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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia agar tidak sampai tertinggal dengan 

bangsa lain. Maka dari itu, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta 

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai 

dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga 

diperlukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demikian, maka 

perlu adanya peran aktif dari semua pihak diantaranya adalah pemerintah, orang 

tua siswa, guru dan lain-lain. 

IPS atau Social Study merupakan mempunyai tugas mulia dan menjadi 

fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, kultural dan social 

peserta didik, yamg mampu menumbuh kembangkan cara berpikir, bersikap dan 

berperilaku yang bertanggung jawab secara individual, warga masyarakat, warga 

Negara, dan warga dunia. Selain itu, IPS juga bertugas untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki sikap mental positif untuk perbaikan segala ketimpangan, 

dan terampil sendiri, maupun di masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai 

manakala program-program pembelajaran IPS di sekolah diorganisasikan dengan 

baik. 

Di satu sisi, pembelajaran IPS sering dianggap (1)  Social class  setelah IPA, 

(2) IPS tidak memerlukan kemampuan yang tinggi dan cenderung lebih santai 

dalam belajar (3) IPS sering kali dianggap jurusan yang tidak dapat menjamin 
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masa depan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih prestisius di 

masyarakat. 
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Pendidikan IPS memang mengalami tantangan yang sangat berat di saat 

kaum ibu masuk ke dalam sector publik, maka pendidikan anak di rumah menjadi 

terabaikan, di saat budaya belum terbentuk maka budaya visual melalui TV masuk 

dengan intensif, di saat modal sosial belum terbina, budaya santai telah terbentuk, 

di saat profesionalisme semakin sulit digampai, maka tuntutan materi begitu 

mendesak. Keteladanan pun menjadi sesuatu yang sangat langka. Kesenjangan 

antara teori dan aplikasi kerap pula terjadi karena berbagai kendala. 

Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) mampu memberikan manfaat yang positif di berbagai bidang. Kemajuan 

yang paling menonjol dalam perkembangan TIK dan akan memasuki era penting 

dalam kehidupan sehari-hari adalah di bidang multimedia dengan upaya 

mengkonvergensikan audio dan video menjadi satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Hal ini dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam dunia 

pendidikan. Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang 

paling dominan adalah melalui proses belajar mengajar. Menurut Sadiman 

(1993:6) proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi. 

Proses komunikasi yaitu proses menyampaian pesan dari sumber pesan melalui 

saluran atau media tertentu kepada penerima pesan, pesan-pesan tersebut berupa 

isi ajaran dan didikan yang ada di kurikulum dituangkan oleh guru atau sumber 

lain kedalam simbol-simbol komunikasi visual maupun verbal. Pada hakikatnya 

proses belajar mengajar merupakan sebuah sistem, yang didalamnya memiliki 

berbagai komponen yang saling bekerja sama dan terpadu untuk mencapaii tujuan 

pembelajaran. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan pengajaran, guru dan 

peserta didik, bahan pelajaran, metode dan strategi belajar mengajar, alat atau 

media, sumber belajar dan evaluasi.Media pembelajaran merupakan wahana dan 

penyampaian informasi atau pesan pembelajaran pada siswa. Dengan adanya 

media pada proses belajar mengajar, diharapkan dapat membantu guru dalam 

meningkatkan hasil belajar pada siswa. Oleh karena itu, guru hendaknya 

menghadirkan media dalam setiap proses pembelajaran demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. Media pendidikan mempunyai kegunaan untuk mengatasi berbagai 

hambatan, antara lain: hambatan komunikasi, keterbatasan ruang kelas, sikap 

siswa yang pasif, pengamatan siswa yang kurang seragam, sifat objek belajar 
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yang kurang khusus sehingga tidak memungkinkan dipelajari tanpa media, tempat 

belajar yang terpencil dan sebagainya. Untuk menguasai dan mencipta teknologi 

di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Guru 

selain memahami materi juga harus mampu memotivasi, memahami dan 

menginspirasi siswa untuk memupuk dan mengembangkan keterampilan yang 

dimiliki sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna (Dharma 

2010). 

Media sangat penting dalam proses pembelajaran karena media mengenyam 

strategi dalam mendongkrak keberhasilan proses belajar mengajar. Sebaik apapun 

bahan ajar yang disusun, tanpa media  pembelajaran yang tepat untuk mendukung, 

niscaya tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara optimal. Dengan adanya 

media yang sesuai dengan kajian yang sedang dipelajari, maka secara tidak 

langsung guru telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan atau meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga 

kondisi pembelajaran yang tercipta aktif dan siswa tidak mengalami kejenuhan. 

Berdasarkan hasil studi lapangan ketika melakukan praktek kerja lapangan 

pada SDN LS Bandung, hasil belajar siswa yang diperoleh setelah mengikuti 

proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) pada Topik Menceritakan 

Peran Anggota Keluarga masih jauh dari maksimal. Karena guru hanya 

menggunakan buku sebagai satu-satunya sumber belajar dalam proses 

pembelajaran. Karakter siswa di dalam kelas juga tidak sesuai dengan yang 

diharapkan seperti: (l) siswa sering mengobrol dengan temannya; (2) siswa asik 

sendiri dengan kegiatannya seperti mencorat-coret buku; (3) siswa menggangu 

temannya dengan mencolek-colek teman disebelahnya; (4) siswa mengerjakan 

tugas mata pelajaran lain; (5) siswa memainkan handphone didalam kelas; (6) 

siswa hanya diam tidak merespon guru yang sedang menerangkan. Gejala gejala 

yang dikemukakan sebelumnnya pada beberapa siswa tersebut dapat 

menunjukkan mesih kurangnya partisipasi siswa terhadap mata pelajaran IPS pada 

saat pembelajaran berlangsung, sehingga aktivitas belajar kurang kondusif dan 

kurang menyenangkan didalam kelas, sehingga diprediksi menyebabkan 

rendahnya hasil belajar. 
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Hal ini dapat dikatan bahwa siswa mengalami kejenuhan dengan 

pembelajaran yang disampaikasn guru karena sudah tertuang dalam buku paket 

mereka masing-masing sehingga siswa tidak terlalu memperhatikan materi yang 

disampaikan guru. Kondisi seperti ini berpengaruh besar terhadap hasil belajar 

yang diperoleh siswa tidak maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan 

karena hasil yang diperoleh siswa masih banyak yang berada pada kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yaitu 72. Siswa yang mendapatkan nilai sama dengan 

atau lebih dari KKM hanya 41% sedangkan yang memperoleh nilai di bawah 

KKM sebanyak 59% dari 31 siswa. 

Media audio visual merupakan salah satu bentuk upaya untuk memperbaiki 

hasil pelajaran tersebut kerna media audio visual dapat membantu guru dalam 

proses belajar mengajar IPS. Media audio visual dapat memper mudah siswa 

dalam memahami konsep IPS yang disampaikan guru. Selain itu, media audio 

visual sangat cocok dengan kemampuan dan karakteristik siswa kelas rendah. 

Banyak kelebihan yang dimiliki media audio visual, sehingga dengan 

menggunakan media audio visual  siswa tidak hanya mengerti secara teoritis 

tetapi juga nyata. Penggunaan media audio visual sebagai media pembelajaran 

pada pelajaran IPS akan dapat mempermudah siswa dalam memahami materi 

pelajaran dan membuat siswa tidak mudah jenuh karena diperhadapkan langsung 

dengan benda yang akan mereka kerjakan atau teliti. 

Berpijak dari permasalahan diatas, maka penulis termotivasi untuk 

melalukan penelitian tindakan kelas dengan judul “penggunaan media audio 

visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II sekolah dasar pada 

pembelajaran ips”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di susun sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran IPS dengan menggunaan media 

audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas II SDN LS. 

Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS dengan menggunaan media 

audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas II SDN LS. 

Bandung? 

3. Apakah hasil belajar siswa Kelas II SDN LS. Bandung tentang 

masalah yang berkaitan dengan tema menceritakan peran anggota 

keluarga dapat ditingkatkan melalui penerapan penggunaan media 

audio visual? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum peneliti ingin 

mengetahui bagaimana penggunaan media audio visual untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa Kelas II SDN LS pada mata pelajaran IPS dengan pokok 

bahasan menceritakan peran anggota keluarga. Secara khusus tujuan 

penelitian terdiri dari tiga pertanyaan sebagai berikut: 

1. Mengetahui perencanaan pembelajaran IPS dengan penggunaan media 

audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas II SDN LS 

tentang masalah yang berkaitan dengan menceritakan peran anggota 

keluarga. 

2. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPS dengan penggunaan media 

audio visual  untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas II SDN LS  

tentang masalah yang berkaitan dengan menceritakan peran anggota 

keluarga. 

3. Mengetahui perkembangan hasil belajar siswa kelas II SDN LS dalam 

pembelajaran IPS melalui penggunaan media audio visual tentang 

masalah yang berkaitan dengan menceritakan peran anggota keluarga. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu untuk perkembanagan 

teoritik, dan untuk kepentingan individu yang berkenan lansung dengan manfaat 

yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini. 

1. Manfaat Teorotis 

Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori 

pendidikan khususnya dalam penggunaan media audio visual dalam pembelajaran 

dan Penelitian ini akan menambah pengetahuan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran, terutama dalam pembelajaran yang menggunakan media audio 

visual di pembelajaran ips di sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan media 

dalam pembelajaran di dalam kelas juga mendapatkan pengalaman melaksanakan 

penelitian tindakan kelas. 

b. Siswa 

1) Meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPS tentang pokok 

bahasan peran anggota keluarga di lingkungan sekitar. 

2) Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dalam hal-hal  yang 

berupa  fakta, konsep, proses dan prinsip serta pembetukan karakter siswa 

melalui  penggunaan media audio visual dalam pembelajaran IPS. 

c. Guru  

1) Dapat memberikan pengalaman ilmiah untuk mengembangkan dan 

melaksanakan pembelajaran dengan berbagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

2) Dapat memotivasi guru dalam mengembangkan kemampuan 

profesionalnya sebagai seorang guru dan dapat meningkatkan kualitas 

mengajar guru dengan menggunakan media audio visual pada mata 

pelajaran IPS. 
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d. Sekolah 

1) Sebagai salah satu contoh dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran 

IPS di sekolah dengan menggunakan berbagai macam media yang sesuai 

dengan materi yang di ajarkan  dalam proses pembelajaran. 

2) Sebagai bahan masukan bagi sekolah, terutama guru-guru dalam memili 

media yang tepat dalam proses pembelajaran di kelas. 

  

 

  

 


