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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini masyarakat  berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat bisa didapatkan salah satunya dengan mengikuti proses 

pembelajaran seperti pembelajaran di sekolah dan pada jenjang-jenjang 

selanjutnya. Dalam pembelajaran sendiri ilmu pengetahuan tersebut dapat 

diperoleh masyarakat atau siswa melalui proses komunikasi yang terjadi di 

dalamnya. Adanya proses komunikasi yang baik di dalam pembelajaran maka 

dapat tercipta pembelajaran yang efektif demi tujuan perubahan sikap atau 

tingkah laku siswa sesuai dengan yang diharapkan, seperti menurut Putri 

(2013: 1) yang menjelaskan bagaimana komunikasi mempengaruhi 

pembelajaran pada artikelnya, yaitu :  

Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh efektif tidaknya komunikasi yang 

terjadi di dalamnya. Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan 

proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari 

pendidik kepada peserta didik, dimana peserta didik mampu memahami 

maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga 

menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menimbulkan 

perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. (http://www.bppptegal.com) 

Komunikasi yang baik dalam pembelajaran dapat terjadi bila hal-hal 

standar dalam komunikasi terpenuhi. Proses komunikasi sekurang-kurangnya 

harus melibatkan dua pihak. Proses komunikasi yang terjadi  dalam 

pembelajaran melibatkan dua pihak pula yakni pendidik dan peserta didik.  

Selain adanya dua pihak dalam komunikasi seperti yang sebelumnya 

diungkapkan di atas dan adanya pertukaran informasi dalam komunikasi 

terutama dalam komunikasi yang terjadi dalam proses pembelajaran, maka 

pasti diharapkan adanya feedback. Terjadinya feedback atau timbal balik yaitu 

didapat dari pesan-pesan yang telah disampaikan oleh pendidik kepada peserta 

didik. Pesan-pesan itu merupakan suatu materi atau informasi di dalam 

pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa. Pesan-pesan sendiri ialah 
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salah satu unsur lainnnya yang harus ada dalam proses komunikasi dalam 

pembelajaran. Pesan-pesan tersebut dalam penyampaiannya disampaikan 

melalui metode tertentu, namun ada beberapa materi yang penyampaianya 

tidak hanya dilakukan menggunakan komunikasi biasa atau metode biasa 

karena dilihat pada kemampuan masing-masing siswa. 

Kemampuan siswa di sini dapat atau tidak dapat menerima atau 

memproses dengan baik pesan atau materi yang disampaikan oleh guru. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menerima 

materi dalam  pembelajaran.  Materi dalam pembelajaran jika sulit untuk 

diterima atau diproses oleh siswa, maka siswa dapat merasa bahwa 

pembelajaran tersebut sukar untuk dikuasai atau terlalu rumit untuk dipahami. 

Salah satu dari banyak faktor tersebut ialah dapat terjadi pada pembelajaran 

yang meliputi konsep-konsep tertentu beserta fakta dan prinsip di dalamnya 

yang membuat siswa terkadang bingung dalam memaknainya secara benar, 

hingga siswa mengharapkan adanya contoh spesifik agar dapat memahami. 

Paridjo (2008: 3) menuliskan pada makalah ilmiahnya bahwa:  

Siswa yang memperoleh pembelajaran yang di dalamnya memiliki konsep 

tetapi siswa belum dapat menguasai bisa dikarenakan siswa kurang dapat 

mengingat sebagian atau seluruhnya dari konsep atau penguasaan siswa 

atas suatu konsep masih kurang jelas atau kurang cermat sehingga siswa 

kesulitan dalam menggunakannya. 

Ada beberapa bidang ilmu yang meliputi konsep-konsep yang seringkali 

dirasakan siswa sukar untuk langsung memahami atau sukar dikuasai, beberapa 

contoh bidang ilmu yang mengandung aspek-aspek konsep beserta fakta dan 

prinsip di dalamnya ialah seperti  bidang-bidang ilmu IPA yaitu Fisika, Biologi 

dan Kimia. Terlebih dengan penerapan kurikulum 2013 pada jenjang SMP 

yang baru saja diterapkan, menjadikan beberapa materi dari beberapa bidang  

di atas disajikan menjadi satu kesatuan dengan tema atau menjadi pembelajaran 

tematik terpadu. Ketiga bidang ilmu tersebut merupakan bidang-bidang ilmu 

yang dapat dipahami dengan mempelajari, memahami lalu mengaitkan konsep 

beserta fakta dan prinsip yang ada dengan kehidupan sehari-hari sehingga 

siswa diharapkan akan lebih mudah paham pada konsep beserta fakta dan 
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prinsip pada ketiga Ilmu Pengetahuan Alam tersebut. Ketiga bidang ilmu 

tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan atau terpadu dengan adanya harapan 

bahwa siswa akan lebih mudah memahami dan menemukan keterkaitan ketiga 

bidang ilmu tersebut dalam satu pembelajaran.  

Banyak siswa sebelumnya sudah tersugestikan bahwa bidang-bidang ilmu 

seperti Fisika, Kimia dan Biologi sukar dipahami. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang peneliti lakukan pada beberapa siswa SMP 26 yang 

mempelajari mata pelajaran Fisika, Kimia maupun Biologi secara terpisah  

mengungkapkan bahwa ketiga bidang ilmu tersebut susah dipahami hanya 

dengan penjelasan semata ataupun hanya membaca, dibutuhkan adanya 

penjelasan yang menarik dan gambaran jelas kemudian contoh real atau contoh 

spesifik agar siswa dapat lebih mudah paham pada konsep-konsep juga fakta 

dan prinsip yang ada. Terlebih masih kurang optimalnya penggunaan media 

pada sekolah tersebut, maka dari itu masih banyak siswa yang merasa kesulitan 

memahami mata pelajaran IPA dengan mudah.  

 Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa siswa harus dapat 

memahami materi dalam IPA secara luar dalam. Namun terkadang karena 

faktor cara penyampaian yang kurang tepat dan kurang menarik, siswa 

terkadang tidak dapat dengan baik meresapi pembelajaran tersebut.  

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pembelajaran merupakan proses 

komunikasi. Pada proses pembelajaran IPA sendiri pastilah terjadi proses 

komunikasi dimana feedback juga adalah hal yang sangat diharapkan oleh guru 

dari materi yang telah disampaikan kepada siswa. Terjadinya feedback dapat 

dipastikan bahwa penyampaian pesan-pesan pada proses komunikasi sampai 

dengan baik. Pendidik di sini melakukan usaha sebaik-baiknya dalam 

penyampaian pesan-pesan atau materi pada pembelajaran IPA. Pesan-pesan 

tersebut dapat dikemas dan disampaikan melalui alat bantu pembelajaran yang 

dapat memudahkan pendidik dalam penyampaiannya. Alat bantu pembelajaran 

ditentukan oleh pendidik dan disesuaikan dengan karakteristik siswa agar lebih 

mudah sampai kepada siswa. Alat bantu pembelajaran itu sendiri berbentuk 

media, dimana pendidik dapat menggunakan suatu media yang dapat 
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membantu siswa dalam memahami pesan-pesan atau materi yang berupa 

konsep juga fakta dan prinsip yang ada pada mata pelajaran IPA.  

Adanya media pada pembelajaran  untuk mengoptimalkan proses 

pembelajaran sebagai proses komunikasi. Pada hakikatnya siswa juga tertarik 

pada pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Dalam artikel milik 

Abduh (2002: 1) tentang Menciptakan Pembelajaran yang Menyenangkan 

bahwa  :  

Banyak faktor yang menyebabkan ketidakmampuan siswa dalam 

menyerap pelajaran yang diberikan guru diantaranya bermula dari proses 

pembelajaran yang tidak menarik dan membosankan. Sebagai akibatnya 

siswa menjadi malas dan tidak tertarik terhadap materi yang disampaikan. 

Siswa juga tidak begitu saja paham pada penyampaian pesan atau  materi 

dengan beberapa metode atau model yang ada atau diterapkan, maka dari itu 

dengan adanya komunikasi menggunakan suatu media dapat sangat 

mempermudah siswa dalam memahami suatu materi yang disampaikan, juga 

dapat menarik perhatian siswa pada pembelajaran  IPA. 

Penerapan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa dapat membantu 

siswa memahami akan yang disampaikan. Pendidik dapat menyesuaikan media 

dengan kebutuhan siswanya, dengan menggunakan media yang sesuai dengan 

metode yang digunakannya pula. Apabila kebutuhan siswa sudah diketahui 

maka dari itu pendidik tinggal memilih media mana yang paling cocok dan 

paling membantu dalam penyampaian pesan atau materi pada pembelajaran 

IPA. Dasar daripada pemilihan pada media pembelajaran  menurut  Sadiman, 

dkk. (2003: 82) yaitu “dasar pertimbangan untuk memilih suatu media 

sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan 

yang diinginkan atau tidak.” 

Setelah pendidik mengetahui kebutuhan siswanya dan tujuan dalam 

pembelajaran yang diinginkan, pendidik dapat memilih media dengan 

pengklasifikasian media yang ada. Pemilihan penggunaan  media juga dapat 

berdasarkan pada pesan atau materi apa yang akan disampaikan. Pada kasus 

mata pelajaran IPA sendiri, banyak konsep-konsep berdasarkan gabungan dari 

beberapa bidang ilmu dapat dilihat pada alam dan juga hal-hal disekitar siswa. 
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Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Ilmu Pengetahuan Alam merupakan 

ilmu alam dan dapat dilihat melalui hal-hal disekitar siswa maka dari itu 

banyak bentuk pilihan media yang dapat diterapkan di dalam metode-metode 

yang ada. Pada siswa sendiri dapat dikatakan bahwa berbagai bidang ilmu pada 

mata pelajaran IPA terkadang sukar untuk diresapi hanya dengan penjelasan 

semata. Siswa harus dapat memaknai dan memahami tidak hanya konsep-

konsep pada IPA tetapi juga keseluruhan materi IPA maka dari itu dengan 

penjelasan dan pengaitan dengan hal-hal yang ada disekitar mereka atau yang 

ada di alam yang tergambarkan secara real dan jelas maka siswa diharapkan 

dapat memahami konsep secara luar dalam dan memahami materi IPA 

tersebut. Pemahaman akan beberapa bidang ilmu dalam IPA  bisa saja tidak 

sampai pada tujuan yang diharapkan, maka disini penggunaan media yang 

paling membantu dari segi kebutuhan menurut peneliti ialah media audio 

visual yaitu film. Menurut Daryanto (2013: 94) mengemukakan : 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa informasi yang disajikan melalui 

gambar, 65% dari informasi dapat diserap dengan baik oleh penonton. 

Sedangkan apabila disampaikan melalui suara, informasi tersebut hanya 

bisa diserap dengan baik oleh penonton sebesar 40% saja.   

Masalah yang dapat dilihat ialah dengan adanya penggunaan media visual 

saja atau media suara (audio) saja dalam penyampaian pesan pada 

pembelajaran tertentu tidak lebih baik dalam penyampaian materinya, adanya 

gabungan antara kedua media tersebut yaitu media audio-visual akan menjadi 

pilihan media yang lebih menarik dengan bantuan penggunan media audio-

visual gerak atau film. 

Media audio-visual yang berbentuk film sangat menguntungkan bagi 

pendidik dan bagi peserta didik, seperti yang diungkapkan oleh Pramiadi 

(2013: 9) pada latar belakang penelitiannya bahwa : 

Pembelajaran menggunakan film sebagai media pembelajaran merupakan 

suatu alternatif yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif, selain itu film sebagai media 

pembelajaran  dapat membantu guru dalam mengatasi keterbatasan waktu, 

ruang dan gerak dalam menjawab masalah yang dihadapi. 
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 Bagi pendidik atau guru sendiri film juga dapat membantu  

menyampaikan  dan menjelaskan pembelajaran IPA, dan bagi peserta didik 

sendiri mereka dapat melihat contoh real dan penjelasan yang menarik dengan 

bagaimana materi tersebut yang merujuk pada hal-hal di sekitar mereka 

sehingga siswa dapat lebih mudah mengingat dan memaknai konsep beserta 

prinsip dan fakta di dalam mata pelajaran IPA secara luar dalam dan tidak 

keluar dari konteks. Siswa akan dapat terbantu untuk lebih dapat mudah 

memahami mata pelajaran IPA, terlebih sangat membantu untuk siswa yang 

masih sulit berpikir abstrak. 

Film yang merupakan bentuk dari media audio visual memiliki berbagai 

jenis berdasarkan tipe film atau berdasarkan pada durasi film itu sendiri. Film 

yang berdurasi panjang atau lama biasanya kurang menarik bagi siswa, karena 

siswa tidak langsung mendapat makna keseluruhan atau pemahaman yang 

dapat disimpulkan dengan menonton film yang berdurasi lama. Bisa saja 

sebelum siswa dapat menarik kesimpulan atau menangkap makna yang ada, 

siswa dapat saja bosan dan merasa film akan menjadi hal yang menjenuhkan 

malah bukan menyenangkan. Sedangkan media film pendek dengan alur yang 

sudah jelas dan tidak bertele-tele dapat membuat siswa lebih mudah paham 

hingga cepat dalam  memaknai dan memahami  isi film tersebut.  

Penggunaan media film pendek dengan durasi yang tidak begitu lama 

dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelasaikan masalah pada 

pembelajaran IPA. Penggunaan film pendek juga dimaksudkan agar siswa 

tidak mudah merasa bosan atau jenuh pada pembelajaran tersebut. Terutama 

pada pembelajaran IPA karena diharapkan penyampaian materi lebih menarik 

dan agar siswa lebih mudah paham, maka pemillihan penggunaan media film 

pendek untuk mencapai tujuan pembelajaran media yang berpengaruh pada 

penelitian ini. Sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Narulita 

(2012: 119) tentang pengaruh media film pendek terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa bahwa  

Peningkatan hasil belajar siswa ranah kognitif aspek pemahaman lebih 

tinggi dibandingkan siswa yang memakai media slide presentasi, hal ini 
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dikarenakan film pendek memiliki durasi yang cukup singkat sehingga 

lebih mudah dipahami untuk siswa. 

Menggunakan media film dalam pembelajaran yang lebih dispesifikasikan 

pada media film pendek kepada siswa diharapkan dapat berpengaruh atau 

berdampak lebih baik pada pemahaman siswa dibandingkan dengan 

penggunaan media lain seperti contohnya media slide presentasi. Siswa 

diharapkan dapat mengapresiasikan media film untuk dapat memaknai dan 

menafsirkan hingga memahami mata pelajaran IPA dengan tidak keluar dari 

konteks yang sebenarnya. 

Peneliti sendiri mengharapkan penelitian ini dapat membantu siswa dan 

pengajar dalam memilih dan menggunakan media, seperti media film pendek 

pada pelajaran IPA Terpadu kelas VII sehingga materi yang akan 

disampaikan akan sampai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan 

bantuan penggunaan media film pendek siswa juga diharapkan tidak mudah 

merasa bosan disaat  menerima materi IPA. 

Berdasarkan permasalahan yang terjabar diatas maka peneliti merumuskan 

judul penelitian ini dengan “PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA FILM 

PENDEK TERHADAP PEMAHAMAN  SISWA PADA MATA 

PELAJARAN IPA POKOK BAHASAN KLASIFIKASI BENDA (Studi 

Kuasi Eksperimen Terhadap siswa Kelas VII di SMPN 26 Bandung)" 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah secara 

umum yang akan dikaji ialah apakah terdapat perbedaan pemahaman antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran mengggunakan media film pendek dengan 

siswa yang menggunakan media slide presentasi pada mata pelajaran IPA 

pokok bahasan Klasifikasi Benda di SMPN 26 Bandung. 

Rumusan masalah umum di atas dirincikan dalam beberapa rumusan masalah 

khusus yaitu  

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan media film pendek dengan siswa yang 
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menggunakan media slide presentasi dilihat dari aspek pemahaman 

terjemahan pada mata pelajaran IPA pokok bahasan Klasifikasi Benda? 

2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan media film pendek dengan yang 

menggunakan  media slide presentasi dilihat  dari aspek pemahaman 

penafsiran pada mata pelajaran IPA pokok bahasan Klasifikasi Benda? 

3. Apakah terdapat perbedaan pemahaman antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan media film pendek dengan yang 

menggunakan media slide presentasi  dilihat dari aspek  pemahaman 

ekstrapolasi pada mata pelajaran IPA pokok bahasan Klasifikasi Benda? 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media film pendek 

terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA di SMPN 26 Bandung. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :  

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan pemahaman antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan media film pendek 

dengan yang menggunakan media slide presentasi dilihat pada aspek 

pemahaman terjemahan  pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 

Klasifikasi Benda 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan pemahaman antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan media film pendek 

dengan yang menggunakan media slide presentasi dilihat pada aspek 

pemahaman penafsiran pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 

Klasifikasi Benda 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan pemahaman antar 

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan media film pendek 

dengan yang menggunakan media slide presentasi dilihat pada aspek 

pemahaman ekstrapolasi pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 

Klasifikasi Benda 
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D. Manfaat Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak pada 

bidang pendidikan dan pembelajaran dan khususnya bagi guru dan siswa yang 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

1. Manfaat teoritis :  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam 

bidang keilmuan dan juga dalam pembelajaran IPA tentang  pengaruh sebuah 

media film pendek yang diterapkan pada pembelajaran terhadap pemahaman 

siswa  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

agar dapat meningkatkan kualitas pada pembelajaran dengan 

menggunakan media film pendek sebagai pilihan media yang tepat dalam 

membantu penyampaian materi . 

b. Bagi siswa, menawarkan media pembelajaran yang dapat memudahkan 

siswa untuk lebih mudah memahami pembelajaran IPA dengan media film 

pendek sebagai media sarana yang tepat. 

c. Bagi sekolah, memiliki referensi dalam pemilihan penggunaan media film 

pendek sebagai media yang dapat membantu mempermudah pembelajaran 

d. Bagi peneliti, sebagai suatu pembelajaran karena peneliti dapat 

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan maupun selama 

diluar perkuliahan. 

 


