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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Media pembelajaran adalah saluran atau perantara yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi ajar. Media sangat 

diperlukan dalam pembelajaran sebagai alat penyampaian informasi 

dan pesan dari guru kepada peserta didik. Media pembelajaran ini 

sangat membantu guru dalam mengajar dan memudahkan siswa 

menerima dan memahami pelajaran. Pemakaian media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran juga dapat membangkitkan keinginan, 

minat dan motivasi belajar bahkan membawa pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Selain dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

pemakaian atau pemanfaatan media juga dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap pelajaran 

Berdasarkan pengamatan selama Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) yang dilakukan pada peserta didik Kelas XI TPHP Jurusan 

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 4 Garut, terlihat bahwa 

peserta didik kurang bersemangat ketika menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran konvensional, hanya 

cenderung berorientasi pada target penguasaan materi, sebagai contoh 

pendekatan konvensional dalam pembelajaran adalah menghafal. Dari 

sisi penguasaan materi, menghafal terbukti berhasil dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi gagal dalam membekali siswa 

memecahkan persoalan dalam jangka panjang dan juga proses 

pembelajaran membutuhkan waktu yang relatif lama. Tentunya hal ini 

berimbas pada prestasi belajar siswa. Akan tetapi, ini bukan sebuah 

indikasi bahwa siswa tersebut mempunyai kompetensi belajar yang 

lemah, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh kurangnya inovasi dan 

kreativitas pendidik dalam menstranformasikan pengetahuan kepada 

peserta didik. Salah satu aspek kreatif dan inovatif dalam proses 

pembelajaran adalah dengan mengoptimalkan media audio-visual. 

Media berbasis audio-visual memegang peran yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran. Media audio-visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan, sehingga pada akhirnya 

diharapkan siswa dapat mengoptimalkan kemampuannya dan 

potensinya (Haryoko, 2009).  

Media pembelajaran yang  digunakan pada proses 

pembelajaran Kompetensi Dasar Pengolahan Makanan dan Minuman 
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Herbal di SMKN 4 Garut berbatas pada text book dan kurang mampu 

menarik perhatian siswa. Sedangkan untuk pembelajaran kompetensi 

tersebut, media yang sesuai untuk digunakan adalah media yang 

mengandung unsur gerak sehingga proses pengolahan dapat tergambar 

dengan baik. Kurangnya motivasi dan perhatian siswa tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi hambatan dalam proses pembelajaran 

yang menimbulkan terganggunya informasi yang seharusnya diterima 

oleh siswa. Standar Kompetensi pengolahan makanan dan minuman 

Herbal merupakan standar kompetensi pada mata pelajaran produktif 

yang memiliki kompetensi dasar menerapkan prinsip pengolahan 

makanan dan minuman herbal, membuat produk makanan dan 

minuman herbal. Kompetensi dasar tersebut kurang dipahami siswa 

karena keterbatasan alat, sehingga para siswa setiap kelompok mesti 

bergiliran, yang membuat kurangnya efektifitas pada kompetensi dasar 

menerapkan prinsip pengolahan makanan dan minuman herbal, 

membuat produk makanan dan minuman herbal. Oleh karena itu, pada 

pembelejaran kompetensi pengolahan makanan dan minuman herbal 

diperlukan pembelajaran yang menarik dan memudahkan peserta didik 

untuk mencapai kompetensi tersebut.  

Salah satu upaya peningkatan kualitas pembelajaran adalah 

dengan menggunakan media ke dalam kegiatan belajar mengajar. 

Media pembelajaran merupakan alat yang bisa merangsang siswa 

untuk terjadinya proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang 

baik akan menuntun siswa untuk dapat meningatkan hasil belajar 

dengan baik. Penggunaan media audio visual merupakan salah satu 

usaha untuk menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran agar 

siswa lebih termotivasi dan dapat dengan mudah memahami materi 

yang diberikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik 

untuk meneliti tentang “Penerapan Media Audio Visual pada 

Kompetensi Pengolahan Makanan dan Minuman Herbal Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas XI TPHP di SMK Negeri 4 Garut” 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka 

dapat diidentifikasi pokok-pokok masalah antara lain sebagai 

berikut: 

1. Belum tercapainya nilai KKM para peserta didik pada Standar 

Kompetensi Pengolahan Makanan dan Minuman Herbal 
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2. Belum adanya media pembelajaran audio visual dalam proses 

pembelajaran Standar Kompetensi Pengolahan Makanan dan 

Minuman Herbal. 

3. Terbatasnya kegiatan praktikum yang kurang mendukung proses 

pembelajaran Standar Kompetensi Pengolahan Makanan dan 

Minuman Herbal. 

C. Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada masalah pengembangan media 

pembelajaran berbasis audio visualuntuk kompetensi Pengolahan 

Makanan dan Minuman Herbal.  

D. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan media audio visual pada Standar 

Kompetensi Pengolahan Makanan dan Minuman Herbal? 

2. Apakah produk media pembelajaran audio visual yang 

dikembangkan sudah sesuai dengan standar media yang layak? 

E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Dihasilkan pengembangan media pembelajaran media audio visual 

untuk Standar Kompetensi Pengolahan Makanan dan Minuman 

Herbal. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran media audio visual 

untuk Standar Kompetensi Pengolahan Makanan dan Minuman 

Herbal. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. 

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut : 

1. Dapat membantu dalam pembelajaran Pengolahan Makanan dan 

Minuman Herbal di SMKN 4 Garut. 

2. Dapat mempercepat proses pemahaman siswa dalam pembelajaran 

pengolahan makanan dan minuman herbal. 

3. Membantu siswa agar dapat lebih aktif dan lebih efektif dalam 

proses pembelajaran makanan dan minuman herbal. 
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4. Dengan penggunaan media audio visual yang digunakan pada 

pembelajaran Standar Kompetensi Pengolahan Makanan dan 

Minuman Herbal dapat membantu meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

G. Stuktur Organisasi Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN, membahas mengenai hal-hal yang 

mendorong dilaksanakannya penelitian (latar belakang, 

identifikasi masalah, batasan masalah penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, membahas mengenai teori–teori 

yang berhubungan dengan aspek-aspek elemen 

fungsional, anggapan dasar untuk memperkuat teori-

teori tentang permasalahan penelitian, dan hipotesis, 

yakni jawaban sementara yang belum di uji 

kebenarannya.  

BAB III METODE PENELITIAN, membahas mengenai metode-

metode serta langkah-langkah dalam penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN, membahas mengenai deskripsi 

data dan analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, merupakan bagian 

terakhir dalam penulisan skripsi. 

 


