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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

pesat, manusia dituntut untuk mampu mengimbangi perkembangan tersebut. 

Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia secara individu maupun 

dalam bermasyarakat. Adanya tuntutan tersebut mengakibatkan meningginya 

harapan masyarakat terhadap output dari sistem pendidikan Indonesia. 

Besarnya harapan masyarakat terhadap perangkat pendidikan di Indonesia 

menyebabkan banyaknya terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. 

 Disamping untuk menjawab tantangan dari masyarakat, terobosan 

tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 bahwa pendidikan nasional 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu 

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

pekerti luhur, bekerja keras, bertanggung jawab, cerdas dan terampil serta 

sehat jasmani dan rohani.  

Maka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan harapan 

masyarakat, keberhasilan suatu proses pendidikan pada setiap intuisi 

pendidikan memiliki peranan yang penting. Keberhasilan tersebut didukung 

dengan berbagai faktor, diantaranya kurikulum, guru, peserta didik, 

perancangan pembelajaran, model dan metode pembelajaran, sumber belajar, 

lingkungan dan juga media pembelajaran yang semuanya digunakan dan 

mempengaruhi proses belajar mengajar.  

Media pembelajaran menjadi salah satu faktor yang memiliki 

pengaruh besar pada keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Gagne 

mendefinisikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar (Susilana, 2009, hlm. 6). 

Definisi tersebut 
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sejalan dengan pengertian media menurut Arsyad yang menyatakan bahwa 

media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional di lingkungan didik yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar (2010, hlm. 3).  

Berdasarkan definisi media diatas, pada dasarnya media adalah alat 

yang digunakan ketika proses belajar mengajar berlangsung sebagai perantara 

komunikasi guru dengan peserta didik dan bertujuan untuk merangsang 

peserta didik untuk belajar lebih aktif. Menilik dari pengertian media tersebut 

maka suatu pembelajaran yang menggunakan media akan membuahkan hasil 

yang lebih baik karena dapat merangsang peserta didik untuk belajar dan 

menjadikan suatu pembalajaran bermakna. Melalui penggunaan media, 

beragam konsep dapat disampaikan dengan efektif dan menjadikan suatu 

pembelajaran yang disenangi serta mudah diingat oleh peserta didik.  

Media pembelajaran dapat dibedakan pada media pembelajaran 

sederhana atau tradisional dan juga media pembelajaran berbasis teknologi. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk menunjang 

proses belajar mengajar adalah media pembelajaran sederhana. Beragam 

macam media sederhana ini yaitu dapat berupa gambar, mind map, peta, 

barang bekas, word square, dan board game yang semuanya dapat 

dimodifikasi dan disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan di kelas yaitu media board game.  

Media board game merupakan papan permainan yang dapat memuat 

beberapa konsep dalam pembelajaran. Melalui media ini peserta didik dapat 

belajar sekaligus bermain dan memberikan stimulus untuk belajar aktif 

selama pembelajaran berlangsung. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Wanti Fitriani mengenai efektvitas media board game terhadap hasil 

belajar siswa di mata pelajaran IPS, menunjukkan bahwa media board game 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa di ranah kognitif aspek 

mengingat (C1) dan aspek memahmi (C2) dibandingkan dengan kelas kontrol 

yang menggunakan media gambar.  



3 
 

 
Ismi Fauziah, 2017 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA BOARD GAME TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATA 
PELAJARAN IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah, dkk. Pada tahun 2013 

untuk mengukur efektifitas program Glopoli : Inovasi Board Game 4 Dimensi 

Keliling Dunia menunjukkan adanya peningkatan pada pemahaman peserta 

didik. Peningkatan tersebut nampak pada hasil post test sebesar 41,8 % dari 

hasil pre test dalam ranah pemahaman pengetahuan peserta didik tentang 

dunia internasional. Sedangkan untuk pengenalan negara-negara lain beserta 

ciri khas dari masing-masing negara, diawali dari peserta didik yang tidak 

tahu hingga peserta didik dapat mengenal dengan baik dan memahami ciri 

khas dari beberapa negara. Hal tersebut nampak dari hasil pre test 

sebelumnya yang menunjukkan 50,6% tidak bisa menjawab hingga peserta 

didik kemudian mampu menjawab minimal 2 pertanyaan test.  

Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut maka penggunaan media 

board game dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan pemahaman 

konsep pada siswa. Siswa menjadi aktif dan dapat lebih memahami 

pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Penggunaan media ini 

dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran baik itu yang menuntut 

kecakapan berbahasa, pengaplikasian hitungan, serta pemahaman konsep-

konsep.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu pelajaran yang 

sarat akan muatan konsep, baik itu konsep yang sederhana hingga konsep 

yang kompleks. Muatan konsep tersebut apabila tidak dikemas dengan baik 

maka akan mengakibatkan kurangnya kebermaknaan belajar yang diperoleh 

peserta didik. Pada dasarnya pembelajaran IPS akan lebih baik apabila 

melibatkan peserta didik secara langsung selama proses pembelajaran. 

Sehingga pemahaman peserta didik akan konsep-konsep diperoleh dari 

pengalaman dirinya pribadi dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan 

peserta didik sebagai anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari 

pelajaran IPS di SMP yang termuat dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 

2006. Adapun isi dari tujuan tersebut adalah 

1. mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya; 
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2. memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampian dalam 

kehidupan sosial; 

3. memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan; 

4. memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global.  

Apabila menilik pada tujuan pelajaran IPS tersebut, maka peserta didik 

setelah belajar IPS seharusnya dapat mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Serta dapat berpikir kritis 

dan mampu memecahkan masalah yang ada di sekitar lingkungannya. 

Kemampuan tersebut akan dimiliki peserta didik manakala peserta didik 

paham akan setiap konsep yang dipelajari. Namun, dilapangan permasalahan 

yang terjadi dalam proses belajar IPS menjadikan siswa menghapal konsep-

konsep yang banyak hingga akhirnya siswa lupa akan konsep yang telah 

dihapal tersebut. Kondisi ini dapat mengakibatkan peserta didik tidak mampu 

berperan sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan 

bermasyarakatnya. Berbanding terbalik dengan peranan pelajaran IPS seperti 

yang diungkapkan oleh Efendi dkk (2009, hlm. 4-5) yang menyatakan bahwa 

Pengajaran IPS memegang peranan yang penting karena harus 

mempersiapkan anak didik untuk mengerti tentang peranannya, 

memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab sebagai 

warga negara Indonesia. Anak didik perlu ambil bagian secara aktif 

dalam kehidupannya, dia bukanlah warga negara yang pasif yang 

tidak memahami masalah-masalah di lingkungannya, dan bukan pula 

warga negara yang tidak mau tahu persoalan bangsanya, serta tidak 

mau terlibat dalam usaha memecahkan persoalan-persoalan tersebut. 

maka dari itu pemahaman konsep dalam pembelajaran IPS bagi peserta 

didik penting adanya. Melalui pemahaman akan suatu konsep yang sederhana 

hingga konsep yang kompleks, karena pembelajaran IPS merupakan pelajaran 

dengan kajian masyarakat dan lingkungannya. Nasution (2006, hlm. 76) 

mengungkapkan bahwa konsep sangat penting bagi manusia, karena 

digunakan dalam komunikasi dengan orang lain, dalam berpikir, dalam 

belajar, membaca dan lain-lain. Maka pemahaman konsep dalam suatu 
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pembelajaran sangatlah penting, karena itu menjadi suatu pondasi bagi 

peserta didik untuk mencapai tujuan pelajaran IPS.    

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMP N 19 Bandung selama 

proses belajar mengajar media sederhana kurang di aplikasikan di kelas. 

Sebagian guru menggunakan media berbasis teknologi seperti slide 

powerpoint berisi materi yang kurang interaktif. Saat pembelajaran 

berlangsung, peserta didik lebih banyak mendengarkan dan menulis materi 

yang disampaikan oleh guru. Hal ini menyebabkan kejenuhan pada peserta 

didik sehingga dapat menimbulkan kurangnya hasil yang baik setelah proses 

belajar mengajar selesai. Dalam satu kasus peserta dapat dengan mudah lupa 

akan isi dari pembelajaran yang telah dilakukannya. Karena pembelajaran 

terkesan monoton, bersifat sentralistik yakni masih teacher centred bukan 

student centred sehingga pembelajaran masih belum kontruktivistik.  

Selain itu pembelajaran terfokus pada penggunaan sumber buku teks 

dari pemerintah, sehingga pegetahuan siswa kurang terbuka akan hal-hal 

baru. Hal ini menyebabkan siswa selalu mengandalkan buku teks untuk 

menjawab setiap test. Manakala soal test menuntut jawaban yang tidak ada 

dari buku teks, maka siswa tidak mampu menjawab dengan baik. Keadaan 

tersebut dikarenakan kurangnya pengalaman yang dimiliki peserta didik 

untuk dikaitkan dengan isi dari pembelajaran. Peserta didik hanya terfokus 

pada penjelasan yang tersurat dalam buku teks.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan 

diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas 

Penggunaan Media Board Game terhadap Pemahaman Konsep Mata 

Pelajaran IPS. 

 

1.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini 

berupaya menjawab pertanyaan 
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1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil pretest dengan 

posttes pada kelas eksperimen yang menggunakan media board game 

pada pembelajaran IPS? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil pre test dengan pos 

test pada kelas kontrol yang tidak menggunakan media board game 

pada pembelajaran IPS? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan pemahaman 

konsep siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam 

penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. untuk menganalisis perbedaan yang signifikan hasil pre test dengan 

pos tes pada kelas eksperimen yang menggunakan media board game 

pada pembelajaran IPS. 

2. untuk menganalisis perbedaan yang signifikan hasil pre tes dengan pos 

tes pada kelas kontrol yang tidak  menggunakan media board game 

pada pembelajaran IPS. 

3. untuk menganalisis perbedaan yang signifikan kemampuan 

pemahaman konsep siswa antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pelengkap 

penelitian sebelumnya mengenai media pembelajaran board game, 

sehingga memperkaya kajian media dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan sosial. 

b. Hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan suatu 

gambaran dan acuan mengenai efektivitas media board game 

terhadap pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPS. 

2. Manfaat Praktis 
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Temuan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

guru, siswa, masyarakat, lembaga dan atau institusi terkait sebagai 

tambahan refensi untuk menambah wawasan khsusnya pada media 

pembelajaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 

dengan topik yang sama.  

 

1.5.Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur penulisan dalam skripsi adalah sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

 Pada bab ini berisi mengenai uraian latar belakang masalah 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan 

siginifikasi penelitian serta struktur organisasi dalam 

penulisan skripsi.  

Bab II Landasan Teori 

Bab II berisi teori-teori dan pendapat para ahli yang 

medasari penelitian, mengenai pembelajaran IPS, media 

pembelajaran, dan pemahaman konsep. Selain itu dalam bab 

ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu dan hipotesis 

penelitian.  

Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab III menguraikan mengenai desain yang digunakan 

dalam penelitian, partisipan, populasi dan sampel dalam 

penelitian, instrumen penelitian, definisi operasional, 

prosedur penelitian, dan analisis data. Pada bab ini langkah-

langkah peneliti dalam melakukan penelitian dijelaskan.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memaparkan temuan dalam penelitian serta 

pembahasan hasil analisis penelitian mengenai efektivitas 

penggunaan media board game terhadap pemahaman 

konsep mata pelajaran IPS. 
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Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Bab V menyajikan penafsiran akan temuan di lapangan 

untuk ditarik suatu kesimpulan, dan implikasi hasil 

penelitian terhdap subjek dan pihak terkait dalam peneltian. 

Kemudian penulis memberikan rekomendasi yang perlu 

diperhatikan bagi guru, sekolah dan penulis selanjutnya. 


