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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara yang pernah penulis lakukan pada salah satu 

guru yang megajar PKn di SMA Plus Al-Falah kelas X:A terdapat beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran  yang dihadapi oleh para guru, khususnya guru 

yang mengajar PKn yaitu kurangnya motivasi belajar siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung, hal itu dapat terlihat pertama antusiasme  siswa terhadap materi (bahan 

ajar) PKn yang kurang, hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang mengobrol dengan 

teman disebelahnya ketika kegiatan belajar mengajar (KBM) sedang berlangsung, 

kedua ketika guru memberikan pertanyaan atau kesempatan bertanya hanya beberapa 

siswa saja yang aktif terlibat dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), ketiga ketika 

diberi tugas siswa acuh tak acuh dalam menanggapi tugas yang diberikan. 

Sementara menurut para siswa pelajaran PKn sangat membosankan, bahkan 

cenderung tidak disukai karena materi dan model pembelajarannya memang tidak 

menantang, siswa secara intelektual dan metode cenderung doktriner dan materi yang 

cenderung terisolasi dari mata pelajaran lain, selain itu gaya mengajar guru yang 

kurang menarik yang dimana kelas masih fokus pada guru sebagai ilmu pengetahuan, 

ceramah merupakan metode pembelajaran pilihan utama dalam melakukan proses 

pembelajaran.  

Hal ini ditunjang dengan kurangnya materi yang diajarkan dan kurangnya 

penguasaan materi oleh guru dikarenakan guru yang mengajar bukan dari lulusan 

pendidikan kewarganegaraan.Ini semakin menguatkan mainset siswa bahwa belajar 

PKn itu membosankan. 

Selain permasalahan yang muncul tersebut masih banyak kendala yang 

dihadapi untuk meningkatkan mutu mata pelajaran PKn, yaitu  salah satunya metode 
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dan media pembelajaran. Metode yang sering digunakan dalam proses belajar 

mengajar (PBM) yaitu metode ceramah, padahal metode yang bisa digunakan dalam 

proses pembelajaran itu banyak seperti metode diskusi, metode eksperimen dan lain 

sebagainya. Kualitas guru yang propesional akan mempengaruhi kualitas peserta 

didik, sehingga mutu pendidikan mata pelajaran PKn pun akan mengalami kemajuan 

mutu yang signifikan dan tujuan-tujuan pendidikan pun akan tercapai.  

Pemerintah telah merumuskandalam Undang-Undang Republik indonesia 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa 

pendidikan dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung  

Jadi sudah jelas tujuan dari pendidiakn di negara kita ini tapi apakah tujuan 

pendidiakn bisa terwujud dengan menggunakan media yang kurang variatif dan  

tenaga pengajar yang bukan pada bidangnya ( profesional) rasanya hal yang mustahil 

atau sulit  jika semua itu bisa terwujud ditambah dengan kurangnya motivasi belajar 

siswa yang menambah hambatan dalam pencapaian mutu atau tujuan-tujuan 

pendidiakan. 

Dalam proses pembelajaran seorang guru dituntut atau diwajibkan  untuk 

profesional dibidangnya, dalam arti mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang 

dikuasainya (bidangnya), bisa bertanggung jawab, berdedikasi dan berdisiplin sesuai 

dengan tingkat profesionalisme terhadap peserta didiknya. Dengan kata lain, seorang 

guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang keguruan, sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai 

guru dengan baik.  
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Guru profesional dalam upaya membelajarkan peserta didiknya, perlu 

memiliki persiapan pengetahuan dan keterampilan, agar tercipta keberhasilan belajar 

dan tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran perlu ada 

proses pembelajaran, dimana seorang guru dituntut memiliki kemampuan untuk 

memilih metode yang tepat. 

Surya (Kunandar 2007: 47) bahwa pengertian mengenai Guru profesional 

sebagai berikut: 

Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-

tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. 

Selain itu, juga ditunjukan melalui tanggungjawabnya dalam melaksanakan 

seluruh pengabdianya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul 

dan melaksanakan tanggungjawab sebagai guru kepada peserta didik, orang 

tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai 

tanggungjawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual. 

Berdasarkan pendapat dari Surya Kusnandar di atas dapat dijelaskan bahwa 

guru sebagai sumber pesan, mampu menggunakan media-media pembelajaran dengan 

baik dan benar agar pembelajaran bisa efektif dan efisien. Guru yang profesional 

adalah guru yang memiliki kewajiban lebih dari mengajar, guru profesional bekerja 

sesuai dengan bidang yang dikuasai selain itu memiliki kewajiban untuk 

memperbaiki moral para peserta didik, menjadi orang tua bagi peserta didik di 

sekolah. 

Sehingga diharapkan guru yang professional akan mampu mengembangkan 

media-media pembelajaran yang sesuai dan cocok dengan peserta didik, salah satunya 

yaitu pengembangan media audio visual dalam pengembangan kegiatan belajar 

mengajar (KBM) peserta didik, yang bisa dijadikan sebagai metode pembelajaran 

dikelas. 

Oleh karena itu maka pembelajaran dengan menggunakan media audio visual  

ini sangat tepat diterapkan sebagai salah satu alternatif siswa belajar lebih aktif dan 

kreatif, karena media pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman belajar kepada 

siswa, selain itu proses pembelajaran menggunakan media audio visual siswa lebih 
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tenang dan bisa menyerap materi lebih baik dari sebelumnya hal ini dikarenakan 

siswa lebih antusias dalam belajar, hal ini terjadi karena siswa lebih senang belajar 

dengan mengguanakan media selain mudah dipahami siswa juga lebih nyaman 

memperhatikan materi karena materi diselingi gambar dan video yang berhubungan 

dengan materi yang diberikan dan pengalaman belajar ini menjadi suatu keharusan 

bagi guru PKn pada khususnya dan para pendidik pada umumnya, pola pembelajaran 

ini menggunakan media audio visual karena siswa tidak hanya melihat atau 

memperhatikan video yang ditampilkan tetapi siswa harus mampu  menganalisis 

tentang video yang ditampilan  

Dalam proses pembelajaran perlu adanya media pembelajaran untuk 

mengintegrasikan materi, metoda, media, sumber dan evaluasi yang digunakan media 

audio visual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan video yang ditampilkan serta siswa mampu 

menganalisis permasalahan. 

Melihat beberapa permasalahan yang terjadi diatas, maka menurut pandangan 

penulis, Penelitian Tindakan Kelas dapat dijadikan sebagai salah satu cara mengatasi 

permasalahan guru ketika mengajar di kelas. Penelitian Tindakan Kelas Menurut 

Sudikin et.al (2002:16) mengemukakan bahwa  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu bentuk kajian reflektif 

oleh pelaku tindakan dan PTK dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

guru dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan-tindakan yang dilakukan, dan memperbaiki kondisi praktik-praktik 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

Kondisi proses belajar mengajar di SMA plus Al-falah Desa Cileles 

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebelumnya berlangsung secara 

monoton. Siswa hanya mendengarkan ceramah dari apa yang diterangkan guru. Siswa 

duduk dengan tenang mendengarkan tanpa ada yang mau bertanya walau telah diberi 

kesempatan sehingga menurut guru siswa telah dianggap memahami apa yang telah 

disampaikan tapi ternyata dalam test mendapatkan nilai kurang. 
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Dari sekolah SMA plus Al-falah kelas X:A Desa Cileles Kecamatan 

Jatinangor Kabupaten Sumedang ada beberapa kendala yang dihadapi disekolah ini 

dalam pembelajaran PKn yang pertama guru yang mengajar bukan guru lulusan dari 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn), kedua wawasan guru tentang pelajaran PKn 

kurang, ketiga metode yang digunakan guru tidak variatif/ monoton, keempat guru 

tidak menggunakan media pembelajaran dalam mengajar/ tidak memiliki kewajiban 

lebih untuk memperbaiki moral peserta didik. 

 Jadi dalam pelaksanaan belajar mengajar agar mendapatkan hasil atau out put 

yang baik dibutuhkan tenaga-tenaga pengajar yang profesional. Selain itu dengan 

menggunakan tenaga pengajar yang profesional ilmu-ilmu yang diterima oleh para 

siswa akan lebih banyak, model pembelajaran akan  lebih pariatif dan  dalam 

memberikan suatu contoh kasus akan lebih luas wawasannya. 

Diantara langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru dapat 

menggunakan media pembelajaran audio visual dalam kegiatan belajar mengajar.Hal 

tersebut sebagai salah satu jawaban guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, 

membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran.Sehingga guru akan 

membangkitkan kesadaran siswa untuk aktif mencari penemuan jawaban dari 

masalah. Siswa akan menjadi lebih hidup tidak sekedar membayangkan dari ceramah 

guru namun juga siswa bisa ikut aktif dalam pembelajaran . 

Maka penelitian ini dilakukan, menawarkan sebuah solusi penggunaan media 

berupa media audio visual Sehingga proses pembelajaran yang berlangsung 

menekankan keaktifan siswa untuk kreatif, aktif dan senantiasa lebih termotivasi 

mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran yang berlangsung dengan bantuan media audio visual akan 

memberikan suasana belajar yang nyaman dan santai karena siswa merasakan 

kebebasan berpendapat sehingga siswa merasakan kemerdekaan dalam kegiatan 

pembelajaran. Proses ini akan memberi kemampuan lebih pada siswa untuk 

mengembangkan fikirannya dalam menganalisis suatu permasalahan yang 
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ditampilkan oleh guru. Karena dalam penggunaan media audio visual guru 

menghrapkan siswa aktif dan bisa menganalisis permasalahan yang dilihat oleh 

siswa. Hal ini bisa meningkatkan motivasi siswa dalam memberikan argumen-

argumen tentang permasalahan yang disajikan   

Munculnya motivasi dari dalam diri siswa yang tumbuh karena tertantangnya 

dalam memngemukakan pendapat diharapkan bisa meningkatkan pemahamannya 

juga mengidentifikasi perbedaan dan fungsi dari tantangan yang ada. Realita 

pembelajaran di kelas menggambarkan, siswa telah memiliki kemampuan awal yang 

telah diterima di kelas sebelumnya. Kemampuan awal siswa ini harus digali agar 

siswa lebih belajar mandiri dan kreatif, khususnya ketika mereka akan mengaitkan 

dengan pelajaran baru. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang lebih mendekatkan pada kesadaran ingatan siswa akan 

pengalaman belajar sebelumnya.  

Dilihat dari kurangnya partisipasi dan motivasi  siswa dalam pembelajaran 

maka jika guru menggunakan media audio visual siswa bisa aktif dalam proses 

pembelajaran karena media audio visual menekankan pada analisis masalah-masalah 

yang ditampilkan oleh guru dengan begitu siswa bisa aktif dan termotivasi serta bisa 

mengemukakan pendapat sesuai dengan pemahaman mereka tentang permasalahan 

yang ditampilkan. Diharapkan dengan menggunakan media audio visual motivasi 

siswa bisa tumbuh dan proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. 

Dengan adanya berbagai permasalahan dan latar belakang yang penulis 

paparkan maka penulis berinisiatif mengambil judul PENGGUNAAN MEDIA 

AUDIO VISUAL DALAM PEMBELAJARAN PKN UNTUK  

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA (Penelitin Tindakan Kelas 

di SMA plus Al-falah kelas X:A Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten 

Sumedang) 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 
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Agar penelitian yang penulis lakukan bisa bermanfaat dan dapat mencapai 

tujuan serta sesuai dengan sasaran yang diinginkan maka dengan ini penulis merasa 

perlu untuk merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

a) Bagaimana perencanan penggunaan media pembelajaran audio visual? 

b) Bagaimana implementasi penggunaan media pembelajaran audio visual dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa ? 

c) Bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran audio visual? 

d) Hambatan apa yang dihadapi guru dalam menggunakan media pembelajaran 

audio visual ? 

e) Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang 

dihadapi dalam penggunaan media pembelajaran audio visual ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Meningkatkan motivasi belajar siswa melalaui penggunaan media audio 

visual.Dengan menggunakan media Audio Visual siswa dapat belajar dengan 

semangat dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berfikir ilmiah dan dapat 

mengingat materi-materi sebelumnya tanpa harus ada rangsangan dari guru untuk 

mengingat materi sebelumnya hal ini dapat mempermudah guru bahkan siswa dalam 

menangkap materi selanjutnya. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan perencanaan penggunaanan media pembelajaran audio 

visual 

b. Implementasi pembelajaran dengan menggunakan media audio visual   

c. Peningkatan  motivasi belajar dalam pembelajaran pada mata pelajaran 

PKn setelah menggunakan media audio visual 

d. Pambatan-hambatan yang dihadapi dalam penggunaan media audio visual 
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e. Upaya-upaya dalam menyelesaikan hambatan dalam penggunaan media 

audio visual 

D. Manfaat Penulisan 

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penulisan yang 

hendak dicapai, maka manfaat yang dapat diharapakan dari penelitian ini adalah 

1. Secara teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengkajian dan penelitian 

keilmuan khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran. 

b. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengembangan berfikir 

kreatif siswa melalui media audio visual.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi pihak yang bersentuhan secara langsung yakni Guru, Seluruh Staff SMA 

plus Al-falah Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan 

peserta didik dan juga Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan 

kajian yang sistematis dalam mengevaluasi pembelajaran dalam 

menumbuhkan kemampuan berfikir kreatif dan mampu berpartisipasi dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas. 

Bagi penulis, mudah-mudahan dapat semakin memperluas wawasan berfikir 

dan  sebagai pengalaman untuk pengembangan pendekatan dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih bervariasi dan bermakna. 

Bagi Jurusan, memberikan tambahan referensi bagi perpustakaan jurusan 

Pendidikan Kewarganegaraan, Khususnya mengenai Model Pembelajaran dalam 

meningkatkan kemampuan berfikir Kreatif. 

E.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang 

masalah, Identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 

operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-  dokumen atau 

data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung 

penelitian penulis. 

BABII I : Metodologi penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan 

metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian mengenai model pembelajaran demokrasi melalui 

pengembangan organisasi kemahasiswaan.  

BAB IV  :  Analisis hasil penelitian. Dalam  bab ini penulis menganalisis hasil 

temuan data tentang peranan mahasiswa sebagai control sosial dalam memberantas 

korupsi melalui media internet. 

BAB V : Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba 

memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan 

permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.  

 


