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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu yang penting yang harus diperhatikan 

oleh setiap pendidik agar pembelajaran teroganisir dengan baik dan proses belajar 

mengajar juga berlangsung dengan baik. Pendidik merupakan pelaku utama  yang harus 

mengagendakan dan mempersiapakan seluruh komponen dalam mengajar sebelum 

memulai proses pembelajaran. Menurut Daryanto dan Mulyo Raharjo (2012: 1), Pendidik 

harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan 

kesempatan belajar bagi peserta didiknya.Sebelum melaksanakan pembelajaran banyak 

hal yang harus dipersiapkan oleh pendidik, diantaranya, skenario pembelajaran, strategi 

belajar mengajar, metode mengajar serta bahan ajar atau media yang akan dipakai dalam 

proses pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting yang harus 

dipersiapkan dengan baik sebelum proses pembelajaran dimulai. Media pembelajaran 

yang digunakan sangat berpengaruh dengan berjalannya proses pembelajaran. Menurut 

Haryanto (2012: 1). Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Media pemebelajaran 

merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar. Media 

pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah alat bantu yang turut mempengaruhi 

berjalannya proses pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Azhar Arsyad (2013: 

15) bahwa fungsi utama dari media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 
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turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 

oleh pendidik.  

Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan kondisi kelas yang bersangkutan. Media dalam proses pembelajaran berperan 

sebagai alat bantu pembelajaran. Menurut Rudi dan Cepi (2008: 5), usaha untuk 

menunjang pencapaian tujuan pembelajaran dibantu oleh penggunaan alat bantu 

pembelajaran yang tepat dan sesuai karakteristik komponen penggunanya. Dalam hal ini, 

pendidik harus bisa memilih media pembelajaran yang tepat untuk proses belajar 

mengajar agar peserta didik paham dengan materi dan proses belajar mengajar juga bisa 

berjalan dengan kondusif.  

Grafika komputer merupakan proses untuk menghasilkan atau menciptakan suatu 

gambar berdasarkan deskripsi obyek maupun latar-belakang yang terkandung pada 

gambar tersebut dengan menggunakan komputer. Bentuk dari grafik komputer ini 

berawal dari grafika komputer 2D yang merupakan bentuk sederhana dari grafik 

komputer yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer 3D. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan didapatkan bahwa media pembelajaran 

masih belum digunakan sebagaimana mestinya, mengingat masih belum optimalnya 

sumber daya pendukung seperti tenaga ahli di bidang informasi dan komunikasi. Serta 

materi sinematografi yang diberikan masih kurang jelas, mengingat jenis-jenis 

pengambilan gambar adalah elemen penting dalam sebuah frame animasi. Hal ini 

sungguh miris, mengingat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin gencar dan 

menjadi teman akrab bagi setiap insan. Perkembangan teknologi komunikasi seperti 

jejaring sosial seharusnya mampu dimanfaatkan keberadaannya dengan baik demi 
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kemudahan dalam memeroleh pengetahuan baru dengan cara yang lebih efektif dan 

efisien. Serta dapat meningkatkan keahlian mahasiswa dalam teknik pengambilan gambar 

yang diperlukan untuk membuat film pendek di akhir semester. 

Alasan pemilihan Steller sebagai media pembelajaran di Mata Kuliah Grafika 

Komputer dan Animasi di kelas Multimedia Jurusan Pendidikan Teknik Informatika 

Universitas Negeri Yogyakarta karena Steller adalah media sosial yang memiliki fitur 

lengkap seperti video, foto, audio, dan teks yang dapat menunjang kebutuhan kegiatan 

pembelajaran. Steller juga merupakan media sosial sehingga memungkinkan adanya 

interaksi antar penggunanya seperti memberikan komentar pada setiap ebook yang ada. 

Selain itu steller dapat diakses dari Internet maupun aplikasi smartphone. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang 

berkaitan pengembangan media pembelajaran yaitu : 

1. Belum adanya media pembelajaran berbasis aplikasi yang dapat digunakan untuk 

memberikan interaksi di luar kelas. 

2. Belum adanya media pembelajaran yang layak tentang teknik sinematografi di dalam 

kelas. 

3. Pengetahuan tentang sinematografi Mahasiswa masih kurang, terbukti dari 

wawancara terhadap Mahasiswa mengenai proses memproduksi tugas film pendek 

Mahasiswa. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, 

dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 
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1. Belum adanya media pembelajaran yang berbasis aplikasi atau media sosial yang 

dapat digunakan untuk memberikan interaksi di luar kelas. 

2. Belum adanya media pembelajaran yang layak tentang teknik sinematografi di dalam 

kelas. 

D. Rumusan Masalah 

Penelitian ini memiliki rumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat media interaksi di luar kelas, terkait dengan materi mata kuliah 

Grafika Komputer dan Animasi? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran tentang teknik sinematografi di dalam 

kelas? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan media pembelajaran yang berbasis aplikasi atau media sosial yang 

dapat digunakan untuk memberikan interaksi di luar kelas. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran yang berisi panduan tentang teknik 

sinematografi. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Dosen 

Memudahkan dosen dalam menyampaikan materi kuliah di dalam kelas. 

2. Bagi Mahasiswa 

Memudahkan dalam memahami dan menyerap materi kuliah. 

3. Bagi pembelajaran Grafika Komputer dan Animasi 
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Sebagai bahan acuan pengembangan media di kelas Grafika Komputer dan Animasi. 

G. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil produk penilitian berupa konten berisi pengetahuan tentang sinematografi dasar. 

2. Terdapat ilustrasi video pembelajaran sinematografi sebanyak 8 buah. 

3. Materi pembelajaran terdiri dari: 

- Penjelasan type of shot. 

- Tips pemilihan shot. 

4. Ilustrasi berupa gambar dari sumber film yang telah diproduksi. 

5. Kuis seputar materi sinematografi dasar sebanyak 5 butir soal. 

6. Dapat diakses melalui https://steller.co/yahyazulfikar/ atau diunggah melalui 

Playstore atau Appstore. 

7. Dapat diakses dengan login melalui Facebook atau Instagram untuk memberikan 

interaksi berupa komentar. 

8. Dapat diakses tanpa login tetapi tidak dapat memberikan interaksi berupa komentar. 

 

https://steller.co/yahyazulfikar/

