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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pergeseran paradigma masyarakat yang menjadi warga pengguna internet 

(warga digital) atau berbasis online dan berkembangnya sosial media membuat 

orang lebih banyak melihat dibandingkan mendengar yang menjadikan dunia 

desain grafis sangat berkembang. “Perubahan terjadi akibat pergeseran, 

penambahan, pengurangan, pergantian dan pengembangan yang selanjutnya dapat 

membentuk sistem sosial  yang baru, hal tersebut terjadi pula dalam sistem 

pendidikan” (Darmawan, 2017: 1). Pergeseran paradigma dapat terjadi akibat 

adanya perubahan filsafat yang  berkembang ke arah modern yang memanfaatkan 

perkembangan teknologi sebagai media yang digunakan dalam pembelajaran, 

game, film, medis, militer, bisnis, iklan, promosi, olahraga maupun hobi. Sehingga 

banyak orang mengunakan dan mengembangkan media untuk membatu 

keseharianya. Namun setelah melakukan observasi dan wawancara di SMKN 1 

Sukalarang dalam pembelajaran Desain Grafis Percetakan potensi dan masalah 

yang teridentifikasi adalah kurangnya pengembangan media pembelajaran untuk 

teori, pemanfaatan media menggunakan komputer dalam pembelajaran teori jarang 

digunakan. Padahal pemanfaatan media sangatlah membantu dalam belajar dan 

pembelajaran. 

Pemanfaatan media dalam hal pembelajaran dikuatkan oleh penuturan 

Computer Teknologi Reaserch (CTR) yang menyatakan bahwa “orang hanya 

mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30%  dari yang didengar, tetapi orang 

dapat mengingat 50%  dari yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang dilihat dan 

didengar dan dilakukan sekaligus” (Munir, 2013: 6). Hal itu yang membuat dunia 

desain grafis berkembang dan seiring berkembangnya software yang membuat 

orang beralih dan berpikir bagaimana membuat animasi yang mudah, misal dalam 

rendering, dan hadirlah pemikiran baru tentang desain animasi motion graphic, 

meskipun sudah lama ada namun sekitar abad ke 20 menjadi berkembang dilihat 

dari banyaknya penggunaan motion graphic. Perkembangan dunia pendidikan tidak 

lain dipengaruhi oleh dunia teknologi yang memberi tuntutan dunia pendidikan 



2 

 

 

 

sehingga harus memantaskan standar dunia pendidikan untuk melahirkan calon-

calon lulusan yang berkompeten dibidangnya yang pendidik yang berkompeten. 

Adapun kompentesi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik menurut (Gaffar, 

2012: 188) meliputi, “kompetensi pedagogik; kompetensi professional; 

kompentensi kepribadian, dan kompetensi sosial.” Pernyataan  ini  menyatakan 

bahwa calon pendidik harus mampu membuat media pembelajaran untuk 

memfasilitasi belajar peserta didik sehingga peserta didik lebih mudah dalam 

memahami materi secara umum juga menjadi solusi untuk mengubah bagaimana 

pembelajaran itu diarahkan, karena fakta yang terjadi di lapangan yang menuntut 

pendidikan untuk lebih baik lagi itu bukan kesadaran peserta didik melainkan 

tuntutan dan tangtangan zaman dan disinilah peran pendidik untuk bisa 

menciptakan dan mengarahkan peserta didik untuk memperoleh ilmu sebanyak-

banyaknya.  

Dalam pendidikan, media banyak digunakan dalam belajar dan 

pembelajaran. Hal itu dilakukan pendidik untuk meningkatkan kualitas/mutu 

pendidikan. Dalam hal belajar dan pembelajaran media bisa dikatakan hal yang 

sangat penting untuk mendukung proses belajar peserta didik, contohnya dalam 

pelajaran IPA untuk memperlihatkan bagian-bagian pernapasan manusia pendidik 

bisa menggunakan patung aniamsi 3D atau video animasi agar pembelajaran 

menjadi kongkret, dalam pembelajaran mengenal tata surya agar peserta didik 

megetahui dan paham macam-macam tata surya untuk itu diputar video animasi 

macam-macam tata surya, selain itu Aplikasi yang bisa diakses ditelepon pintar 

seperti Aplikasi Ruang Guru menambahkan animasi dan motion graphic untuk 

pembelajaranya, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam pembelajaran 

seingga tujuan dari pada pembelajaran tersebut dapat tersampaikan dan peserta 

didik mampu memahami apa yang dipelajari. 

 Pemahaman tentang pembelajaran seperti yang diungkapkan Edgar Dale 

(Wina Sanjaya, 2012: 69) bahwa “pengetahuan akan semakin abstrak apa bila 

hanya disampaikan melalui bahasa verbal,” jadi peserta didik hanya mengetahui 

tentang kata tanpa dia mengerti dan memahami makna atau arti dari pada kata 

tersebut, hal ini akan membuat peserta didik menjadi salah persepsi, lebih dalamnya 
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lagi bisa memimbulkan kegagalan dalam hal pendidikan. Ini harus dijadikan sebuah 

hal jaga pendek dan jangka panjang untuk hal evaluasi dalam pembelajaran. Peserta 

didik akan lebih paham jika dapat melihat langsug jelas dengan warna dan bentuk 

tanpa ada hal yang dikurangi atau ditambahkan.  

 

 

Gambar 1.1 Kerucut Pengalaman 

Pentingya media dalam proses pembelajaran yang dikemukakan oleh Edgar 

Dale (Wina Sanjaya, 2012: 65)  dalam kerucut pengalaman “bahwa pengetahuan 

itu dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan tidak langsung, semakin 

langsung objek dipelajari maka semakin kongkret pengetahuan diperoleh. Dulu 

sebelum teknologi informasi dan ilmu pengetahuan belum semaju sekarang proses 

pembelajaran biasanya pada waktu dan tempat tertentu dengan adanya media 

pembelajaran animasi motion graphic bisa dijadikan media pembelajaran yang 

efektif untuk dikembangkan menjadi media pembelajaran dilihat dari banyaknya 

aplikasi belajar yang mengkombinasikan animasi dalam video pembelajaran 

menjadikan bahwa animasi bisa menjadi hal menarik untuk dikembangkan menjadi 

sebuah media pembelajaran. 

Pendidik yang berkompeten  harus mampu memanfaatkan media yang berbasis 

TIK. Karena kegiatan belajar dan pembelajaran menurut Thobroni (2017: 174) 
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manusia yang dihasilkan dapat menjawab tantangan abad global, dalam arti mampu 

bersaing, memiliki kompentensi yang dibutuhkan untuk memasuki  dunia kerja 

abad ke 21. Kompentensi ini meliputi mampu berpikir kreatif,inovatif, mampu 

mengambil keputusan, memecahkan masalah, belajar bagaimana belajar, 

berkolaborasi dan pengelolaan diri. Barry Morris mengklasifikasikan empat pola 

pembelajaran sebagai berikut.  

1. Pola pembelajaran tradisional 1 

 

 

2. Pola pembelajaran tradisional 2 

 

 

3. Pola pembelajaran guru dan media 

 

 

4. Pola pembelajaran bermedia 

 

 

Gambar 1.2 Pola-Pola Pembelajaran 
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yang terjadi dilapang setelah melalui wawancara dan observasi, adapun  potensi dan 

masalah yang ada lebih kepada pengembangan  media pembelajaran.  
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digunakan untuk menjelaskan suatu materi yang secara nyata tidak dapat terlihat 

oleh mata dengan cara melakukan visualisasi maka materi yang dijelaskan dapat 

tergambarkan, selain itu animasi sebagai media ilmu pengetahuan yang dapat 

dijadikan sebagai perangkat bahan ajar yang siap kapan saja untuk mengajarkan 

materi yang telah dianimasikan, terutama dengan adanya teknologi interaktif, baik 

melalui perangkat computer. Penggunaan motion graphic atau grafis gerak  dalam 

dunia editing akhir-akhir ini menjadi tren meskipun sudah ada sejak dulu namun 

karena perkembangn dunia desain graphis yang membuat suatu penyampain pesan 

menjadi menarik dan mudah. 

Animasi motion graphic menjadi hal yang sedang tren dilihat dari banyaknya 

penggunaan motion graphic di youtube, banyak konten apapun materinya seperti 

dalam hal pembelajaran, bisnis, hobi atau life style, film, medis, militer, bisnis, iklan 

atau promosi ataupun olahraga menggunakan motion graphic.Adapun Benjamin S. 

Bloom (Nasution, 2012: 49) mengemukakan bahwa 90 % dari peserta didik mampu 

mencapai tujuan serupa asalkan diberikan waktu yang cukup kepada peserta didik, 

sekalipun 5 sampai 6 kali lebih lama dari pada peserta didik yang cepat  menguasai 

bahan pelajaran dengan adanya motion graphic peserta didik lebih mempunyai 

waktu dikarenakan penggunaan motion graphic dapat digunakan di telepon pintar 

dan dapat diulang dengan demikian peserta didik bisa belajar kapanpun dan dimana 

saja. Hal itu dapat diterapkan dalam materi pelajaran desain grafis percetakan. 

Fotografi adalah sebuah materi dalam pelajaran Desain Grafis Percetakan, salah 

satunya materinya berisi tentang sudut pengambilan gambar teknik komposisi 

fotografi dalam Mata Pelajaran Desain Grafis adapun peserta didik harus 

mempunyai kompentensi dasar pengetahuan yaitu menganalisis komposisi gambar 

dalam fotografi dalam kompentensi dasar praktenya yaitu membuat komposisi 

gambar  fotografi. Adapun pembelajaran untuk teori hanya sebatas menggunakan 

buku paket dengan ditambah permainan seperti cerdas cermat peserta didik dibagi 

menjadi 5 kelompok setiap kelempok mendapatkan nilai jika kelompok tersebut 

menjawab dengan cepat dan benar sedangkan bila ada kelompok yang menjawab 

salah maka nilainya dikurangi. 
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Hasil dari pada observasi yang telah dilakukan dan melatar belakangi masalah 

yang telah dijelaskan dan dari beberapa masalah yang ada di SMKN 1 Sukalarang  

saya akan meneliti tentang penelitian dan pengembangan (Reaseach and 

Development) yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Motion 

Graphic Materi Teknik Komposisi Fotografi untuk Peserta didik Kelas XI 

Multimedia di SMKN 1 Sukalarang. “ 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang peneliti adapun identifikasi masalah-masalah 

penelitian diantaranya sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran Motion Graphic yang layak/sesuai untuk digunakan 

dalam teori di SMKN 1 Sukalarang mata pelajaran Desain Grafis 

Percetakan   

2. Kurangnya Pengembangan Media Pembelajaran Desain Grafis Percetakan 

di SMKN 1 Sukalarang 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah ini, maka selanjutnya masalah penelitian ini 

sebagai berikut yaitu media yang dibuat hanya media pembelajaran  motion 

graphic materi Teknik Komposisi fotografi 

Asumsi pengembangan : 

1. Guru dan semua peserta didik yang mampu dan memiliki komputer bisa 

memanfaatkan media pembelajaran motion graphic sebagai media 

pembelajaran  

2. Motion Graphic dapat juga digunakan atau diputar di ponsel pintar 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang  masalah dan  identifikasi masalah 

adapun rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan media 

pembelajaran motion graphic yang sesuai untuk peserta didik tingkat SMK 

Mata Pelajaran Desain Grafis Percetakan dengan materi teknik komposisi 

fotografi . 
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E. Tujuan Penelitian  

Adapun  tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk Mengembangkan Media 

Pembelajaran Motion Graphic Materi Komposisi Fotografi yang layak/sesuai 

untuk peserta didik kelas IX Multimedia di SMKN 1 Sukalarang. 

 

F.  Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini meliputi : 

1. Untuk menambah referensi dalam belajar dan pembelajaran  

2. Bisa dijadikan bahan ajar dalam belajar dan pembelajaran. 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Manfaat dari pada penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan ajar dalam 

pelaksanaan pembelajaran, khususnya mengenai gambaran membuat 

media pemeblajaran kususnya motion graphic untuk peserta didik SMK 

kelas XI 

b. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan  untuk 

penelitian selanjutnya 

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis  

Untuk memenuhi tugas akhir semester dan untuk mengetahui 

seberapa mampu membuat media pembelajaran yang layak untuk 

dijadikan pembelajaran. 

b. Bagi peserta didik 

Membantu peserta didik dalam menerima materi dengan mudah dan 

sebagai stimulus positif bagi peserta didik dalam hal untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas hasil belajar.  

c. Bagi pendidik 

Bisa dijadikan referensi dalam pembelajaran dan bahan ajar untuk 

pembelajaran  dan bisa dijadikan bahan ajar untuk pembelajaran. 
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