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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada zaman berkembang di Indonesia banyak hiburan yang semakin 

banyak di kalangan anak muda maupun dewasa tentu saja salah satunya adalah 

Karya Sastra Indonesia yang merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. 

Sebagai hasil kesenian, karya sastra tersebut mengandung unsur keindahan yang  

menimbulkan rasa senang, terhibur, terharu, dan juga menarik perhatian, 

Pembelajaran karya sastra tentu saja tidak terpisahkan pada pelajaran disekolah 

zaman kini. Menurut Sandi & Lubis, (2016), berdasarkan letak dan kedudukannya 

sastra dibagi menjadi 3 kelompok yaitu sastra nasional, sastra daerah, dan sastra 

dunia. 

Peran teknologi sangat dibutuhkan dalam usaha untuk memudahkan 

pembelajaran dikalangan anak-anak maupun dewasa karena tidak hanya sekedar 

mengetahui dan menghargai budaya dan sejarah karya sastra indonesia itu akan 

tetapi juga dapat berperan sebagai serta aktif utuk menjaga dan melestarikannya, 

dengan begitu di masa depan untuk generasi seterusnya masih bisa menikmati 

karya sastra tersebut dan budayanya (Sandi & Lubis, 2016). 

Semakin berkembangnya teknologi zaman ini maka sarana pembelajaran 

bisa tidak dilakukan hanya dengan mengunakan buku teks dan buku lembar 

kegiatan siswa tapi bisa juga dengan menggunakan perangkat multimedia seperti 

komputer dan juga handphone, aplikasi media yang memudahkan pembelajaran 

sebagai pengganti buku salah satunya adalah aplikasi multimedia media 
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pembelajaran, penggunaan media pembelajaran ini lebih menarik dan lebih 

meminat dan juga lebih meningkat pemahaman kepada para pengguna (Supriyono, 

Sudarmilah, Fadlilah, Rahayu, & Purwohartono, 2015). 

Menurut Setiawan & Siti Rochmiyati, (2015), terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi kegiatan proses pembelajaran yaitu metode pembelajaran, 

sarana maupun alat dan media yang digunakan serta faktor lingkungan. Oleh 

karena itu, untuk memajukan peningkatkan pengguna untuk lebih mudah 

mempelajari sastra Indonesia maka perlu dengan adanya berbagai variasi strategi, 

metode dan juga model pembelajaran, manfaat mudah penggunaan media 

pembelajaran yaitu didalam proses belajar dan mengajar adalah lebih memperjelas 

penyampain pesan dan informasi sehingga lebih memperlancar dan memudahkan 

untuk meningkatkan proses dan hasil belajar bagi pengguna. Proses pembelajaran 

ini sangat membutuhkan media pembelajaran dengan menggunakan multimedia 

karena pada zaman sekarang ini masih jarang adanya sarana media pembelajaran 

sastra Indonesia menggunakan sarana multimedia dan terlebih juga untuk memicu 

rasa ingin tahu dan juga lebih memotivasi pengguna untuk berpartisipasi proses 

pembelajaran sastra Indonesia salah satunya adalah dengan menggunakan 

VideoScribe. 

Penggunaan VideoScribe untuk perancangan media pembelajaran ini 

lebih fokus pada ketelitian dan juga kecermatan dalam memadukan grafis, teks, 

suara dan juga animasi secara baik. Perancangan media pembelajaran dengan 

menggunakan VideoScribe adalah dengan merancang sebuah naskah yang dengan 

penyusunan harus menetapkan elemen-elemen secara rinci, spesifikasi yang 

lengkap juga teks dan narasi yang menyatu dengan memberikan keterangan pada 
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objek yang lebih mudah dipahami oleh pengguna untuk mempelajari informasi 

dan budaya karya sastra Indonesia (Kharisma, Kurniawan, & Wijaya, 2015). 

Dalam tahapan perancangan aplikasi multimedia terdapat 3 macam tahap 

yaitu merancang konsep, merancang isi, merancang naskah, merancang grafik 

yang termasuk 5 unsur didalamnya yaitu teks, gambar, audio, video, dan animasi, 

salah satu pembelajaran yang dapat di visualisasikan di media pembelajaran 

dengan menggunakan VideoScribe diartikel ini adalah mengenai budaya Indonesia 

mengenai sastra Indonesia.  Sastra Indonesia tersebut diambil dari materi Silabus 

Sastra Indonesia kelas X kurikulum 2018 yang melingkup dan isi tentang 

Pengertian dan karakteristik puisi baru dan lama, prosa baru dan prosa lama, dan 

pengertian drama. 

Media pembelajaran dan sarana yang kurang dapat mengakibatkan 

seorang guru ataupun pengajar hanya bisa menjelaskan pelajaran secara teori 

kepada siswanya dalam bentuk tulisan. Dan juga pengajaran yang menggunakan 

buku tidak dapat menampilkan lebih jelas dan detail serta daya penarikan untuk 

mengetahui budaya lebih kurang dibandingkan dengan penggunakan aplikasi 

multimedia tersebut. Hal tersebut mengakibatkan para siswa tidak bisa dengan 

mudah untuk menerima pelajaran sepenuhnya dikarenakan kurangnya detail dan 

daya tertarik yang memudahkan untuk penerimaan pelajaran. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dan belum adanya media 

pembelajaran yang menvisualisasikan tentang sastra Indonesia. Oleh karena itu, 

penulis memilih topik tugas akhir ini dengan judul “Perancangan Media 

Pembelajaran VideoScribe Sastra Indonesia Dengan menggunakan Metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC)”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dibahas maka terdapat 

beberapa permasalahan yang akan diungkapkan penulis dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mempresentasikan isi media pembelajaran Sastra 

Indonesia berdasarkan konten Silabus Sastra Indonesia Kurikulum 

2018? 

2. Bagaimana merancang media pembelajaran sastra Indonesia dengan 

VideoScribe? 

3. Bagaimana cara menvisualisasikan materi naskah dan animasi dengan 

VideoScribe? 

4. Bagaimana cara menerapkan tahap-tahan untuk merancang media 

pembelajaran sastra Indonesia? 

5. Bagaimana cara membuat sebuah media pembelajaran yang menarik 

sehingga pembelajaran yang diberikan dapat diterima oleh pengguna 

dengan baik? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Pembahasan topik ini terarah dan lebih memudahkan peneliti untuk 

mengetahui perkembangan proyek tersebut, maka ruang lingkup yang dibahas 

pada tugas akhir ini adalah: 

1. Media pembelajaran menyampaikan materi pokok Sastra Indonesia 

untuk tingkat SMA kelas X kurikulum 2018. 

2. Media pembelajaran ini adalah video animasi berbasis VideoScribe. 
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3. Media pembelajaran menyampaikan kompetensi dasar tentang 

karakteristik puisi modern dan lama dengan materi pokok yaitu puisi 

balada, romansa, ode, pantun, syair, dan gurindam, dan untuk prosa 

yaitu prosa dongeng, hikayat, sejarah, cerpen, novel, dan roman, dan 

yang terakhir drama tragedi dan komedi. 

 

1.4  Tujuan Proyek 

Tujuan tugas akhir dengan topik “Perancangan Media Pembelajaran 

VideoScribe Sastra Indonesia Dengan menggunakan metode Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC)” ini memiliki tujuan antara lain: 

1. Mengembangkan media pembelajaran tentang sastra Indonesia 

dengan VideoScribe untuk memudahkan pengguna mempelajari 

karya-karya yang ada di Indonesia. 

2. Menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan dengan merancang 

naskah dan video beranimasi. 

3. Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S-1). 

4. Dengan tujuan peniliti dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan 

mengenai VideoScribe sebagai media pembelajaran dan juga 

pengetahuan tentang sastra Indonesia. 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari tugas akhir perancangan media pembelajaran 

dengan VideoScribe, Penulis dan akademisi yaitu:  

 



6 

 

Universitas Internasional Batam 

Juleon, Perancangan Media Pembelajaran Videoscribe Sastra Indonesia Dengan Menggunakan Metode 
MDLC, 2018      
UIB. Repository@2018 

1. Bagi Pengguna 

a. Memberikan edukasi kepada pengguna yang terutama pada 

siswa mengenai informasi dan karya budaya indonesia. 

b. Memberikan pengguna dan para siswa sebuah media 

pembelajaran multimedia yang lebih kreatif dan menarik. 

2. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan pengetahuan tentang teknologi VideoScribe 

bagi peneliti. 

b. Menyelesaikan proyek mata kuliah tugas akhir perkuliahan. 

3. Bagi Akademisi 

a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman untuk 

penggunaan dan perancangan media pembelajaran. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan proyek, manfaat 

proyek, dan sistematika pembahasan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka sebagai bahan pertimbangan 

penulis terhadap penelitian ini dan landasan teori yang berkaitan 
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dengan media pembelajaran sastra Indonesia, berupa isi dan karya-

karya yang berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang metode yang digunakan untuk 

mengimplementasikan penelitian dan pengembangan tugas akhir. 

Menjelaskan tentang rancangan yang digunakan, yang tediri dari alur 

penelitian, analisis permasalahan, dan perancangan system. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini akan menjelaskan mengenai implementasi terhadap tugas 

akhir. Mendefinisikan tentang implementasi perencanaan sistem 

informasi yang telah di analisis, direncanakan dan memuat 

pembahasan tentang sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan 

mengenai keseluruhan laporan ini, penemuan yang diperoleh dari hasil 

analisis dan pembahasan mengenai media pembelajaran sastra 

Indonesia. 

 

 

 


