
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pandemi Covid-19 menghantam berbagai bidang di dunia termasuk 

salah satunya di bidang pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan salah 

hal yang penting dan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia di bumi. 

Pendidikan di indonesia merupakan prioritas yang utama, karena 

mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah pusat. Supaya inovasi 

pendidikan yang dilakukan pemerintah mampu bersaing dengan dunia di 

masa pandemic Covid-19 maka pembelajaran dilakukan secara daring. Hal 

ini dibuktikan dengan mengajukan pendidikan di indonesia pemerintah 

berusaha keras untuk mewujudkan supaya pendidikan di Indonesia tidak 

tertinggal dengan negara-negara lain akibat pandemic Covid-19. Karena 

pendidikan merupakan sektor yang strategis untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia. 

Salah satu cara untuk menangani masalah ini dengan menciptakan inovasi- 

inovasi dalam bidang pendidikan pada pembelajaran daring, salah satunya 

adalah guru di tuntut kreatif menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif 

pada media pembelajaran. 

Penelitian dilakukan di kelas 3 SD Masehi Kudus (Kec. Kota, Kab. 

Kudus) tujuan penulis untuk melakukan penelitian di dalam media 

pembelajaran dalam bentuk video animasi adalah supaya siswa mudah 

mengerti dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran sedangkan animasi 
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adalah proses penciptaan efek gambar yang bergerak atau efek perubahan 

bentuk yang terjadi selama beberapa waktu (morphing). Suheri (2006: 28) 

mengatakan bahwa animasi merupakan kumpulan gambar yang diolah 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan. 

Salah satu keunggulan animasi adalah kemampuannya untuk 

menjelaskan suatu kejadian secara sistematis dalam tiap waktu perubahan. Hal 

ini sangat membantu dalam menjelaskan prosedur dan urutan kejadian. 

Menurut Suheri (2006: 29) juga mengatakan bahwa animasi memiliki 

kemampuan untuk memaparkan sesuatu yang rumit atau kompleks atau sulit 

untuk dijelaskan dengan hanya gambar atau kata-kata saja. Dapat disimpulkan 

bahwa media video animasi merupakan sebuah kumpulan gambar yang 

bergerak secara sistematis dan memiliki suara berisi materi-materi 

pembelajaran yang ditampilkan kedalam media elektronik. 

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembelajaran seorang guru 

tidak hanya dapat menguasai kelas saja, namun juga harus mampu kreatif 

dalam penyampaian materi agar materi pembelajaran tersampaikan dengan 

baik, termasuk didalamnya terdapat media pembelajaran video animasi 

berbasis animaker dalam keterampilan menulis bahasa indonesia kelas 3 SD. 

Kebutuhan terhadap media membagi jenjang sekolah dasar sangat tinggi, 

sedangkan ketersediaan media video animasi yang menarik bagi siswa dan 

sesuai dengan pembelajaran masih kurang dikembangkan. Ada banyak materi 

yang masih dalam bentuk buku tetapi belum banyak ditemukan dalam versi 

audiovisual. Media pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam 

proses pembelajaran. 



 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Banyaknya media pembelajaran dalam bentuk video animasi namun 

belum dirangkum menjadi temuan penelitian yang di implementasikan 

di sekolah khusus nya di Sekolah Dasar. 

2. Penggunaan media video animasi di SD dalam rangka pembelajaran 

belum dilaksanakan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian adalah sebagai 

berikut “Apakah hasil belajar siswa dalam bentuk video animasi dalam proses 

pembelajaran keterampilan menulis puisi bahasa indonesia kelas 3 SD dengan 

menggunakan model pembalajaran ADDIE dapat mengalami peningkatan 

yang signifikan?” 



1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui besar pengaruh model pembelajaran ADDIE untuk 

meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia kelas 3 SD. 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh bagi siswa untuk penggunaan media pendidikan 

berupa video animasi ini adalah siswa diberikan fasilitas untuk dapat belajar 

dengan cara yang lebih menyenangkan. Bagi tenaga pendidik atau guru media 

pembelajaran video animasi ini akan bermanfaat untuk memudahkan guru 

menyampaikan pelajaran khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

memperkaya sumber belajar yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Manfaat dari penggunaan media video animasi ini 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan praktik adalah untuk 

memberikan inovasi baru dalam penggunaan sarana pendidikan berupa 

pengembangan media video animasi, dimana media video animasi pendidikan 

yang dibuat sangat bermanfaat untuk penyampaian materi pembelajaran 

dengan format dan tampilan yang lebih dapat diterima siswa khususnya yang 

masih anak-anak, sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan. 

Bagi siswa terutama siswa-siswi yang dalam kesehariannya 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, diharapkan saat ini 

siswa dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam kegiatan membaca dan 

menulis.  


