
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

berkembang pesat. Perkembangan itu menjadi bagian penting disemua aspek 

kehidupan,salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai faktor 

penting yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena melalui 

pendidikan dapat terjadi proses komunikasi yang dapat memperkaya pengetahuan 

seseorang. 

Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik agar dapat menjadi manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak. Hal 

tersebut sudah diatur dan sesuai dengan tujuan serta fungsi Pendidikan Nasional yang 

tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Berbagai 

macam pembaharuan dalam aspek pendidikan dilakukan agar dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pendidikan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan yaitu, diperlukan berbagai terobosan baik dalam 

pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan pemenuhan sarana serta prasarana 

pendidikan. 

Norman Kirby (dalam Sanjaya, 2012:22) menyatakan : “One underlying 

emphasis should be noticeable : that the quality of the teacher is the essential, constant 

feature in the success of any educational system”. Dalam proses pembelajaran guru 

bukanlah hanya berperan sebagai model atau teladan bagi siswa yang diajarkannya akan 

tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran. Dengan demikian efektifitas proses 

pembelajaran terletak dipundak guru. Oleh karenanya, keberhasilan suatu proses 



2 
 

pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru. Dan juga guru 

dituntut untuk dapat membuat pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif yang 

mendorong siswa dapat belajar secara optimal baik didalam proses pembelajaran di 

kelas ataupun di dalam belajar mandiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

tersebut. 

Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan 

maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Sebagai serangkaian aktivitas 

yang sengaja diciptakan maka guru dalam hal ini harus merancang strategi 

pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Strategi 

pembelajaran adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh instruktur dengan sengaja 

(metode, sarana prasarana, materi, media, dsb) agar siswa dipermudah dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan (Prawiladilaga dan Siregar, 2007:4-5). 

Harapannya dengan adanya perkembangan teknologi guru dapat memberikan atau 

menyampaikan materi kepada siswa dengan lebih baik melalui pemanfaatan 

memanfaatkan fasilitas yang tersedia disekolah. Seorang guru yang professional 

sebaiknya dapat melakukan variasi dalam pembelajaran seperti mengembangkan media 

pembelajaran. 

Media sebagai salah satu komponen yang harus diciptakan dalam strategi 

pembelajaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

tersebut. AECT (1977) Sebuah organisasi yang bergerak dalam teknologi pendidikan 

dan komunikasi, mengartikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk 

proses penyaluran informasi. Robert Hanick (dalam Sanjaya, 2012:57) mendefinisikan 

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

(receiver) informasi. Dalam dunia pendidikan segala bentuk perantara tersebut disebut 

sebagai media pembelajaran. 
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Media pembelajaran sebagai perantara dalam menyampaikan informasi dalam 

proses pembelajaran. Rossi dan Breidle (1966) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan 

pendidikan. Gagne (1970) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai 

komponen yang ada dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar 

(Sanjaya, 2012:58-60). 

Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru 

untuk mengajar. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual seperti gambar, 

model, objek, dan alat-alat lainnya. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada 

sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan 

digunakannya alat audio, sehingga lahirlahmedia audio-visual (Sadiman, 2014:7-8). 

Media audio visual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar 

bergerak dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama 

dengan obyek aslinya. (Snaky, 2010:105).  

Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu, Edgar Dale mengadakan 

klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling 

abstrak.  

 

 

 

 

 

    Gambar 1.1.  Kerucut Pengalaman E. Dale 
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Verbalisme masih mungkin terjadi apabila hanya menggunakan media 

pembelajaran visual, apalagi ketika pembelajaran tanpa menggunakan media. Namun, 

dengan menggunakan media audio visual unsur verbalisme dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan. Mengurangi atau menghilangkan unsur verbalisme, maka siswa akan 

diberikan pengertian dan konsep yang sebenarnya secara realistis dan teliti, 

sertamemberi pengalaman menyeluruh yang pada akhirnya memberi pengertian yang 

konkret.Tujuan media pembelajaran yaitu memperjelas dan mempermudah 

penyampaian pesan agar tidak terlalu verbal dan mengatasi keterbatasan waktu, ruang, 

dan daya indera peserta didik maupun instruktur (Cheppy Riyana, 2007: 6). 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMAN 1 Kota Jambi pada pertengahan 

bulan September 2018  bahwa sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran 

sudah sangat memadai yaitu dengan adanya jaringan internet gratis, ruang komputer, 

dan juga proyektor serta speaker yang tersedia pada setiap masing-masing mata 

pelajaran. Namun sangat disayangkan bahwa masih jarang penggunaan dan 

pemanfaatan media audio visual sebagai alat bantu ataupun penunjang dalam proses 

belajar mengajar. Hasil pengamatan pertama bahwa dari 30 kelas yang berada di 

sekolah tersebut pada saat proses belajar mengajar berlangsung hanya beberapa kelas 

yang menggunakan media pembelajaran visual seperti power point dan tidak ada kelas 

yang menggunakan media pembelajaran audio visual, selebihnya menggunakan media 

dan alat sederhana seperti spidol, papan tulis, buku cetak, gambar dan lain sebagainya. 

Bahkan ada guru yang hanya menjelaskan secara verbal saja tanpa adanya bantuan dari 

media pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran yang kurang optimal membuat proses belajar 

mengajar menjadi monoton sehingga terlihat kurang menarik hal itu terbukti dengan 

aktivitas belajar siswa yang masih rendah terhadap mata pelajaran, yaitu misalnya pada 
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mata pelajaran ekonomi yang peneliti jadikan fokus pengamatan, banyak siswa yang 

tidak memperhatikan guru dalam menyampaikan materi, tidur didalam kelas, bermain 

handphone genggam, bercerita dengan teman dan lain sebagainya. Seperti yang terlihat 

pada tabel berikut ini 

Tabel 1.1 Pengamatan peserta didik minggu ke-1 

 

 

Kelas 

 

 

Jumlah 

Siswa 

 

Keadaan Siswa  

 

 

 

Media 

1 2 3 4 5 6 

XI MIPA 4 33 11 5 1 4 8 4 Tidak ada 

XI MIPA 5 34 12 6 - 3 10 3 Tidak ada 

XI MIPA 7 34 10 8 1 3 8 4 Tidak ada 

XI IPS 1 24 7 5 - 5 6 1 Tidak ada 

XI IPS 2 25 8 4 - 3 8 2 Tidak ada 

XI IPS 3 27 7 6 2 2 9 1 Tidak ada 

 (Sumber : Pengamatan langsung pada tanggal 10-14 September 2018 di SMAN 1) 

Keterangan : 

 1 = Memperhatikan penjelasan guru 

 2 = Tidak memperhatikan/Sibuk dengan dunianya sendiri 

 3 = Tidur 

 4 = Bermain Handphone 

 5 = Bercerita dengan teman 

 6 = Tidak ada didalam kelas 

 

 

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa masih banyak siswa yang 

kurang tertarik terhadap pelajaran ekonomi dilihat dari aktivitas belajar siswa yang 

masih rendah terhadap mata pelajaran tersebut saat proses belajar mengajar 

berlangsung. 

Pengamatan lanjutan dilaksanakan pada akhir bulan September, dimana hasil 

dari pengamatan menunjukkan adanya  peningkatan aktivitas belajar siswa dikarenakan 

adanya perubahan penggunaan media pembelajaran dari yang awalnya Tidak  

menggunakan menjadi menggunakan media pembelajaran yaitu powerpoint. 
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Tabel 1.2 pengamatan peserta didik minggu ke-2 

 

 

Kelas 

 

 

Jumlah 

Siswa 

 

Keadaan Siswa  

 

 

 

Media 

1 2 3 4 5 6 

XI MIPA 4 33 18 4 - 2 6 3 PowerPoint 

XI MIPA 5 34 17 7 - 3 6 1 PowerPoint 

XI MIPA 7 34 19 5 1 2 4 3 PowerPoint 

XI IPS 1 24 13 4 - 2 4 1 PowerPoint 

XI IPS 2 25 14 3 - 3 3 2 PowerPoint 

XI IPS 3 27 13 3 1 2 5 3 PowerPoint 

(Sumber : Pengamatan langsung pada tanggal 24-28 September 2018 di SMAN 1) 

Keterangan : 

 1 = Memperhatikan penjelasan guru 

 2 = Tidak memperhatikan/Sibuk dengan dunianya sendiri 

 3 = Tidur 

 4 = Bermain Handphone 

 5 = Bercerita dengan teman 

 6 = Tidak ada didalam kelas 

 

Pengamatan terakhir dilaksanakan pada akhir bulan Oktober, dimana hasil dari 

pengamatan menunjukkan adanya  peningkatan aktivitas belajar siswa dikarenakan 

adanya perubahan penggunaan media pembelajaran dari yang awalnya  menggunakan 

media visual yaitu powerpoint menjadi media pembelajaran audio visual. 

Tabel 1.3 Pengamatan aktifitas peserta didik minggu ke-3 

 

 

Kelas 

 

 

Jumlah 

Siswa 

 

Keadaan Siswa  

 

 

 

Media 

1 2 3 4 5 6 

XI MIPA 4 33 26 2 - 1 2 1 Video 

XI MIPA 5 34 26 3 - 1 2 2 Video 

XI MIPA 7 34 27 2 1 - 4 1 Video 

XI IPS 1 24 19 1 - 1 2 1 Video 

XI IPS 2 25 20 1 - 1 2 1 Video 

XI IPS 3 27 21 2 1 - 2 1 Video 

(Sumber : Pengamatan langsung pada tanggal 8-12 Oktober 2018 di SMAN 1) 
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Keterangan : 

 1 = Memperhatikan video dan penjelasan guru 

 2 = Tidak memperhatikan/Sibuk dengan dunianya sendiri 

 3 = Tidur 

 4 = Bermain Handphone 

 5 = Bercerita dengan teman 

 6 = Tidak ada didalam kelas 

 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa ada kecenderungan 

siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar lebih tertarik serta minat belajar siswa 

juga meningkat jika menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif seperti 

contohnya yaitu video pembelajaran. Maka dari itu video pembelajaran rasanya cocok 

dikembangkan di sekolah ini. Berdasarkan analisis kebutuhan angket yang disebarkan 

rata-rata siswa mengatakan bahwa apabila belajar dengan menggunakan media video, 

maka pembelajaran akan menyenangkan (tidak membosankan). Hal ini dikarenakan 

siswa menginginkan variasi dalam media (tidak monoton) sehingga mereka merasa 

video pembelajaran tersebut perlu digunakan. 

Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu, Edgar Dale mengadakan 

klasifikasi kerucut pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling 

abstrak. Verbalisme berada pada puncak yang paling atas dimana verbalisme masih 

mungkin terjadi apabila hanya menggunakan media pembelajaran visual, apalagi ketika 

pembelajaran tanpa menggunakan media. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

dimana pada minggu pertama  proses pembelajaran tanpa menggunakan media apapun 

jumlah siswa yang memperhatikan hanya sebesar 31%, sedangkan pada minggu kedua 

meningkat menjadi 53% ketika menggunakan media visual yaitu powerpoint, dan 

perhatian siswa semakin meningkat ketika menggunakan media audio visual menjadi 

79% . Hal itu menunjukkan bahwa ada kecenderungan siswa lebih tertarik serta minat 

belajar siswa juga meningkat jika menggunakan media pembelajaran yang lebih 

inovatif. Dengan menggunakan media audio visual unsur verbalisme dapat dikurangi 
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sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan yang bersifat abstrak saja tetapi 

bisa lebih konkret.  

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti bermaksud mengembangkan 

media pembelajaran audio visual berbasis Camtasia Studio 8 untuk menunjang proses 

kegiatan belajar mengajar yang ada di SMAN 1 Kota Jambi. Video pembelajaran ini 

bisa digunakan pada pembelajaran di sekolah  tersebut karena terdapat sarana dan 

prasarana yang sangat memadai seperti proyektor, speaker, komputer atau laptop serta 

jaringan internet gratis yang memberi kemudahan bagi guru dalam mengoprasikan 

media video pembelajaran ini. Camtasia Studio 8 merupakan salah satu contoh dari 

beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran yang 

menarik dan interaktif.Alasan pemilihan software ini adalah sangat mudah digunakan 

untuk editor video, terutama bagi pemula sehingga apabila guru ingin mengembangkan 

video, salah satu software yang dapat digunakan adalah camtasia studio 8. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan terkait permasalahan dan solusi 

pemecahan masalah pendidikan dalam ranah proses tujuan, asas kebijakan,dan 

peningkatan hasil dalam pembelajaran mendorong peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL 

BERBASIS CAMTASIA STUDIO 8 PADA MATA PELAJARAN EKONOMI 

KELAS XI SMA NEGERI 1 KOTA JAMBI” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran menggunakan Camtasia Studio 8 

dalam pembelajaran Ekonomi di SMAN 1  Kota Jambi 
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2. Bagaimana kevalidan, kepraktisan dan keefektifan penggunaan media 

pembelajaran berbasis Camtasia Studio 8 dalam dalam pembelajaran Ekonomi di 

SMAN 1  Kota Jambi 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

pengembangan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran menggunakan Camtasia Studio 8 

pada pembelajaran Ekonomi kelas XI di SMAN 1  Kota Jambi 

2. Untuk mengukur kevalidan, kepraktisan dan keefektifan penggunaan media 

pembelajaran berbasis Camtasia Studio 8 dalam dalam pembelajaran Ekonomi 

kelas XI di SMAN 1  Kota Jambi 

 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Produk yang dikembangkan dalam pengembangan ini adalah berupa video 

pembelajaran dengan spesifikasi sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran yang dikembangkan adalah media presentasi yang dibuat 

menggunakan aplikasi Camtasia Studio 8 dalam bentuk video pembelajaran 

dengan format mp4 yang dikemas kedalam compact disk (CD).  

2. Media pembelajaran yang dikembangkan memiliki gambar, slide dan efek transisi 

yang lebih hidup serta pengaturan timeline yang sangat mudah.  

3. Produk dapat memotivasi siswa untuk mengulangi kembali pelajaran. Produk 

tersebut compatibel untuk digunakan, karena bisa digunakan tanpa harus 

menggunakan jaringan internet dan instalasi. Hal ini disebabkan produk sudah 

mengalami perubahan format kedalam bentuk mp4 sehingga secara umum produk 
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cocok untuk semua jenis laptop bahkan dapat digunakan pada smartphone ataupun 

Tablet. kekompatibelan produk inilah yang pada akhirnya dapat membuat produk 

menjadi tutor siswa untuk mengulang kembali kegiatan belajar mereka baik 

disekolah maupun dirumah. 

4. Produk yang dihasilkan terstruktur dan terkontrol. Produk yang akan dihasilkan 

merupakan produk sejenis video pembelajaran yang terstruktur berdasarkan unsur-

unsur yang ada dalam video pembelajaran yang meliputi judul, kompetensi dasar 

atau materi pokok, informasi pendukung. 

5. Materi video pembelajaran yang akan dikembangkan adalah materi kerja sama 

ekonomi internasional  semester genap kelas XI SMA.  

6. Media ini divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain media. 

 

1.5 Manfaat Pengembangan 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian pengembangan ini adalah 

dapat menambah pengetahuan tentang pengembangan media pembelajaran yang 

bermanfaat dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan serta dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan media 

pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif dan tepat guna. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa  

a. Mempermudah siswa dalam menerima informasi yang disajikan oleh 

guru karena media yang disajikan mampu mewadahi karakteristik siswa 

yang beragam. 

b. Memperoleh pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan 

sehingga menambah minat dan motivasi siswa untuk belajar. 
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2) Bagi Guru 

a. Mempermudah guru dalam menyajikan informasi terkait ilmu 

pengetahuan yang akan di berikan pada siswa. 

b. Membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik minat 

siswa untuk lebih aktif dan komunikatif dalam proses pembelajaran 

3) Bagi Sekolah 

a. Media yang telah dikembangkan diharapkan mampu memberimanfaat 

positif dalam meningkatkan proses pembelajaran. 

b. Menjadi masukan bagi pihak sekolah untuk lebih mengembangkan 

media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. 

4) Bagi Peneliti 

a. Merupakan salah satu usaha dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh di bangku kuliah sebagai kontribusi nyata dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Menambah pengalaman serta keterampilan dalam mengembangkan 

media pembelajaran yang tepatguna dan berdayaguna 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi 

 Beberapa asumsi yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan efektifitas kegiatan 

belajar pembelajaran.  

2) Media pembelajaran yang di dalamnya terdapat teks, gambar, audio, dan soal 

dapat meningkatkan minat serta pemahaman siswa dalam memahami materi 

atau pesan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran.  

3) Dalam penyusunan media pembelajaran didesain sebaik mungkin, dan 
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semenarik mungkin, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan lebih 

menyenangkan. 

4) Siswa lebih terarah dalam mengetahui konsep dengan menggunakan media 

pembelajaran audio visual yang telah dikembangkan. 

5) Guru dapat terbantu dalam menyampaikan pesan atau pun materi dengan 

adanya media pembelajaran 

 

2. Keterbatasan Pengembangan 

1) Media pembelajaran yang dibuat dengan Camtasia Studio 8 dengan materi 

kerja sama ekonomi internasional hanya bisa digunakan oleh guru mata 

pelajaran ekonomi. 

2) Media pembelajaran Camtasia Studio 8  hanya bisa dipakai oleh siswa kelas 

XI SMA/MA pada materi kerja sama ekonomi internasional mata pelajaran 

ekonomi. 

3) Dalam pengembangan ini model pengembangan yang digunakan adalah model 

ADDIE, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. 

Tahap pengembangan ini akan diujicobakan kepada siswa dalam tahap uji 

coba  kelompok kecil dan siswa dalam tahap uji coba kelompok besar. 

4) Responden yang dijadikan populasi adalah siswa kelas XI SMAN 1 Kota 

Jambi, sedangkan yang dijadikan subjek uji coba adalah kelas XI IPS 3 SMAN 

1 Kota Jambi. 

 

1.7 Definisi Istilah 

 Penulis mencantumkan definisi istilah sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk 

tujuan pendidikan (Rossi dan Breidle, 1966). Sedangkan Gagne Mengungkapkan 
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Media pembelajaran adalah berbagai komponen yang ada dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar (Sanjaya, 2012:58-60). 

2. 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. 

3. Camtasia studio merupakan salah satu sofware multimedia yang sering digunakan 

untuk membuat video, baik berupa video untuk editing film ataupun video 

tutorial. Kemampuan utama camtasia studio adalah merekam aktivitas layar 

desktop secara penuh atau sebagian, dan menyimpan hasil rekaman kedalam 

format video. Kemampuan lain dari camtasia adalah mampu merekam melalui 

kamera/webcam. Untuk mengedit video, camtasia memiliki menu yang lengkap 

sehingga sofware ini cukup mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. 

Pengguna camtasia akan sangat leluasa dalam mengedit konten film yang akan 

dibuat, karena camtasia mampu digunakan untuk import video, gambar (foto), 

musik, dan lain-lain.  (Adi, 2014:1) 


