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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peningkatan mutu pendidikan dewasa ini merupakan suatu kebutuhan yang 

sangat mendesak dan menjadi tanggung jawab bersama, antara pemerintah, 

masyarakat maupun sekolah. Berbagai upaya telah dan sedang dilaksanakan 

diantaranya melalui peningkatan profesi guru sebagai pengemban dan ujung 

tombak dilapangan. Seiring dengan tuntutan  jaman  yaitu menciptakan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, mampu bersaing di era globalisasi yang 

tampak pada hasil teknologi yang diciptakan. Dengan adanya tuntutan globalisasi 

dalam bidang pendidikan, memacu agar  hasil  pendidikan  nasional dapat  

bersaing  dengan  pendidikan di negara-negara maju. 

 Pendidikan sangatlah dibutuhkan oleh setiap manusia untuk meningkatkan 

keterampilannya. Dizaman modern ini, manusia dituntut untuk memiliki 

keterampilan yang digunakan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Melalui pendidikan, manusia akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan apa 

yang didapatkan dari proses pendidikan tersebut, baik pendidikan yang bersifat 

formalyang didasarkan pada kurikulum, non formal ataupun informal.Dalam 

Undang-Undang No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) pasal 3, dirumuskan bahwa tujuan Pendidikan Nasional berfungsi: 

 Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 Rumusan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sangat erat kaitannya dengan 

tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yaitu pembentukan warga 

negara yang mampu hidup secara demokratis. 

 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salahsatu mata pelajaran yang 

dapat memberikan wawasan pengetahuan yang luas mengenai masyarakat lokal 
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maupun global sehingga mampu hidup bersama dengan masyarakat 

lainnya.Menurut Ngalim Purwanto (1997 : 42) menyebutkan bahwa : 

1. Mendidik adalah usaha sadar untuk meningkatkan dan menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan 

bagi peranannya di masa yang akan datang 

2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

diri melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang pendidikan tertentu. 

Salahsatu mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah dasar 

diantaranya adalah IPS. 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS dapat menggunakan banyak sekali 

pendekatan pembelajaran yang lebih baik. Guru harus berupaya menciptakan 

strategi yang cocok bagi siswa sesuai dengan perkembangan usia anak. Sebab 

dalam proses belajar mengajar yang bermakna, ketertiban siswasangatlah penting, 

hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ali. (1983 : 12) yang meyebutkan 

bahwa kadar pembelajaran akan bermakna apabila : 

1. Adanya keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar 

2. Adanya keterlibatan intelektual-emosional baik melalui kegiatan 

menganalisa, berbuat dan pembentukan sikap 

3. Adanya keikut sertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan situasi 

yang cocok untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan setelah melaksanakan 

pembelajaran IPS mengenai mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia 

yang dilanjutkan dengan refleksi dan evaluasi, ternyata hasilnya kurang 

memuaskan. Maka penulis sebagai calon guru kelas menyadari bahwa kesalahan 

berada pada guru bukan berada pada siswa, antara lain pembelajaran selalu 

berpusat pada guru, keterlibatan siswa dalam pembelajaran kurang, sehingga 

kesempatan siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran jauh dari 

yang diharapkan. Hal tersebut dapat dipahami, karena guru dalam menyampaikan 

materi dimungkinkan hanya menggunakan metode ceramah saja, sehingga 

terkesan membosankan. Dalam situasi seperti itu guru aktif mendominasi kelas, 

sedangkan peserta didik hanya duduk dan mendengarkan, pasif dan sebagai 

obyek. 

Hal ini bertolak belakang dengan fungsi dan tujuan pembelajaran IPS yang 

tercantum dalam standar isi kurikulum 2006 yang berubah nama menjadi KTSP. 



3 

 

Achmad Muparok,2013 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA TENTANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN RI MELALUI 
MEDIA VISUAL PADA PEMBELAJARAN IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Yakni peserta didik memiliki kemampuan dasar masing-masing berpikir logis dan 

kritis, rasa ingin tahu segala hal, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial (Depdiknas 2006:575). 

 Apabila guru tidak dapat menggapai dan mengatasinya, dimungkinkan akan 

melahirkan generasi-generasi yang tidak akan mengenal perjuangan para 

pahlawan. Lebih jauh lagi, mereka akan menjadi generasi yang kurang paham 

tentang sejarah serta tidak menghargai perjuangan para pejuang terdahulu. 

 Guru seyogyanya menguasai dan mampu menjadi pembelajar di depan kelas 

dengan menggunakan metode yang sesuai dengan materi pembelajaran. Sehingga 

guru yang cakap dan disegani adalah guru yang mampu menguasai segala metode 

pembelajaran, sehingga para siswa terangsang untuk terus belajar 

(Depdikbud,1996:45). 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS di SDN 3 Cikatomas Kabupaten 

Tasikmalaya dirasakan masih belum optimal, ini diduga kuat bahwa dalam 

pembelajaran IPS, para guru termasuk peneliti belum mengoptimalkan penerepan 

media visual dalam menghantarkan peserta didik memperoleh hasil yang optimal. 

Oleh karena itu perlu diadakan perbaikan melalui penelitian tindakan kelas 

yangdilaksanakan secara kolaboratif. 

Penggunaan media visual salah satu langkah pembelajaran yang dapat menjadi 

motivasi agar siswa dapat terfokus pada materi yang diberikan oleh guru melalui 

media tersebut, media ini dapat meningkatan imajinasi siswa agar hal yang 

tadinya abstrak dapat diuraikan menjadi sesuatu yang lebih kongkrit dalam 

pemikirannya.(Nana Sudjana, 2002:8) “Media visual memegang peranan yang 

sangat penting dalam proses belajar. media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan”. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia 

nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang 

bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual (gambar) itu untuk 

meyakinkan terjadinya proses pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka media ini cocok untuk digunakan 

dalam pembelajara di Sekolah Dasar, termasuk dalam pembelajaran IPS pada 

materi Mempertahankan Kemerdekaan RI. Karena dalam pelaksanaan 
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pembelajaran IPS pada materi Mempertahankan Kemerdekaan RI, tidak semua 

hal yang dicontohkan dalam materi tersebut dapat dilihat di depan kelas, misalnya 

gambar-gambar tokoh-tokoh pahlawan dll, maka dari itu guru harus kreatif untuk 

menggunakan cara dan media lain sebagai penggantinya, salah satunya yaitu 

dengan menggunakan media visual. Karena media visual dapat mewakili hal-hal 

yang tidak dapat dilihat secara langsung seperti hal-hal tersebut di atas. 

Penggunaan media visual juga dipandang lebih berinovasi, dan lebih efektif 

digunakan dalam proses pembelajaran, karena seperti yang dikatakan sebelumnya 

bahwa penggunaan media visual akan mengaktifkan dan melibatkan lebih banyak 

panca indra siswa dalam proses mengingat, memahami dan menerima informasi 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung.  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi dan analisis Masalah 

 Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dikelas V Sekolah Dasar Negeri 3 Cikatomas 

Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Dalam proses pembelajaran IPS 

terdapat diantara para guru sekolah dasar yang mengalami beberapa kendala, 

kendala tersebut diantaranya adalah sulitnya memunculkan respon siswa terhadap 

pertanyaan yang guru ajukan. Keadaan demikian memungkinkan terhambatnya 

interaksi kelas, serta guru kurang mengetahui pasti apakah siswa memahami 

materi yang sedang dipelajari atau tidak. 

 Salah satu penyebab kendala tersebut bisa terjadi adalah guru kurang terampil 

dalam mengemas pertanyaan dengan baik kedalam penerapan melalui media 

visual gambar yang relevan, dan terkadang pertanyaan yang diajukan kurang 

dipersiapkan terlebih dahulu secara matang. Begitu juga model, metode 

pendekatan pembelajaran kurang dipersiapkan dalam rancangan yang sistematis. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkanpembelajaran melalui 

media visual gambar. Dimana penerapan media visual gambar ini secara umum 

merupakan suatu teknik pembelajaran dimana dalam proses belajar mengajar 

siswa dihadapkan dengan suatu gambar-gambar tentang materi mempertahankan 
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kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk merangsang kemauan anak dalam 

materimempertahankan kemerdekaan RI pada pembelajaran IPS ini maka 

diajukanlah beberapa pertanyaan oleh guru. Dengan demikan model ini 

diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk lebih merespon pertanyaan yang guru 

ajukan.  

 

2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah:Bagaimana Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS Tentang Mempertahankan Kemerdekaan 

Republik Indonesia melalui penerapan Media Visual di Kelas V SD Negeri 3 

Cikatomas Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. 

 Lebih khusus rumusan masalah tersebut dirinci dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran IPS melalui media visual tentang 

mempertahankan kemerdekaan RI untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa di sekolah dasar  kelas V SD Negeri 3 Cikatomas Kecamatan 

Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS melalui media visual tentang 

mempertahankan kemerdekaan RI untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa di sekolah dasar kelas V SD Negeri 3 Cikatomas Kecamatan 

Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya? 

3. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui media visual 

tentang mempertahankan kemerdekaan RI untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa di sekolah dasar kelas V SD Negeri 3 Cikatomas 

Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya? 

4. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

tentang mempertahankan kemerdekaan RI melalui media visual di 

sekolah dasar kelas V SDN 3 Cikatomas Kecamatan Cikatomas 

Kabupaten Tasikmalaya? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian  

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalamPenelitian Tindakan Kelas ini adalah Bagaimana Meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS melalui media visual gambar tentang 

mempertahankankemerdekaan RI di sekolah dasar kelas V SDN 3 Cikatomas 

Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan kemampuan guru dalam membuatRPP yang berorientasi 

pada penerapan media visual gambar untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS tentang Mempertahankan Kemerdekaan RI 

di sekalah dasar kelas V SDN 3 Cikatomas. 

b. Meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran IPS, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui media visual tentang mempertahankan kemerdekaan RI di 

sekolah dasar kelas V SDN 3 Cikatomas. 

c. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS tentang materi 

Mempertahankan Kemerdekaan RI melalui media visual di kelas V SDN 

3 Cikatomas. 

d. Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS tentang 

mempertahankan kemerdekaan RI melalui media visual gambar di 

sekolah dasar kelas V SDN 3 Cikatomas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dengan dilaksanakannya penelitian tindakan kelas ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat atau konstribusi sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Menurut Hamalik (2000: 45)manfaat Secara teoritis hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pada guru kelas V sekolah 

dasar tentang penggunaan Media Visual gambar sebagai alternatif pembelajaran 
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ilmu pengetahuan sosial (IPS), sehingga dapat memperkaya bahan ajar khususnya 

pada materi mempertahankan kemerdekaan republik indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik 

dalam mewujudkan tujuan pembelajaran dengan menjadikan pembelajaran 

di kelas menjadi efektif, menyenangkan dan berkesan. 

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapakan siswa memperoleh pembelajaran yang 

efektif, menyenangkan dan berkesan, sehingga menumbuhkan menjadikan 

siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran IPS. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapakan siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 

Mempertahankan Kemerdekaan RI. 

c. Bagi Guru 

1) Dapat menjadi suatu gambaran tentang manfaat penelitian tindakan kelas 

dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang dijumpai dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. 

2) Sebagai masukkan bagi guru tentang penggunaan media yang lebih 

inovatif, dan efektif untuk pembelajaran IPS di SD khususnya pada 

materi Mempertahankan Kemerdekaan RI. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat dan tambahan 

pengetahuan dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, 

menyenangkan dan berkesan di kelas, khususnya dalam pembelajaran 

IPS di SD khususnya pada materi Mempertahankan Kemerdekaan RI. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahun mengenai 

metode dan penggunaan media yang efektif, menyenangkan dan berkesan 

yang dapat diimplementasikan kepada siswa sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman, ketertarikan, antusias, dan hasil belajar siswa. 
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E. Struktur Organisasi Penelitian 

Berikut adalah pemaparan struktur organisasi skripsi yang digunakan oleh 

penulis dalam menyusun skripsi ini, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V. Pada 

Bab I Pendahuluan penulis memaparkan beberapa hal yaitu latar belakang 

penelitian yang menjelaskan dasar atau alasan mengapa peneliti melakukan 

penelitian ini. Kemudian identifikasi dan perumusan masalah, pemecahan 

masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus 

penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat penelitian yang didalamnya 

terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Pada Bab II penulis memaparkan kajian pustaka yang berisi teori-teori dan 

pendapat para ahli tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Beberapa hal tersebut diantaranya yaitu pengertian IPS, 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, media pembelajaran, pengertian media visual, 

dan hasil belajar. Pada Bab II ini penulis juga memaparkan kerangka pemikiran, 

dan hipotesis penelitian. 

Pada Bab III metode penelitian, penulis memaparkan model penelitian, setting 

penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data. 

Pada Bab IV penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya, dimulai 

dari deskripsi data awal, yang berisi data lokasi sekolah, dan keadaan sekolah 

yang menjadi lokasi penelitian. Kemudian tenaga pengajar di sekolah, serta 

keadaan siswa. Data awal penelitian mencakup beberapa hal yaitu keadaan kelas, 

proses pembelajaran IPS, kebiasaan guru dalam mengajar IPS, minat belajar siswa 

dalam pembelajaran, fasilitas bahan dan media pembelajaran, pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran, permasalahan pembelajaran IPS, dan profil observer. 

Kemudian penulis memaparkan proses dan hasil penelitian yang didalamnya 

mencakup data dan keadaan sebelum tindakan, penelitian pada siklus pertama dan 

kedua, perencanaan pembelajaran siklus pertama dan kedua, pelaksanaan 

pembelajaran siklus pertama dan kedua. 

Kemudian pada bab terakhir yaitu pada bab V penulis memaparkan 

kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran peneliti bagi beberapa pihak mengenai 

hal yang diteliti pada skripsi ini 



9 

 

Achmad Muparok,2013 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA TENTANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN RI MELALUI 
MEDIA VISUAL PADA PEMBELAJARAN IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


