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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini telah 

berkembang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan bermunculan peralatan 

teknologi canggih yang telah mengubah gaya hidup manusia pada saat ini. 

Penyebaran informasi yang memanfaatkan teknologi seperti berita, pemasaran, 

game ataupun pembelajaran di sekolah sudah banyak dan dapat diakses 

melalui perangkat komputer. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya 

melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk 

dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia 

dapat berkembang mulai dari aspek kemampuan pribadi, daya pikir dan 

tingkah laku yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara” 

Pada Abad ke-21 ini telah terjadi perubahan yang begitu besar, dimana 

era digital muncul sehingga para siswa sudah sangat terbiasa dengan hadirnya 

perangkat teknologi digital dan mereka sudah sangat mudah untuk mampu 

menggunakan teknologi digital seperti komputer, kamera digital,  handphone, 

smartphone, internet, multimedia player (iPod), game playstation dan 
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teknologi digital lainnya. Selain itu terdapat beberapa dari mereka yang 

terlibat aktif dalam komunitas sosial digital seperti Blog, facebook, twitter, 
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bahkan terjadi peningkatan penggunaan media video sebagai ajang ekspresi 

dan kreativitas seperti youtube. Disisi lain perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang menawarkan kemudahan dan daya tarik yang kuat 

menjauhkan keberadaaan anak dari lingkungan sosialnya, mereka lebih 

menyukai berinteraksi dengan teknologi tersebut dibandingkan dengan orang 

lain disekitar mereka. 

Sebagai seorang guru tentunya kita harus dapat menyesuaikan cara 

mendidik mereka sesuai dengan cara hidup mereka diera digital, serta 

mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan 

datang. Walaupun guru bukan satu-satunya penentu keberhasilan pendidikan, 

tetapi proses pembelajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, 

sebagai cermin kualitas. Tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada 

kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi tidak hanya 

hal tersebut saja, saat ini banyak sekali informasi dan bahan belajar yang dapat 

kita manfaatkan selain dari seorang guru, yang akan meningkatkan daya 

terima siswa terhadap informasi yang disampaikan.  

Media pembelajaran merupakan salah satu hal yang dapat dirancang, 

dibuat, dipakai, dan dikembangkan dalam upaya menunjang peningkatan daya 

terima siswa terhadap informasi yang akan diberikan. Media yang terintegrasi 

dalam teknologi pendidikan bila dirancang dan digunakan dengan benar maka 

akan dapat dimanfaatkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kegiatan 

belajar mengajar, terlebih dengan Mata Pelajaran yang memerlukan kegiatan 

praktek yang lebih banyak. Hal tersebut akan sangat membantu keterbatasan 

seorang guru dalam menangani siswa , karena media pada dasarnya menurut 

Susilana dan Riyana (2008:9) mempunyai kegunaan yaitu: “Memperjelas 

pesan agar tidak terlalu verbalistis, dapat mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu, tenaga dan daya indera serta menimbulkan gairah belajar, interaksi 

lebih langsung antara murid dan sumber belajar” 

Seorang guru bertugas sebagai fasilitator yang berkewajiban untuk 

memberikan fasilitas dan kemudahan dalam kegiatan proses belajar mengajar 
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sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Tetapi disisi 

kecanggihan dan tersedianya berbagai kemudahan teknologi digital saat ini, 

kendala utamanya adalah masih kurang optimalnya guru untuk memanfaatkan 

teknologi dalam proses belajar mengajar di kelas sehingga proses belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru masih saja melakukan metode 

pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada 

guru, metode pembelajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah, 

presentasi dan demonstrasi, dan materi pembelajaran lebih pada penguasaan 

konsep-konsep bukan kompetensi sehingga siswa jarang sekali untuk terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran di kelas. 

 Dalam suatu wawancara dengan salah satu guru TIK di SMP Negeri 1 

Bandung, bahwa pembelajaran di kelas sesuai dengan strategi SMP Negeri 1 

Bandung adalah meningkatkan efesiensi dan efektifitas pada layanan 

pendidikan, untuk menuju kepada hal tersebut maka peningkatan proses 

pembelajaran pun terus ditingkatkan salah satunya dengan 

menumbuhkembangkan proses pembelajaran yang kontekstual dan efektif, 

yaitu pembelajaran yang mengaitkan setiap materi atau topik pembelajaran 

dengan kehidupan nyata secara efektif.  

 Namun sejauh ini terdapat beberapa kendala yang masih dirasakan 

salah satunya adalah siswa jarang mendapatkan pengalaman untuk 

berkomunikasi dengan melibatkan afeksi, yang berarti memasukkan unsur 

sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral. Terkadang siswa sulit untuk 

mengemukakan pendapat akibat dari kurangnya dukungan dari lingkungan 

belajarnya, sehingga mengurangi keterlibatan interaksi di lingkungan nyata 

dan komunikasi mereka. Selain itu dalam aspek kognitif siswa, yang belum 

maksimalnya terhadap pemanfaatan media pembelajaran, terlebih kepada 

materi pokok mengenai peristiwa sejarah pada masa lalu yang dalam 

penyajiannya masih didominasi oleh pesan verbal atau penjelasan dengan 

kata-kata dan hanya didukung oleh buku sumber sehingga dinilai kurang 

begitu menarik dan terkadang siswa kurang memahaminya. Hal ini terlihat 
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dalam daftar nilai ulangan harian siswa kelas VII pada Mata Pelajaran TIK 

pada tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Kelas VII Semester Ganjil Mata Pelajaran TIK 

No. Kelas 
Nilai 

Rata-Rata 

1. VII-1 78,6 

2. VII-2 77,2 

3. VII-3 75,4 

4. VII-4 88,1 

5. VII-5 66,5 

6. VII-6 72,2 

7. VII-7 65,6 

8. VII-8 75,7 

9. VII-9 87,8 

10. VII-10 73,4 

11. VII-11 76,8 

12. VII-12 72,1 

Jumlah Kelas di atas KKM 7 kelas 

Jumlah Kelas di bawah KKM 5 kelas 

Sumber : Guru TIK Kelas VII SMP Negeri 1 Bandung Tahun Pelajaran 2013/2014 

Dilihat dari tabel daftar nilai ulangan harian siswa kelas VII pada Mata 

Pelajaran TIK tidak semua kelas VII mempunyai nilai rata-rata di atas KKM, 

yaitu 75. Hal ini membuktikan belum meratanya penguasaan siswa pada Mata 

Pelajaran TIK yang disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi 

kurang baiknya hasil belajar siswa, seperti motivasi, keterbatasan media 

belajar yang berdampak pada kurang maksimalnya hasil belajar dan 

menurunnya prestasi belajar siswa.  

Seorang guru dituntut untuk melakukan sebuah inovasi dalam proses 

pembelajaran, cara mengajar dengan hanya mengandalkan metode ceramah 
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saja atau siswa harus menghafal pelajaran hanya dari buku sumber saja tanpa 

diimbangi dengan kegiatan praktek lainnya, hanya akan membebani siswa 

saja, motivasi belajar yang dimilikipun sangat rendah dan tujuan 

pembelajaranpun tidak akan dapat tercapai.  Maka dari itu tugas seorang 

gurulah yang harus mencari cara untuk menciptakan suasana kelas yang 

nyaman, menyenangkan dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

lancar.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Boster et al., 2002 ; Hibbing 

dan Rankin-Erikson, 2003 dalam Robin (2008:3) dengan artikelnya The 

Educational Uses of Digital Storytelling telah menunjukkan bahwa : 

“The use of multimedia in teaching helps students retain new 

information as well as aids in the comprehension of difficult material. And 

Digital Storytelling can provide educators with a powerful tool to use in their 

classrooms.” 

Dalam penelitian yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa 

Penggunaan multimedia dalam mengajar membantu siswa menyimpan 

informasi baru serta membantu dalam pemahaman materi yang sulit. Dan 

Digital Storytelling dapat menyajikan media yang kuat bagi pendidik untuk 

digunakan dalam kelas. Selanjutnya menurut Penelitian terbaru yang 

dilakukan oleh Bulent Dogan dan Bernard Robin (2008) “the teachers who 

implemented Digital Storytelling in their classroom activities reported 

significantly higher levels of student engagement and motivation”. Penelitian 

tersebut menyatakan bahwa para guru yang menerapkan video Digital 

Storytelling dalam kegiatan kelas mereka, melaporkan tingkat signifikan yang 

tinggi dari keterlibatan siswa dan motivasinya”. Bahkan setelah guru 

memperkenalkan Digital Storytelling kedalam kelasnya maka guru dapat 

memulai untuk melibatkan siswa dalam membuat proyek Digital 

Storytellingnya sendiri. Terdapat beberapa manfaat pendidikan pada kegiatan 

proyek bercerita digital (Digital Storytelling) yang dipaparkan dalam 

Microsoft (2010: 2) 
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“Their experience shows many of the educational benefits of Digital 

Storytelling learning projects in action engagement with real-world 

issues, careful analysis, excitement about learning, investment in their 

own performance, conflict resolution, community connection, and 

much more”. 

Bahwa pengalaman mereka menunjukan banyak manfaat pendidikan 

seperti keterlibatan dengan masalah-masalah didunia nyata, analisis yang 

cermat, pembelajaran yang menyenangkan, penyelesaian masalah dan 

hubungan dengan masyarakat. 

Untuk mendukung kebutuhan yang diperlukan dalam menerapkan 

Pembelajaran aktif di kelas pada Mata Pelajaran TIK, perlu adanya media 

yang dapat menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut secara 

maksimal untuk memacu kemampuan komunikasi efektif melalui 

pembelajaran aktif yang mengintegrasikan teknologi informasi dan 

komunikasi yaitu Digital Storytelling (bercerita digital) yang merupakan suatu 

strategi penggunaan program aplikasi komputer yang menggabungkan antara 

media audio dan visual seperti yang dijelaskan oleh (Primagara, 2012) 

“Digital Storytelling merupakan perpaduan antara narasi dan komunikasi 

masa, informasi dikemas dengan menggabungkan visual berupa teks dan foto, 

audio berupa suara, serta video”. Konsep ini membuat proses penceritaan 

menjadi lebih dalam secara emosional, ketika informasi disampaikan menjadi 

lebih dinamis, maka si penerima informasi mudah memahami lewat tampilan 

visual maupun audio. Aspek emosional pun tergugah, ketika aspek emosional 

tergugah, biasanya proses pembelajaran menjadi lebih mudah.  

Maslow dan Bruner dalam (Silberman, 1996) menyatakan 

perkembangan metode belajar kolaboratif menjadi populer di lingkungan 

pendidikan saat ini, dengan menempatkan peserta didik dalam kelompok dan 

memberinya tugas dimana mereka saling tergantung satu dengan yang lain 

untuk menyelesaikan pekerjaan adalah cara yang mengagumkan untuk 

memberi kemampuan pada keperluan siswa dalam masyarakat. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan suatu kajian yang lebih 

mendalam mengenai pemanfaatan  video Digital Storytelling dengan hasil 

belajar siswa khususnya pada Sekolah Menengah Pertama. Maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan 

Video Digital Storytelling terhadap Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa Pada 

Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut.  

Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan pada 

ranah kognitif antara siswa yang memanfaatkan video Digital Storytelling 

dengan siswa yang memanfaatkan media presentasi pada Mata Pelajaran TIK? 

Sedangkan secara khusus penelitian ini menfokuskan pada rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan pada ranah 

kognitif aspek mengingat antara siswa yang memanfaatkan video Digital 

Storytelling dengan siswa yang memanfaatkan media presentasi pada Mata 

Pelajaran TIK ? 

2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan pada ranah 

kognitif aspek memahami antara siswa yang memanfaatkan video Digital 

Storytelling dengan siswa yang memanfaatkan media presentasi pada Mata 

Pelajaran TIK ? 

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan pada ranah 

kognitif aspek menerapkan antara siswa yang memanfaatkan video Digital 

Storytelling dengan siswa yang memanfaatkan media presentasi pada Mata 

Pelajaran TIK ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

terdapat tujuan umum yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan pada ranah kognitif 

antara siswa yang memanfaatkan video Digital Storytelling dengan siswa yang 

memanfaatkan media presentasi pada Mata Pelajaran TIK. 

Adapun dari tujuan umum tersebut terdapat tujuan yang lebih khusus 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan pada ranah 

kognitif aspek mengingat antara siswa yang memanfaatkan video 

Digital Storytelling dengan siswa yang memanfaatkan media 

presentasi pada Mata Pelajaran TIK  

2. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan pada ranah 

kognitif aspek memahami antara siswa yang memanfaatkan video 

Digital Storytelling dengan siswa yang memanfaatkan media 

presentasi pada Mata Pelajaran TIK 

3. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan pada ranah 

kognitif aspek menerapkan antara siswa yang memanfaatkan video  

Digital Storytelling dengan siswa yang memanfaatkan media 

presentasi pada Mata Pelajaran TIK  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna bagi 

berbagai pihak yang bersangkutan  khususnya dikalangan pendidikan. 

1. Manfaat teoritis  

Secara umum hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan khazanah keilmuan media pembelajaran khususnya 

pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). 



10 
 

Miranti Oktafiani, 2013 

Pengaruh Pemanfaataan Video Digital Strorytelling Terhadap Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 
Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

2. Manfaat praktis 

1) Bagi peneliti 

Memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai 

pemanfaatan video Digital Storytelling untuk dapat di praktekkan 

nantinya dalam proses pembelajaran di kelas. 

2) Bagi Guru 

Guru dapat menjadikan dasar fokus kajian penelitian ini untuk 

mengetahui lebih mendalam mengenai proses pembelajaran yang 

memanfaatkan video Digital Storytelling untuk variasi dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas sehingga proses 

pembelajaran terhadap siswa menjadi lebih bervariasi dan efektif. 

3) Bagi Siswa 

Dengan menggunakan video Digital Storytelling dalam 

kegiatan belajar diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif media 

yang dapat membantu memberi motivasi belajar untuk meningkatkan 

daya tangkap siswa terhadap pesan-pesan yang disampaikan khususnya 

pada Mata Pelajaran TIK. 

4) Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat membantu pihak sekolah sebagai 

pertimbangan dalam menetapkan acuan kegiatan pembelajaran 

disekolah yang lebih menekankan pada pembelajaran aktif kepada 

siswa. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 Berikut ini adalah rincian tentang urutan dari setiap bab dan bagian bab 

yang terdapat dalam skripsi ini. 

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 



11 
 

Miranti Oktafiani, 2013 

Pengaruh Pemanfaataan Video Digital Strorytelling Terhadap Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 
Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

struktur organisasi skripsi 

BAB II Kajian pustaka yang berisi penjabaran teori-teori atau dalil-dalil 

yang melandasi peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis. Kajian teori yang 

mendukung dalam penyusunan skripsi ini adalah teori belajar dan 

pembelajaran, media pembelajaran, Video Digital Storytelling, 

media presentasi, dan hasil belajar pada ranah kognitif. 

BAB III Metode Penelitian ini berisi penjabaran terkait hal-hal penelitian 

termasuk lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, variabel 

penelitian, desain penelitian, definisi operasional, prosedur 

penelitian, instrument penelitian, pengumpulan data dan tahapan 

analisis data 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi penjabaran hasil analisis 

data dan pembahasan atau analisis temuan 

BAB V Kesimpulan berisi penjabaran terkait penafsiran atau pemaknaan 

peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Sedangkan saran 

ditujukan untuk pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian, dan 

peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 


