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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang 

paling penting. Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak terlepas dari 

kesiapan seluruh komponen pendukung pembelajaran. Komponen yang 

dapat mendukung kegiatan belajar pembelajaran seperti guru, peserta 

didik, kurikulum, buku sumber, media pembelajaran, dan alat evaluasi 

untuk mencapai keberhasilan tersebut guru harus memahami sepenuhnya 

materi yang diajarkan, disamping itu guru dituntut mengetahui secara tepat 

kemampuan pengetahuan peserta didik pada awal pembelajaran. 

Berdasarkan media yang dipilih, guru diharapkan dapat membantu peserta 

didik dalam mengembangkan pembelajaran secara efektif, karena fungsi 

media dalam kegiatan pembelajaran berfungsi untuk mengatur langkah-

langkah kemajuan serta untuk memberikan umpan balik pada 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran tidak akan memberikan 

kesan membosankan bagi siswa, karena siswa tidak hanya mendengarkan 

ceramah dari guru tetapi siswa akan lebih tertarik dengan pelajaran yang 

disampaikan dan akan terdorong motivasi belajarnya sehingga 

menghasilkan prestasi belajar yang terbaik.  

Hamalik (dalam Azhar Arsyad, 1986, hlm. 4) Pemakaian media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat 

membantu keaktifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan 

dan isi pelajaran saat itu.  
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Media pembelajaran juga merupakan sarana dan prasarana untuk 

menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran serta menunjang 

pendidikan dan pelatihan. Keberadaan media tidak dapat diabaikan begitu 

saja dalam proses pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran, 

karena pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, termasuk 

pada proses pembelajaran IPS terutama pada pelajaran sejarah  

Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan (a body of 

knowledge) tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di dalam masyarakat 

manusia pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis 

berdasarkan asas-asas, prosedur, metode serta teknik ilmiah yang diakui 

oleh para sejarawan.1 

Tujuan dari pembelajaran kesejarahan adalah merekonstruksi dan 

mendeskripsi peristiwa-peristiwa masa lampau, dan deskripsi tersebut 

haruslah menarik dan mengasyikan2.Seperti halnya pada pembelajaran 

sejarah, anak tunarungu membutuhkan rekonstruksi imaginatif tentang 

masa lampau (sejarah) melalui berbagai media yang beragam dan menarik. 

Mereka cenderung lebih memfungsikan visual untuk memperoleh 

informasi yang ia butuhkan selain memfungsikan indera-indera lainnya 

untuk kepentingan belajarnya3. Materi dalam pembelajaran sejarah berisi 

kajian tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kompetensi 

pembelajaran sejarah merupakan salah satu pelajaran yang wajib dipelajari 

pada jenjang sekolah menengah pertama.  

Semua peserta didik harus mampu mencapai ketuntasan minimal 

yang ditetapkan dalam pembelajaran. Sebagian peserta didik ada kalanya 

tidak mampu mencapai ketuntasan minimal yang ditetapkan guru dalam 

pelajaran sejarah seperti anak tunarungu. Hasil pembelajaran sejarah yang 

diperoleh anak tunarungu di SLB Negeri Cicendo masih tergolong rendah. 

                                                           
1
Ismaun. Pengantar Belajar  Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan. Historia Utama Press. Bandung  

2005. Hal 26. 
2
M. Zainal Hasan. Pengantar Ilmu Sosial. Departemen Pendidikan Tenaga Akademik.1996 hal 133 

3
Rusyani, E. (2013). Konsep Dasar Anak Tunarungu. Bandung: Tidak Diterbitkan 
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Dari delapan siswa di kelas VII SMPLB tiga diantaranya yang mampu 

mencapai kriteria ketuntasan minimal. Padahal kompetensi sejarah ini 

harus dikuasai oleh seluruh siswa seperti yang tertuang dalam SK-KD IPS 

kelas VII. Permasalahan yang terjadi dikarenakan proses pembelajaran 

kurang menarik dikarenakan kurang efektifnya metode yang digunakan, 

seperti pembelajaran yang hanya menggunakan buku paket dengan cara 

anak memfotocopy dan guru menceritakan isi materi yang ada dalam 

buku. Pada saat metode tersebut digunakan, tidak semua peserta didik 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, adanya 

keterbatasan dalam penggunaan media, dimana hanya menggunakan satu 

media saja atau hanya menggunakan media yang ada di sekolah yang 

mana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas proses suatu 

pembelajaran. Terakhir adalah bahan pelajaran yang dirasa kurang sesuai 

dengan kemampuan siswa tunarungu yang sifat belajarnya memerlukan 

media visual dan memerlukan banyak pengalaman secara langsung, 

sehingga dapat memudahkan pemahaman dan daya ingat anak.  

Pada dasarnya siswa tunarungu memiliki hambatan dalam indera 

pendengaran dan lebih banyak menggunakan visual sebagai modalitas 

belajar. Tidak semua siswa tunarungu memiliki kemampuan daya ingat 

yang kuat, serta mereka memiliki hambatan dalam memahami suatu hal 

yang bersifat abstrak.  

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka dalam 

pembelajaran sejarah bagi siswa tunarungu, penggunaan media 

pembelajaran yang memadai merupakan sesuatu yang harus diupayakan 

agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien4. Pembelajaran 

Sejarah, membutuhkan berbagai media yang bersifat visual untuk 

memberikan stimulus visual kepada anak dalam proses pembelajaran.  

                                                           
4
Permanarian Somad. Tati Hernawati. Media Pembelajaran BKPBI [Online]. Tersedia 

http://permanariansomad.blogspot.com.[12 November 2013]. 

http://permanariansomad.blogspot.com.[12/
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Banyaknya permasalahan yang dialami oleh anak tunarungu dalam 

mempelajari mata pelajaran IPS khususnya Sejarah, diharapkan adanya 

media yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran menggunakan media video 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada, karena video dapat 

menggambarkan suatu objek dengan lebih menarik, sehingga materi 

sejarah mampu ditampilkan secara berbeda, selain itu karena sifat belajar 

siswa tunarungu memerlukan banyak stimulus visual dan memerlukan 

banyak pengalaman secara langsung, sehingga dapat memudahkan 

pemahaman dan daya ingat anak dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media video dalam pembelajaran sejarah diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa tunarungu karena pada 

dasarnya siswa tunarungu memiliki potensi yang sama dengan anak-anak 

pada umumnya. Selain itu kondisi ketunarunguan bukanlah penghalang 

bagi anak untuk dapat mempelajari suatu hal karena kemampuan anak 

tunarungu dapat meningkat dengan adanya upaya yang dilakukan untuk 

membantu meningkatkan kemampuan anak tunarungu.  

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian  

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Peserta didik Tunarungu mengalami kesulitan dalam memahami hal-

hal yang bersifat abstrak, karena siswa tunarungu memiliki hambatan 

dalam kemampuan memori jangka panjang, contohnya dalam 

mengingat peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

2) Peserta didik tunarungu cenderung lebih memfungsikan visual untuk 

memperoleh informasi yang ia butuhkan selain memfungsikan indera-

indera lainnya dalam kegiatan belajarnya 
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3) Keterbatasan media yang digunakan  dapat mempengaruhi peserta 

didik tunarungu dalam mempelajari dan memahami pembelajaran 

khususnya pembelajaran sejarah  

4) Penggunaan media video dapat dijadikan alternative media pada 

pembelajaran Sejarah anak tunarungu, karena video dapat memperjelas 

penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar. Sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan 

lingkungannya, karena idealnya media pembelajaran yang tepat dapat 

mendukung pembelajaran peserta didik tunarungu di kelas sehingga 

dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa dan 

meningkatkan hasil belajar.  

 

C. Rumusan Masalah Penelitian  

Secara umum masalah penelitian ini adalah “Apakah penggunan 

media video efektif dalam pembelajaran Sejarah kelas VII di SMPLB 

Negeri Cicendo Kota Bandung?” 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran efektivitas dari penggunan media video dalam 

pembelajaran sejarah kelas VII di SMPLB Negeri Cicendo Kota Bandung  

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya untuk 

peserta didik tetapi juga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait 

dengan penggunaan media video pada pembelajaran sejarah peserta didik 

SMPLB B Cicendo. Adapun manfaat yang dimaksud antara lain sebagai 

berikut: 

a. Bagi Peserta Didik 
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Media video ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam memahami materi sejarah  

b. Bagi Guru dan sekolah  

Memberikan kontribusi alternatif media yang dapat digunakan 

oleh guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

khususnya dalam menyampaikan materi tentang sejarah.
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