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When fate hands you a lemon, make lemonade.
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KATA PENGANTAR

Di dalam dunia pendidikan terdapat sebuah sistem yang dijalankan demi

mencapai suatu tujuan, yaitu mencetak sumber daya manusia yang dapat dijadikan

modal bagi sebuah bangsa untuk maju dan berkembang. Sistem tersebut seiring

dengan perkembangan teknologi beserta masyarakatnya juga terus dikembangkan

melalui; infrastruktur, SDM terutama para pengajar, fasilitas, teknologi

pendukung, dan juga strategi-strategi baru terutama dalam proses belajar

mengajarnya. Berbagai instansi pendidikan terutama pendidikan tinggi kini

berlomba dan bersaing sebagai yang terdepan dalam mencetak manusia-manusia

unggul.

Di dalam proses belajar mengajar terjadi proses komunikasi, sesuai dengan

bidang studi yang dipelajari oleh penulis selama ini, proses komunikasi tersebut

dijadikan sebagai pokok bahasan di dalam karya tulis ini. Terlebih proses belajar

mengajar tersebut, atau dapat dikatakan di sini komunikasi tersebut,

memanfaatkan media pendidikan atau media ajar audio visual (video). Menjadi

menarik perhatian penulis ketika fenomena proses komunikasi menggunakan

media audio visual, yang kini hampir tidak pernah lepas dari kehidupan

masyarakat sehari-hari, kini juga dengan mudah ditemukan dalam kegiatan belajar

mengajar, terutama pada level pendidikan tinggi.

Bagaimana kemudian hal tersebut, yang merupakan salah satu strategi

komunikasi dalam proses belajar mengajar, apa yang menjadi tujuan dan manfaat



 

 

yang ingin dicapai di dalamnya, bagaimana hal tersebut diterapkan, menjadi

pokok bahasan penulis dalam karya tulis tugas akhir skripsi ini. Objek penelitian

dalam karya tulis ini adalah proses komunikasi memanfaatkan media video dalam

kegiatan belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta Program Studi Kedokteran Gigi, yang mana penulis juga terlibat di

beberapa proses produksinya sehingga memudahkan penulis dalam memahami isi

dan menggali informasi dari pihak-pihak terkait. Sedikit penjabaran mengenai

proses belajar mengajar dan bagaimana video dimanfaatkan di dalam proses

tersebut disampaikan melalui beberapa teori yang diperoleh melalui studi pustaka

yang kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Diharapkan melalui karya tulis ini selain sebagai syarat yang harus

dipenuhi penulis untuk memperoleh gelar sarjana S1, juga dapat dijadikan salah

satu referensi terutama yang berkenaan dengan pemanfaatan media ajar video di

dalam dunia pendidikan.

Hormat saya,

Penulis

Hario Seto Christianto
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Abstraksi

Proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi yang terjadi

antara pengajar dengan (para) siswanya. Di dalam proses belajar mengajar

terdapat strategi-strategi perlu diterapkan. Strategi belajar-mengajar terdiri atas

semua komponen materi pengajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk

membantu siswa mencapai tujuan pengajaran tertentu dengan kata lain strategi

belajar-mengajar juga merupakan pemilihan metode, media, atau model

pelatihan tertentu yang cocok dengan tujuan yang akan dicapai. Media yang

kemudian selanjutnya dirasakan tepat dalam hal ini adalah media audio visual

(video) ataupun televisi. Pada setiap program studi di FK UMY proses belajar

mengajar yang dilaksanakan wajib untuk dapat mencapai kompetensi dalam

bidang kedokteran.

Kompetensi yang dimaksud adalah keluaran yang harus mampu dicapai

dalam pendidikan mereka, baik dalam hal untuk menjadi dokter ataupun perawat

sesuai dengan konsentrasi program studi yang mereka ambil. Maka berdasar

pada karakteristik dan keunggulan yang dimiliki video sebagai media komunikasi

(yang selanjutnya dalam penulisan ini juga dapat disebut sebagai media

pendidikan), FK UMY bermaksud untuk dapat memberikan pemahaman yang

seharusnya kepada para calon dokter atau para calon perawat. Dengan

menggunakan sistem blok problem based learning dengan student centered

mahasiswa dituntut turut aktif dalam proses belajar mengajar. Dalam

penggunaan video sebagai media pendidikan/ajar di dalam kelas tutorial dan

skill-lab mahasiswa sangat terbantu dalam memahami materi yang harus

dipahami dan kompetensi yang wajib dicapai meski di dalam pemanfaatan media

ajar tersebut masih terdapat beberapa hambatan dan kekurangan.


