mengarahkan siswa untuk dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. 

Heinich, Molenda, dan Russell (dalam Sanjaya, 2012:57) mendefinisikan 

media adalah sesuatu yang membawa informasi antara sumber (source) dan 

penerima (receiver) informasi. Media dalam proses pembelajaran dapat dikatakan 

sangat dibutuhkan untuk mempermudah penyampaian pesan dari guru kepada 

siswa. Pembelajaran yang baik dan berjalan dengan lancar memerlukan media 

sesuai dengan keadaan kelas. Sejarah merupakan salah satu pelajaran yang 

membutuhkan media dengan unsur gerak. Banyak materi yang dapat disampaikan 
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dengan media berupa unsur gerak dikarenakan pembelajaran sejarah sendiri 

menuntut rekonstruksi kejadian dimasa lampau. Hal ini akan membuat materi 

mudah dipahami oleh siswa apabila materi tersebut disajikan dengan media unsur 

gerak atau video pembelajaran. 

 Video pembelajaran adalah media atau alat bantu mengajar yang berisi 

pesan-pesan. Video yang merupakan media audio visual dan mempunyai unsur 

gerak didalamnya diharapkan mampu menarik perhatian siswa dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Penggunaan media video pembelajaran 

dalam mata pelajaran sejarah diharapkan dapat memudahkan dalam  memperjelas 

materi ajar, membuat variasi dalam proses belajar, meningkatkan keefektifan 

belajar serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi serta angket 

kebutuhan di SMA Negeri 6 Kota Jambi khususnya kelas XI ditemui bahwa 100% 

siswa memiliki smartphone dan laptop. Penggunaan smartphone lebih banyak 

untuk kegiatan media sosial sebanyak 80% sedangkan sisanya 20% untuk 

kegiatan belajar (ebook, mencari materi dsb). Sedangkan penggunaan laptop 80% 

untuk kegiatan browsing dan sisanya 20% untuk kegiatan belajar. Dilihat dari 

presentase di atas tampak bahwa penggunaan teknologi seperti laptop dan 

smartphone belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh siswa untuk kegiatan 

belajar. Sedangkan untuk sarana dan prasarana di SMA Negeri 6 Kota Jambi 

terdapat laboratorium komputer yang sudah dikelola dengan cukup baik, namun 

dirasa masih kurang pemanfaatannya dalam pembelajaran sejarah. 

 Terkait dengan materi pembelajaran, berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru sejarah SMA Negeri 6 Kota Jambi Pak Khairuman S.Pd ditemui bahwa salah 
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satu materi yang cukup sulit untuk diajarkan di kelas XI adalah materi perjuangan 

organisasi pergerakan kebangsaan. Berdasarkan paparan guru, materi tersebut 

merupakan awal cikal bakal perjuangan kemerdekaan di Indonesia sehingga harus 

disajikan dengan lengkap dan menarik agar siswa dapat memahami sejarah 

perjuangan bangsanya dalam merebut kemerdekaan. Guru sudah menggunakan 

media power point dan gambar namun dirasa kurang maksimal. Dalam hal ini 

yang menjadi masalah utama bukanlah materi tersebut namun cara 

penyampaiannya yang harus diperbaiki  sehingga dirasa perlu dilakukan inovasi 

dalam media pembelajaran. 

 Berdasarkan masalah tersebut, salah satu media yang dapat digunakan 

adalah video pembelajaran dengan menggunakan software Sony Vegas Pro 13.0. 

pemilihan video pembelajaran di dasari atas analisis kebutuhan dimana 

pembelajaran menggunakan video akan meningkatkan minat dan perhatian siswa. 

Hal ini juga akan membuat pembelajaran bervariasi. Sementara itu alasan memilih 

software Sony Vegas Pro 13.0 adalah kemudahannya bagi pemula untuk mengedit 

video dan gambar.  Jadi Sony Vegas Pro 13.0 merupakan salah satu pilihan yang 

dapat digunakan oleh guru untuk mengembangkan media pembelajaran. 

 Dari penjelasan di atas, video pembelajaran merupakan salah satu solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa alasan lain diantaranya adalah 

dengan adanya media video tersebut, fasilitas yang dimiliki siswa ataupun yang 

terdapat di sekolah dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam pembelajaran 

sejarah. Selain itu video pembelajaran tersebut dapat juga disalin ke laptop 

maupun smartphone sehingga dapat digunakan dimana saja sebagai alat belajar 



5 
 

mandiri bagi siswa. Pengembangan media video pembelajaran juga diharapkan 

mampu meningkatkan penguasaan konsep dan dapat menarik siswa untuk belajar. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Video Pembelajaran 

Sejarah Dengan Menggunakan Sony Vegas Pro 13.0 Materi Pergerakan 

Organisasi Kebangsaan Siswa Kelas XI SMA Negeri 6 Kota Jambi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur pengembangan video pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan Sony Vegas Pro 13.0 di SMA Negeri 6 Kota Jambi. 

2. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan video pembelajaran sejarah 

dengan menggunakan Sony Vegas Pro 13.0 yang telah dikembangkan. 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

 Adapun tujuan dari pengembangan ini adalah: 

1. Mengetahui prosedur pengembangan video pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan Sony Vegas Pro 13.0 SMA Negeri 6 Kota Jambi. 

2. Mengetahui respon siswa terhadap penerapan video pembelajaran sejarah 

dengan menggunakan Sony Vegas Pro 13.0. 

 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Spesifikasi pengembangan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

berupa video pembelajaran sejarah materi pergerakan organisasai kebangsaan 

kelas XI SMA Negeri 6 Kota Jambi. Produk pada penelitian ini adalah berupa CD 

pembelajaran berisikan materi, animasi, video, dan musik pengiring. Dengan 
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bantuan Sony Vegas Pro 13.0 yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

ini, video yang dihasilkan dapat diekspor ke format video yang umum yang 

dibaca oleh kebanyakan komputer dan smartphone. Bahkan jika perangkat lunak 

Sony Vegas Pro 13.0 tidak terpasang, dan dalam penelitian ini produk yang 

dihasilkan nantinya akan diekspor ke format MP4/MKV dan bisa di publikasikan 

ke sosial media ataupun dalam bentuk penyimpanan lainnya. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Dibutuhkan sebuah media bagi guru untuk dapat mempermudah dalam 

menjelaskan materi sejarah perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. 

2. Agar siswa dapat memahami materi perjuangan organisasi pergerakan 

kebangsaan dengan mudah. 

3. Diperlukannya peran guru dalam merancang serta mengembangkan media 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan jaman 

dan kebutuhan siswa. 

4. Agar guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah di segala aspek 

baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

 

1.6 Batasan Pengembangan 

Agar penelitian terpusat dan terarah, maka penulis membatasi 

pengembangan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Pengembangan ini menggunakan model pengembangan ADDIE 

2. Penelitian dilakukan pada kelompok kecil, kelompok besar, dan uji lapangan. 
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3. Media yang dirancang dalam penelitian ini adalah media video pembelajaran 

yang dibuat menggunakan Sony Vegas Pro 13.0. 

4. Video pembelajaran berisi penjelasan mengenai materi pergerakan organisasi 

kebangsaan untuk SMA kelas XI. 

5. Siswa yang dimintai tanggapan terhadap video pembelajaran yang 

dikembangkan adalah siswa kelas XI SMA Negeri 6 Kota Jambi. 

 

1.7 Definisi istilah 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah kunci 

yang digunakan dalam penelitian ini maka dipandang perlu untuk menjelaskan 

beberapa istilah sebagai berikut : 

1. Pengembangan adalah proses menciptakan, mencoba, menghasilkan bahan-

bahan pembelajaran yang tepat guna. 

2. Video pembelajaran adalah salah satu dari bentuk media pembelajaran yang 

berisikan gambar-gambar yang digabung bercerita tentang materi ajar. 

3. Sony Vegas Pro 13.0 merupakan aplikasi pengolah video editor yang dibuat 

oleh Sony Inc.  


