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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi dan 

meningkatkan kualitas diri peserta didik. Seperti yang tercantum dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pasal 3 dikutip dari Hamalik 

(2008, hlm. 131) menyatakan: 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis secara bertanggung jawab. 

 

Sementara itu, pendidikan merupakan suatu interaksi peserta didik dan pendidik, 

pelaksanaan tujuan pendidikan tidak selalu berpatokan pada nilai-nilai angka yang 

diperoleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran saja. Namun, lebih pada 

keterampilan dan kemampuan dilihat dari aspek kognitif, afektif serta psikomotor 

yang diperoleh peserta didik sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Salah satu kemampuan peserta didik dapat dilihat dari 

proses belajar yang berlangsung dengan baik. Belajar merupakan salah satu kegiatan 

yang dilakukan seseorang agar memiliki suatu kompetensi berupa keterampilan dan 

kemampuan yang akan diperlukan. Proses belajar adalah aktivitas yang melibatkan 

proses berpikir seseorang yang sangat kompleks dan saling berhubungan. Belajar 

menurut teori kognitif (Budiningsih, 2005, hlm. 34) merupakan “suatu proses internal 

yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek 

kejiwaan lainnya”. Salah satu teori yang telah dikembangkan oleh seorang psikologi 

Swiss yang bernama Jean Piaget di kutip dari Hasan (1996, hlm. 85) menyatakan 

bahwa: 
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proses belajar terjadi apabila proses data yang aktif di pihak yang belajar. 

Pengolahan data yang aktif itu merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan 

mencari informasi dan dilanjutkan dengan kegiatan penemuan-penemuan 

(discovery). Berdasarkan pandangan ini siswa dianggap sebagai subjek belajar 

yang aktif menimbulkan stimulus bagi dirinya, mencari jawaban terhadap 

stimulus tersebut, serta mengembangkan stimulus untuk hal-hal baru. 

 

Berbicara mengenai mata pelajaran sejarah maka yang terpikir dalam benak kita 

ialah betapa rumit dan sulit dalam mempelajarinya. Kadangkala bagi sebagian peserta 

didik, sejarah hanya dianggap suatu peristiwa atau cerita masa lampau yang 

dilakukan secara turun-temurun oleh guru kepada peserta didik, yang lebih banyak 

mengingat hafalan tokoh atau nama pahlawan, tanggal, tahun dan tempat terjadinya 

peristiwa. Tetapi di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan yang bisa digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik dengan 

mengacu pada pemahaman peserta didik terhadap peristiwa sejarah di masa lampau, 

oleh sebab itu, mata pelajaran sejarah dapat melatih kemampuan peserta didik dalam 

memahami peristiwa sejarah sehingga kemampuan berpikir peserta didik dapat 

meningkat. Sebagai salah satu mata pelajaran yang penting untuk dipelajari di 

sekolah, mata pelajaran sejarah tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun 

tujuan secara umum dari pembelajaran sejarah tercantum dalam kurikulum 2006, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mendorong siswa berpikir kritis-analitis dalam memanfaatkan pengetahuan 

tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini dan masa yang 

akan datang 

2. Memahami bahwa sejarah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari 

3. Mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan untuk memahami 

proses perubahan dan keberlanjutan masyarakat. (Pusat Kurikulum, 2006 

dalam http://teachingofhistory. blogspot.com /2012/06/ tujuan-pembelajaran-

sejarah.html?m=1). 

Penjelasan di atas menunjukkan terdapat tiga poin penting yang menjadi tujuan 

umum dari pembelajaran sejarah. Sedangkan yang menjadi tujuan secara ideal 

pembelajaran sejarah di antaranya yang dikemukakan oleh  Ismaun (2001, hlm. 114) : 

http://teachingofhistory/
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mampu memahami sejarah, dalam arti: (1) memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang peristiwa; (2) memiliki kemampuan berpikir secara kritis 

yang dapat digunakan untuk menguji dan memanfaatkan pengetahuan sejarah; 

(3) memiliki keterampilan sejarah yang dapat digunakan untuk mengkaji 

berbagai informasi yang sampai kepadanya guna menentukan kesahihan 

informasi tersebut; dan (4) memahami dan mengkaji setiap perubahan yang 

terjadi dalam masyarakat di lingkungan sekitarnya serta digunakan dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis.  

 

Berdasarkan kutipan di atas, disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran sejarah 

tidak hanya mengembangkan aspek kognitif yang hanya mencakup pemahaman 

materi, akan tetapi terdapat aspek lain yang mampu melatih kemampuan siswa 

berpikir secara kritis sehingga tujuan pembelajaran sejarah dapat tercapai secara 

efektif dan efesien. Dalam proses pembelajaran sejarah bagi peserta didik dengan 

menggunakan ranah kognitif menjadi sangat sulit, karena pada ranah ini perlu adanya 

suatu pengolahan informasi yang diserap pada setiap materi pembelajaran. Menurut 

Beyer (Hasan, 1996, hlm. 222)‘kemampuan pengolahan informasi dianggap sebagai 

proses berpikir’. Pengolahan salah satu model pembelajaran yang bisa merangsang 

memori untuk mengolah informasi. Pada kenyataannya proses pembelajaran yang 

dilakukan saat ini lebih mendominasi kepada pembelajaran yang bersifat teacher 

center, sehingga peserta didik tidak ikut berperan secara aktif dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir peserta didik terutama kemampuan dalam mengolah informasi. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas XI IPS 1 SMA 

Pasundan 8 Bandung, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan 

yang terjadi saat proses pembelajaran sejarah berlangsung. Pertama, pembelajaran 

selama ini disampaikan kepada peserta didik lebih kepada penyampaian satu arah, 

artinya siswa hanya memperoleh informasi dari guru saja, sehingga dalam 

pembelajaran seperti ini peserta didik kurang dilibatkan dalam menemukan informasi 

yang mereka peroleh. Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta 

didik pada dasarnya peserta didik lebih tertarik melihat film atau video. Ketiga, 

kemampuan peserta didik dalam menghubungkan informasi yang satu dengan 

informasi yang lainnya masih terlihat rendah. Hal ini terbukti peserta didik hanya 

mampu mengembangkan kemampuan mengingat dan menghafal saja, dilihat dari 
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hasil tes yang diberikan kurang menekankan pada peserta didik untuk mengolah 

informasi, memecahkan masalah ataupun pemahaman dari materi pembelajaran 

sejarah. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik tidak mampu menangkap pokok-pokok materi di awal pembelajaran, peserta 

didik lebih menekankan kepada fakta-fakta informasi yang diungkapkan oleh guru 

tanpa mampu menganalisis serta mengolah informasi yang telah di dapat. Hal 

tersebut diidentifikasi berdasarkan jawaban-jawaban tes peserta didik yang hanya 

menampilkan jawaban yang relatif pendek namun tidak sesuai dengan isi sumber 

informasi dari yang satu dengan sumber informasi yang lain serta cenderung sama 

antara satu peserta didik dengan peserta didik  lainnya.  

Fakta memang diperlukan dalam mempelajari sejarah, sebab analisis dapat 

dilakukan jika peserta didik menguasai fakta-fakta sejarah, tetapi belajar sejarah tidak 

berhenti sampai pada penguasaan fakta-fakta belaka melainkan perlu dikembangkan 

terhadap kebiasaan berpikir peserta didik. Tinggi rendahnya kemampuan peserta 

didik dalam merekam informasi sangat ditentukan oleh kemampuan otak atau 

kemampuan berpikir dalam mengolah informasi. Untuk mengembangkan 

kemampuan mengolah informasi Hasan (1996, hlm. 222) menambahkan bahwa 

dalam kegiatan mengolah informasi merupakan bagian dari  kemampuan 

menganalisis. Kemampuan analisis di sini peserta didik dapat menentukan 

keterhubungan antara satu sumber informasi dengan informasi lainnya. Mengolah 

informasi yang di dapat, sehingga peserta didik tidak dapat begitu saja menerima 

informasi yang mereka dapat dari berbagai sumber, menentukan pokok-pokok pikiran 

yang mendasari suatu informasi dan menarik konsekuensi dari informasi baik dalam 

waktu maupun dalam dimensi. 

Pada proses pembelajaran terdapat tiga komponen penting untuk mencapai 

komunikasi yang baik yaitu: guru sebagai (pengirim pesan), siswa sebagai (penerima 

pesan), dan materi sebagai (materi pesan) tersebut. Pesan atau informasi itu sendiri 

terkadang dalam proses penyampaiannya kurang maksimal, menyampaikan materi 

pelajaran dengan hanya mengandalkan bahasa verbal tidak selamanya berjalan 
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dengan efektif, dapat terjadi peserta didik salah dalam menangkap informasi yang 

akan disampaikan sehingga materi atau informasi yang akan disampaikan tidak dapat 

dipahami oleh peserta didik, karena jika suatu informasi atau materi tidak dapat 

disampaikan dengan baik akan berdampak pada peserta didik itu sendiri. Ini berarti 

mengajar bukan hanya berorientasi pada hasil belajar melainkan bagaimana proses 

belajar itu terjadi. Untuk itulah guru dituntut untuk menemukan serta 

mengembangkan berbagai sumber belajar dan media. Upaya untuk mengatasi 

masalah tersebut maka sebuah media pembelajaran dapat menjadi salah satu jalan 

keluar agar penyampaian suatu informasi (materi) dalam pembelajaran dapat diterima 

dengan baik oleh peserta didik. 

Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru 

dalam memperkaya wawasan peserta didik. Media pengajaran dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar berupa teknologi pembawa pesan yang dapat membantu guru 

dalam penyampaian materi, mengikuti pandangan dari De Corte dalam Winkel (2007, 

hlm. 318) mengenai media pengajaran diartikan sebagai ‘suatu sarana nonpersonal 

(bukan manusia) yang digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar, yang 

memegang peranan dalam proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan 

instruksional’. Sedangkan menurut pendapat Briggs media pembelajaran merupakan 

sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti buku, film, video, 

slide, dan sebagainya’. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, bahwa media 

pembelajaran merupakan wadah dari pesan itu sendiri, materi yang ingin disampaikan 

berupa materi pembelajaran, serta memiliki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

berupa proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan penampilan siswa dalam 

meningkatkan kemampuan atau keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

“Media pembelajaran dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu 

media auditif, media visual, dan media audio visual” (Sanjaya, 2012, hlm. 118). 

Pertama, media auditif  hanya dapat didengar, atau media yang memilki unsur suara, 

seperti radio, tape recorder, kaset dan rekaman suara. Kedua, media visual media 

yang dapat dilihat, tidak mengandung unsur, contohnya foto, transparan, lukisan, 

gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Ketiga, media 
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audio visual adalah media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung 

unsur gambar yang dapat dilihat, contohnya rekaman video, berbagai ukuran film, 

slide suara.  

Media audio visual dapat didefinisikan sebagai “media instruksional modern 

yang sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi), meliputi media yang dapat dilihat, didengar dan yang dapat dilihat dan 

didengar” (Rohani,1997, hlm. 97-98). Salah satu jenis dari media audio visual adalah 

film dibandingkan dengan media-media yang lain, menurut Kamus Komunikasi 

(Trianton, 2013, hlm. 2) film adalah “media yang bersifat visual atau audio visual 

untuk menyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul disuatu 

tempat”. Media film mempunyai kelebihan seperti yang diungkapkan oleh Rohani 

yaitu “salah satu dari kelebihan media film adalah dapat menikmati kejadian dalam 

waktu yang lama pada suatu proses atau peristiwa tertentu”. Film adalah alat yang 

dapat membantu proses pembelajaran yang berfungsi untuk memperjelas makna 

pesan yang ingin disampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

lebih baik, serta dapat membantu siswa dalam memahami dan merasakan keadaan 

yang sebenarnya dari sebuah kehidupan.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas dalam pembelajaran 

sejarah di kelas XI IPS 1 tersebut, maka perlu adanya upaya untuk memperbaiki 

masalah tersebut sehingga pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 1 dapat berlangsung 

dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut guru bisa menggunakan berbagai 

alternatif perbaikan baik secara teknis variasi metode maupun media pengajaran 

sejarah yang mendukung terlaksananya pembelajaran yang baik. Melihat dari 

permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Penggunaan media sebagai alat perbaikan 

dirasa sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini berdasarkan kurangnya 

penggunaan media pembelajaran di dalam kelas. Peserta didik lebih sering mengingat 

fakta-fakta sejarah tanpa mampu menganalisis ataupun mengolah informasi yang di 

dapat. Maka peneliti memutuskan untuk menggunakan media film di dalam proses 

pembelajaran sebagai salah satu solusi atas permasalahan tersebut. 
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Media film dapat dikembangkan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi 

masalah yang timbul dalam pengembangan pembelajaran sejarah serta dapat 

membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan menganalisis yang di 

dalamanya mencakup mengolah informasi sebagai aspek kognitif tingkat tinggi. 

Bahkan dapat meningkatkan aspek sikap dan keterampilan. Adapun keterkaitan 

kemampuan mengolah informasi yakni media film dapat dijadikan suatu sarana 

pendorong untuk peserta didik guna mengembangkan kemampuannya dalam 

meningkatkan kemampuan mengolah informasi. Hal ini yang kemudian menarik 

untuk dikaji. Selain itu, peneliti juga mendapatkan gambaran bagaimana penerapan 

media film dalam pembelajaran sejarah berdasarkan hasil penelitian terdahulu, 

peneliti mempelajari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu oleh Evi 

Lestari (2009) dalam skripsinya “Upaya meningkatkan kemampuan beranalogi siswa 

melalui penggunaan media film dalam proses pembelajaran sejarah” bahwa 

penggunaan media film efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan analogi 

peserta didik dalam pembelajaran sejarah, sehingga dapat memberikan gambaran 

kepada peneliti mengenai media film yang akan dikembangkan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa 

Pemaparan di atas mendorong ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian 

mengenai “Penerapan Media Film Sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan 

Kemampuan Mengolah Informasi Siswa dalam Pembelajaran Sejarah di Kelas XI IPS 

1 SMA Pasundan 8 Bandung”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang dikaji 

adalah “Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa 

melalui penggunaan media film dalam proses pembelajaran sejarah di kelas XI IPS I 

Pasundan 8 Bandung”. Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan maka penulis memfokuskan kajian penelitian ini, rumusan masalah 

tersebut dikembangkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana guru merencanakan pembelajaran sejarah melalui media film sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa di kelas XI 

IPS 1 Pasundan 8 Bandung? 

2. Bagaimana mengembangkan langkah-langkah pembelajaran sejarah melalui 

media film sebagai upaya meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa 

di kelas XI IPS 1 Pasundan 8 Bandung? 

3. Bagaimana peningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa dengan 

menggunakan media film di kelas XI IPS 1 Pasundan 8 Bandung? 

4. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam 

penerapan media film untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi 

siswa di kelas XI IPS 1 Pasundan 8 Bandung? 

 

C. Tujuan penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari 

permasalahan di atas mengenai penggunaan media film yang dapat meningkatkan 

kemampuan mengolah informasi siswa. Secara khusus penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh gambaran informasi perencanaan pengunaan media film untuk 

meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa. 

2. Mengkaji pelaksanaan penerapan media film untuk meningkatkan kemampuan 

mengolah informasi siswa dalam pembelajaran sejarah.  

3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas penerapan media film untuk 

meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa dalam pembelajaran 

sejarah. 

4. Memaparkan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam 

penerapan media film untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi 

siswa dalam pembelajaran sejarah. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh 

pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, terutama bagi pihak guru 

dan siswa untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa. Hasil 

penelitian ini bisa menjadi acuan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, baik itu 

dilakukan oleh guru yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 

Bagi peserta didik, diharapkan memiliki kemampuan proses (kemampuan 

mengumpulkan informasi, mengolah informasi, memanfaatkan informasi, dan 

mengomunikasikan hasil). Dalam kegiatan pembelajaran sejarah melalui media film 

sebagai media pembelajaran. 

Bagi guru, dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan profesionalisme guru 

dalam mengajar, selain itu manfaat yang lain yaitu meningkatkan kemampuan guru 

dalam mengelola proses pembelajaran dengan menggunakan media film. 

Bagi peneliti, memberikan pembelajaran dan pengetahuannya sebagai uji 

kemampuan dari teori yang sudah dipelajari lalu diimplementasikan di lapangan agar 

proses pembelajaran dengan menggunakan media film sangat tepat untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun struktur organisasi dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bab ini memaparkan permasalahan yang dikaji dan didapat 

dari lapangan. Adapun sub bab yang ada didalamnya terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta struktur organisasi yang digunakan peneliti sesuai dengan pedoman 

penulisan karya ilmiah. 

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini memaparkan landasan teori yang diambil dari 

literatur, sebagai fondasi dalam pelaksanaan penelitian, dalam penelitian ini 

dipaparkan mengenai sumber-sumber buku dan sumber lainnya yang digunakan 

sebagai bahan referensi yang dianggap relevan dalam skripsi ini. Pada bab ini juga 

terdapat penjelasan mengenai media film, kemampuan mengolah informasi dan 

kaitannya dengan pembelajaran sejarah. 
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Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini berisi penjabaran yang memaparkan 

serangkaian tahapan yang akan ditempuh penulis untuk melakukan penelitian guna 

mendapatkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan 

permasalahan yang telah di tentukan permasalahannya, termasuk didalamnya 

komponen berupa lokasi dan subjek penelitian, desain dan metode penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan dan validasi 

data. 

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini memaparkan serangkaian isi yang dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan kendala yang ditempuh dalam proses penelitian 

melalui media film dalam meningkatkan kemampuan mengolah informasi beserta 

solusi yang telah ditempuh pada proses penelitian yaitu tentang “Penerapan media 

film sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi 

siswa dalam penelitian di kelas XI IPS I SMA Pasundan 8 Bandung”. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi. Bab ini merupakan bab terkahir dari 

serangkaian penulisan karya ilmiah, di dalam bab ini penulis memaparkan mengenai 

simpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah 

dan berisi pula rekomendasi atau saran bagi pihak-pihak yang terkait dan untuk 

pengembangan penelitian. 


