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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan elemen kunci dalam dunia pendidikan, karena guru 

memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, untuk itu 

mutu pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki 

seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam melakukan pengajaran, guru 

hendaknya memiliki strategi khusus agar proses belajar mengajar dapat berjalan 

dengan baik.  

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan melalui saluran atau media 

tertentu (Hujair,2009:9). Untuk itu proses komunikasi harus diciptakan dan 

diwujudkan melalui kegiatan penyampaian pesan, tukar menukar pesan atau 

informasi dari setiap guru kepada siswa. Melalui proses komunikasi, pesan dapat 

diterima siswa maka agar tidak jadi kesalahan dalam proses komunikasi, perlu 

digunakan sarana yang dapat membantu proses komunikasi. 

Penyampaian informasi bisa dilakukan melalui simbol-simbol, baik berupa 

simbol verbal (kata-kata lisan atau tulisan), simbol non-verbal, simbol visual, dan 

simbol komunikasi audio visual (Hujair,2009:12). Adakalanya proses penyampaian 

pesan tersebut berhasil dan terkadang mengalami kegagalan. Kegagalan ini bisa saja 
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disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya hambatan faktor internal (yang 

menyangkut faktor psikologis diantaranya minat, sikap, pendapat, kepercayaan, 

intelegensi dan pengetahuan, serta faktor fisik diantaranya faktor kelelahan, sakit, 

keterbatasan daya indera, dan cacat tubuh)dan hambatan eksternal (yang menyangkut 

hambatan kultural seperti perbedaan adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan, 

dan nilai-nilai panutan, serta hambatan lingkungan seperti hambatan yang 

ditimbulkan oleh situasi dan kondisi keadaan sekitar) (Hujair 2009:13). 

Berbagai jenis hambatan yang telah diuraikan, baik pada diri guru maupun 

pada siswa, dapat mengakibatkan proses pembelajaran seringkali berlangsung secara 

tidak efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka guru harus memperhatikan 

dan memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan mengantisipasi hal-

hal tersebut, sehingga sedapat mungkin hambatan-hambatan itu dapat dihilangkan. 

Segala hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penyampaian pesan 

dan agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, maka sedapat mungkin 

dalam penyampaian pesan dibantu dengan menggunakan media pembelajaran. 

Diharapkan dengan dengan pemanfaatan sumber belajar berupa media pembelajaran, 

proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih efektif, dan 

tujuan pembelajaranpun dapat tercapai. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan dalam pemilihan media pembelajaran 

tidak didasarkan pada karakteristik siswa. Padahal salah satu kunci tercapainya tujuan 

pembelajaran adalah siswa. Jika siswa tersebut mengerti tenteng informasi yang 
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diberikan pengajar, maka tujuan tersebut tercapai. Maka dari itu pemilihan media 

pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

Berdasarkan penelitian pendahuluan ditemukan gejala problematis yaitu 

dalam pemilihan media tidak didasarkan pada karakteristik siswa. Padahal kunci 

tercapainya tujuan pembelajaran adalah siswa itu sendiri. Berdasarkan gejala 

problematis tersebut peneliti ingin mengetahui pemilihan media pembelajaran guru 

ekonomi  SMA Negeri 3 Salatiga. Adapun judul penelitian ini adalah “ Kesesuaian 

Pemilihan Media dengan Tujuan Pembelajaran Guru Ekonomi SMA Negeri 3  

Salatiga.“ 

1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti akan meneliti permasalahan “ Bagaimana kesesuaian pemilihan media 

dengan tujuan pembelajaran guru ekonomi SMA Negeri 3  Salatiga ?”  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kesesuaian pemilihan media dengan tujuan pembelajaran  guru ekonomi SMA Negeri 

3  Salatiga.  

1.4 Signifikasi Penelitian 

1. Signifikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tinjauan teoritis 

yang mendukung teori Wilbur Schramm, yang mengatakan bahwa pemanfaatan 

media sebagai suatu teknik untuk menyampaikan pesan, dimana ia 
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mendefinisikan media sebagai teknologi pembawa informasi atau pesan 

instruksional (http://www.bpplsp-reg-1.go.id/buletin/ead.php?id=73&dir=1&idStatus=0) 

2.  Signifikasi Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian dapat berguna bagi SMA Negeri 3 Salatiga 

sebagai bahan masukan dalam kesesuaian pemilihan media dengan tujuan 

pembelajaran guru ekonomi SMA Negeri 3 Salatiga. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi lingkup penelitian hanya ingin 

mengetahui kesesuaian pemilihan  media dengan tujuan pembelajaran  guru ekonomi 

SMA Negeri 3  Salatiga . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


