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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran dialami 

sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan 

kapanpun. Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam Sagala (2011, hlm.62) 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat peserta didik belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar. Makna belajar menurut teori 

konstruktivisme adalah sebuah proses dimana peserta didik membangun ilmu 

pengetahuan secara aktif, bukan hanya menerima informasi secara pasif 

(Shymansky,1992). Teori konstruktivisme menyatakan bahwa proses belajar 

melibatkan kerangka berpikir yang telah ada dan dimiliki peserta didik 

sebelumnya atau prior knowledge dalam  mengaplikasikan konsep baru yang 

mereka pelajari. 

Prior knowledge menurut Dochy (dalam Hailikari, 2009, hlm.2) dapat 

dipahami sebagai sekumpulan ilmu pengetahuan, baik deklaratif atau 

prosedural, yang telah hadir sebelum peserta didik dapat melaksanakan tugas 

tertentu, yang dapat dipanggil dan direkonstruksi, relevan dengan pencapaian 

tujuan pembelajaran, terorganisir, pada tingkat tertentu dapat digunakan 

untuk melaksanakan tugas pembelajaran lainnya, dan bersifat dinamis. Dochy 

juga mengemukakan bahwa prior knowledge merupakan konsep yang didapat 

peserta didik dari pembelajaran sebelumnya yang akan digunakan oleh 

peserta didik sebagai konsepsi dasar  pada pembelajaran berikutnya. Prior 

knowledge semacam ini adalah pengetahuan yang harus dikuasai jika peserta 

didik ingin memulai pembelajran baru dalam keadan optimal.  

Menurut Bloom (dalam Hailikari, 2009, hlm.5), prior knowledge adalah 

faktor utama yang menentukan hasil belajar peserta didik. Pernyataan ini di 

dukung oleh penelitian mengenai korelasi antara prior knowledge dan hasil 
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belajar peserta didik yang dilakukan oleh Hailikari (2009), yang 

menyimpulkan bahwa peserta didik yang mempunyai prior knowledge yang 

baik cenderung mempunyai hasil belajar yang baik pula, dikarenakan peserta 

didik yang mempunyai prior knowledge yang baik memungkinkannya untuk 

memasuki suatu pembelajaran dalam kondisi optimal. Sebaliknya, kurangnya 

prior knowledge yang dimilki oleh peserta didik merupakan suatu masalah 

yang akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui wawancara guru 

serta angket siswa menyatakan bahwa 65.8% peserta didik merasa perlu 

terhadap adanya pengulangan materi pembelajaran pemrograman dasar dari 

bab-bab sebelumnya ketika melanjutkan pembelajaran ke bab baru, serta 

21,4% peserta didik merasa sangat perlu terhadap adanya pengulangan 

materi.  Hasil wawancara  menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran 

mata pelajaran pemograman dasar, seringkali guru harus mengulang materi-

materi  sebelumnya ketika mengajarkan suatu konsep baru, sehingga 

berdampak pada berkurangnya efisiensi waktu dan  berkurangnya efektifitas 

proses pembelajaran. Hal ini mengindikasi bahwa dengan metode dan alat 

bantu yang digunakan saat ini, tidak cukup untuk memenuhi tingkat 

pemahaman prerequisite knowledge atau prior knowledge yang diperlukan 

peserta didik untuk melanjutkan pembelajaran secara efektif. Kurangnya 

prior knowledge masih menjadi masalah dalam pembelajaran pemrograman 

dasar di SMK. 

Untuk mencukupi penguasaan prior knowledge yang dibutuhkan 

peserta didik agar tercipta kondisi pembelajaran yang efektif, diperlukan 

suatu alat bantu pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pemahaman 

konsep-konsep kunci yang merupakan prior knowledge untuk konsep-konsep 

berikutnya dalam pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut adalah microlecture.  

Microlecture adalah satu paket media pembelajaran yang terdiri dari 

beberapa video atau audio singkat yang masing-masignya mencakup satu 

konsep kunci (University of Texas, 2016, hlm.1), yang diselingi oleh kuis 
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pada akhir setiap video untuk memastikan pemahaman siswa terhadap konten 

materi (Educause, 2012, hlm.1).   

 Media pembelajaran microlecture merupakan pemfokusan pada suatu 

konsep kunci secara kontinu melalui media video atau audio. Setelah 

memahami satu konsep kunci, peserta didik akan mempelajari konsep kunci 

berikutnya, sampai dengan keseluruhan materi. Peserta didik akan terdorong 

untuk melakukan pembelajaran mandiri yang efektif, karena peserta didik 

dapat memainkan, memberhentikan, serta mengulang video materi sesuai 

dengan kecepatan belajar masing-masing. Microlecture merupakan media 

yang tepat untuk peserta didik secara mandiri mempelajari konsep-konsep 

kunci yang merupakan prior knowledge (University of Texas, 2016).  

Cai (2016, hlm.977) menyebutkan tiga metode dalam produksi video 

microlecture, yaitu (1) Classroom recording atau merekam kegiatan 

mengajar guru, (2) Screen recording atau merekan aktifitas yang dilakukan 

guru di layar komputer dengan suara guru sebagai penjelasan, (3) Software 

composition atau membuat konten video tersendiri berbentuk animasi 

menggunakan perangkat lunak tertentu. Konten video berbentuk animasi 

adalah bentuk konten yang paling dapat menarik minat siswa dalam belajar, 

sesuai dengan hasil studi lapangan peneliti yang menyatakan bahwa 48,9% 

peserta didik memilih konten berbentuk animasi untuk media pembelajaran 

dalam mata pelajaran pemrogrman dasar.  

Berdasarkan uraian latar bealakang tersebut, dilakukanlah penelitian 

berjudul “Rancang Bangun Multimedia Microlecture berbasis Animasi untuk 

menunjang Prior knowledge Siswa”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah, yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan sebuah multimedia microlecture berbasis 

animasi untuk menunjang prior knowledge siswa? 
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2. Bagaimana pengaruh multimedia microlecture berbasis animasi terhadap 

prior knowledge siswa pada  mata pelajaran pemrograman dasar? 

1.3 Batasan masalah 

Batasan masaalah dari penelitian ini adalah: 

1. Materi pembelajaran yang diteliti adalah mata pelajaran pemrograman 

dasar bab fungsi dengan materi pokok sebagai berikut:  

• Deklarasi dan definisi fungsi 

• Parameter fungsi 

• Nilai balik 

• Modularisasi kode program 

 

1.4 Tujuan Pelenitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengembangkan sebuah multimedia microlecture berbasis animasi 

untuk menunjang prior knowledge siswa. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh multimedia microlecture berbasis 

animasi terhadap prior knowledge siswa pada mata pelajaran 

pemrograman dasar. 

 

1.5 Definisi Operasional 

1. Multimedia Microlecture Berbasis Animasi 

Adalah sebuah multimedia yang terdiri dari beberapa video animasi 

berisi penyampaian materi pembelajaran, yang disertai selingan berupa 

kuis sebagai evaluasi untuk memastikan peserta didik telah paham dengan 

materi yang disampaikan. Setiap videonya membahas mengenai satu 

konsep kunci tunggal, berdurasi tidak lebih dari tujuh menit. Keseluruhan 

video membangun sebuah pemahaman yang utuh mengenai satu topik 

materi pembelajaran. 

2. Prior knowledge 

Prior knowledge yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah optimal-requisite prior knowledge, yaitu pengetahuan prasyarat 
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yang diperlukan agar peserta didik memasuki suatu pembelajaran dalam 

kondisi optimal, atau sejumlah pengetahuan yang diperlukan dalam 

jumlah minimal sebelum peserta didik dapat memasuki sebuah 

pembelajaran tertentu. Optimal-requisite prior knowledge juga dapat 

mengacu pada pengetahuan yang peserta didik dapatkan dari 

pembelajaran sebelumnya, yang dibutuhkan untuk pembelajaran 

berikutnya. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru 

Bila guru hendak menerapkan beberapa model pembelajaran 

kooperatif seperti flipped classroom, jigsaw, think talk write, project 

based leraning, problem based learning, dan model pembelajaran lainnya 

yang mempunyai tahap awal peserta didik mengkaji literatur secara 

mandiri di rumah sebelum memasuki kelas, multimedia microlecture ini 

dapat menjadi sumber belajar yang memungkinkan peserta didik 

memasuki kelas dalam kondisi optimal sehingga terciptanya pembelajaran  

kooperatif yang efektif. 

Guru juga dapat menggunakan multimedia ini pada saat 

pembelajaran sampai pada materi yang membutuhkan penguasaan konsep 

perulangan sebagai prasayarat, agar di kelas tidak terjadi pengulangan 

materi perulangan sehingga efisiensi waktu dan efektifitas pembelajaran 

dapat tercapai. 

2. Bagi Peserta Didik 

Dengan menggunakan multimedia microlecture berbasis animasi ini, 

peserta didik mendapatkan pengalaman belajar mandiri yang 

menyenangkan dan memotivasi. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan bekal ilmu pengetahuan dalam merancang dan 

melakukan penelitian, mengetahui bagaimana merancang sebuah 
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multimedia microlecture, serta mengasah keterampilan dalam membuat 

animasi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bekal penelitian yang 

lebih luas yang merupakan pengembangan dari penelitian ini. 

 

1.7 Struktur Organisasi Skripsi 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumsan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional yang 

digunakan dan sistematika penelitian skripsi. Peneliti memaparkan 

mengenai urgensi tertunjangnya prior knowledge peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Peneliti merumuskan hal tersebut menjadi sebuah 

masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian, yang selanjutnya 

peneliti rumuskan tujuan dan manfaatnya.  

Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini di uraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam 

penyusunan penelitian yang dilakukan peneliti. Landasan teori yang 

dijabarkan adalah teori mengenai multimedia, microlecture, animasi 

dan prior knowledge. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan bagaimana peneliti merancang dan 

melakukan langkah-langkah penelitian pengembangan multimedia 

microlecture, mulai dari desain penelitian, partisipan yang dilibatkan 

dalam penelitian, instrumen yang digunakan, hingga analisis data yang 

diperoleh dalam penelitian.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menjabarkan mengenai temuan yang merupakan hasil dari 

analisis data yang didapatkan peneliti selama penelitian pengembangan 

multimedia microlecture , serta pembahasan mengenai makna dari 

temuan tersebut. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 
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Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penellitian pengembangan 

multimedia microlecture yang telah dilakukan peneliti beserta 

implikasinya. Pada bab ini juga dijabarkan rekomendasi mengenai hal-

hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan lebih jauh penelitian 

yang telah dilakukan  peneliti. 

 


