
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan selalu mengalami pembaharuan dalam rangka mencari struktur

kurikulum, sistem pendidikan dan metode pengajaran yang efektif dan efisien.

Upaya tersebut antara lain peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu

para pendidik dan peserta didik serta perubahan dan perbaikan kurikulum.

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah

pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang

bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan problema pendidikan yang

dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi

kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting

ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja,

karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di

sekolah untuk menghadapi problema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari

saat ini maupun yang akan datang.

Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan idealnya harus mampu

melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi. Dengan kata lain,

sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu berperan sebagai proses

edukasi (proses pendidikan yang menekankan pada kegiatan mendidik dan

mengajar), proses sosialisasi (proses bermasyarakat terutama bagi anak didik),



dan wadah proses transformasi (proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih

baik/ lebih maju).

MTs Muhammadiyah 1 Natar merupakan salah satu sekolah swasta yang

mempunyai input atau masukan siswa yang memiliki prestasi belajar yang

bervariasi. Karena prestasi belajar yang bervariasi inilah maka peran serta dan

keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar beraneka ragam. Pada tahun

pelajaran 2010/2011 batas terendah Nilai Ebtanas Murni (NEM) masuk MTs

Muhammadiyah 1 Natar adalah 16,50. Batas tuntas nilai IPS MTs

Muhammadiyah 1 Natar untuk tahun pelajaran 2010/2011 adalah 6,4.

Proses pembelajaran melalui interaksi guru dan siswa, siswa dan siswa, dan siswa

dengan guru, secara tidak langsung menyangkut berbagai komponen lain yang

saling terkait menjadi satu sistem yang utuh. Perolehan hasil belajar sangat

ditentukan oleh baik tidaknya kegiatan dan pembelajaran selama program

pendidikan dilaksanankan di kelas yang pada kenyataannya tidak pernah lepas

dari masalah.

Proses pembelajaran yang melibatkan peran serta siswa secara aktif adalah

metode pembelajaran berganda antrinya dalam satu proses pembelajaran

digunakan dua atau tiga metode sehingga dapat mengatasi kepasifan siswa dalam

mengikuti pembelajaran.

Selain hal di atas dalam melaksanakan kegiatan belajar, maka diperlukan adanya

landasan mental yang kuat yang mampu mendorong pada aktivitas yang rutin dan

tekun, sehingga aktivitas belajar yang dilakukan seseorang tersebut benar-benar

dapat terfokus pada suatu obyek yang sedang dipelajarinya. Menurut paradigma



behavioristik, belajar merupakan transmisi pengetahuan dari expert ke novice.

Berdasarkan konsep ini, peran guru adalah menyediakan dan menuangkan

informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa.

Tinjauan filosofis, psikologi kognitif, psikologi sosial, dan teori sains sepakat

menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan. Siswa sendiri yang

melakukan perubahan tentang pengetahuannya. Peran guru dalam pembelajaran

adalah sebagai fasilitator, mediator, dan pembimbing. Jadi guru hanya dapat

membantu proses perubahan pengetahuan di kepala siswa melalui perannya

menyiapkan scaffolding dan guiding, sehingga siswa dapat mencapai tingkatan

pemahaman yang lebih sempurna dibandingkan dengan pengetahuan sebelumnya.

Guru menyiapkan tanggga yang efektif, tetapi siswa sendiri yang memanjat

melalui tangga tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam.

Berdasarkan paradigma konstruktivisme tentang belajar tersebut, maka prinsip

media mediated instruction menempati posisi cukup strategis dalam rangka

mewujudkan ivent belajar secara optimal. Ivent belajar yang optimal merupakan

salah satu indikator untuk mewujudkan hasil belajar peserta didik yang optimal

pula. Hasil belajar yang optimal juga merupakan salah satu cerminan hasil

pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan yang berkualitas memerlukan sumber daya guru yang mampu dan siap

berperan secara profesional dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam era

perkembangan Iptek yang begitu pesat dewasa ini, profesionalisme guru tidak

cukup hanya dengan kemampuan membelajarkan siswa, tetapi juga harus mampu

mengelola informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa.

Konsep lingkungan meliputi tempat belajar, metode, media, sistem penilaian,



serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengemas pembelajaran dan

mengatur bimbingan belajar sehingga memudahkan  siswa belajar.

Dampak perkembangan Iptek terhadap proses pembelajaran adalah diperkayanya

sumber dan media pembelajaran, seperti buku teks, modul, overhead transparansi,

film, video, televisi, slide, hypertext, web, dan sebagainya. Guru profesional

dituntut mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis media pembelajaran

yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini diperhatikan mengenai arti, posisi, dan

fungsi media pembelajaran; landasan penggunaan media pembelajaran; perangkat

dan klasifikasi media pembelajaran; dan karakteristik media pembelajaran dua dan

tiga dimensi. Hal ini diharapkan dapat berperan sebagai salah satu pendukung

bagi para guru untuk menuju pemenuhan tuntutan profesionalisme.

Selain hal di atas faktor dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi belajar

adalah faktor metode pembelajaran. Selain siswa, unsur terpenting yang ada

dalam kegiatan pembelajaran adalah guru. Guru sebagai pengajar yang

memberikan ilmu pengetahuan sekaligus pendidik yang mengajarkan nilai-nilai,

akhlak, moral maupun sosial dan untuk menjalankan peran tersebut seorang guru

dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas yang nantinya akan

diajarkan kepada siswa.

Selain faktor metode pembelajaran, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi

prestasi belajar siswa adalah faktor lingkungan. Lingkungan merupakan suatu

komponen sistem yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan.Dalam

penelitian ini kondisi lingkungan sekolah dan keluarga menjadi perhatian karena

faktor ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa yang sangat



berpengaruh terhadap prestasi belajar. Sekolah adalah wahana kegiatan dan proses

pendidikan berlangsung. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat

dominan bagi pengaruh dan pembentukan sikap, perilaku, dan prestasi seorang

siswa.

Berbagai bentuk upaya untuk meningkatkan hasil siswa di dalam mempelajari IPS

(Ekonomi) harus ditempuh oleh guru agar siswa benar-benar tumbuh

kemampuannya dalam mempelajari IPS (Ekonomi) dan mereka terlatih secara

rutinitas untuk mempertinggi kemampuan mempelajari IPS (Ekonomi) secara

fasih, menikmatinya sebagai bacaan yang mulia, dan memahami maknanya untuk

diambil inti sari serta petunjuk di dalamnya.

Siswa yang telah mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pengarahan dari guru

IPS (Ekonomi) terhadap pelajaran yang diajarkan, diharapkan memiliki

konsentrasi yang tinggi dalam mempelajari IPS (Ekonomi), hal ini ditunjukkan

dengan ciri belajar yang dilandasi dengan motivasi sebagai berikut  (Sumadi

Suryabrata, 2001 : 18) :

a) Siswa selalu memperhatikan penjelasan dari guru dalam proses belajar
mengajar.

b) Siswa memiliki keinginan yang kuat dalam menguasai pelajaran.
c) Siswa senantiasa menjaga ketengan kelas saat pelajaran berlangsung.
d) Siswa rajin dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan kepadanya.
e) Siswa selalu berusaha untuk mencapai hasil belajar yang maksimal.

Menurut pendapat di atas dapat diambil pemahaman bahwa peranan seorang guru

dalam menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar sangat menentukan suatu

keberhasilan. Jadi dapat dipahami bahwa motivasi memiliki fungsi yang sangat

penting karena dapat memberikan dukungan mental kepada siswa untuk

mempelajari sesuatu dengan tekun, termasuk dalam mempelajari mata pelajaran



IPS baik dari segi membacanya maupun mempelajari maknanya sesuai dengan

tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa.

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui observasi kelas dan

wawancara dengan guru mata pelajaran (IPS) ekonomi kelas VIII semester ganjil

di MTs Muhammadiyah 1 Natar tahun pelajaran 2010/2011 menunjukkan bahwa

pencapaian hasil belajar siswa kurang optimal. Asumsi dasar yang menyebabkan

pencapaian kompetensi mata pelajaran ekonomi siswa kurang optimal adalah

pemilihan metode pembelajaran dan kurangnya peran serta (keaktifan) siswa

dalam KBM.

Tahun ajaran 2010/2011 MTs Muhammadiyah 1 Natar sudah mempergunakan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, namun pelaksanaannya belum optimal.

Metode mengajar guru masih secara konvensional. Proses belajar mengajar

ekonomi masih terfokus pada guru dan kurang terfokus pada siswa. Hal ini

mengakibatkan kegiatan belajar mengajar (KBM) lebih menekankan pada

pengajaran daripada pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan lebih

didominasi oleh siswa-siswa tertentu saja. Peran serta siswa belum menyeluruh

sehingga menyebabkan diskriminasi dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang

aktif dalam KBM cenderung lebih aktif dalam bertanya dan menggali informasi

dari guru maupun sumber belajar yang lain sehingga cenderung memiliki

pencapaian kompetensi belajar yang lebih tinggi. Siswa yang kurang aktif

cenderung pasif dalam KBM, mereka hanya menerima pengetahuan yang datang

padanya sehingga memiliki pencapaian kompetensi yang lebih rendah.

Data prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS (Ekonomi) adalah sebagai

berikut:



Tabel 1. Nilai Formatif 1 Kelas VIII SMT 1 TP. 2010/2011
Pelajaran IPS (Ekonomi)

No. Kelas

Nilai Jumlah
Siswa

65 (orang)
1 VIIIA 19 13 32

2 VIIIB 21 11 32

3 VIIIC 28 6 34

4 VIIID 24 2 26

Jumlah Siswa 92 32 124

Sumber: Nilai Murni Tes Formatif dengan nilai KKM 6,4.

Berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan hasil belajar siswa masih banyak

yang dibawah standar KKM, maka perlu dikembangkan suatu metode

pembelajaran yang mampu melibatkan peran serta siswa secara menyeluruh

sehingga kegiatan belajar mengajar tidak hanya didominasi oleh siswa-siswa

tertentu saja. Selain itu, melalui pemilihan metode pembelajaran tersebut

diharapkan sumber informasi yang diterima siswa tidak hanya dari guru

melainkan juga dapat meningkatkan peran serta dan keaktifan siswa dalam

mempelajari dan menelaah ilmu yang ada terutama mata pelajaran ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil

judul :

PENGGUNAAN MEDIA VISUAL DAN METODE PEMBELAJARAN

GROUP INVESTIGATION (GI) OLEH GURU DENGAN HASIL

BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPS KELAS VIII MTS

MUHAMMADIYAH 1 NATAR

B. Identifikasi  Masalah.



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat

diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Proses belajar mengajar masih terfokus pada guru belum terfokus pada siswa.

2. Hasil belajar IPS (ekonomi) siswa masih banyak yang berada di bawah

standar KKM.

3. Kurang optimalnya pemanfaatan media visual dan metode pembelajaran

group investigation.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan  identifikasi masalah  di atas,  maka masalah dalam  penelitian  ini

dibatasi pada penggunaan media visual (X1), metode pembelajaran dalam

penelitian ini dibatasi pada group invitigation (GI) (X2), dan hasil belajar(Y).

D. Rumusan Masalah

Berdasakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Adakah hubungan antara persepsi siswa tentang penggunaan media visual

oleh guru dengan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS Kelas VIII MTs

Muhammadiyah 1 Natar Tahun Pelajaran 2010/2011?

2. Adakah hubungan antara persepsi siswa tentang metode pembelajaran group

investigation (GI) yang diterapkan oleh guru dengan hasil belajar siswa mata



pelajaran IPS Kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 Natar Tahun Pelajaran

2010/2011?

3. Adakah hubungan antara persepsi siswa tentang penggunaan media visual

dan metode pembelajaran group investigation (GI) oleh guru dengan hasil

belajar siswa mata pelajaran IPS Kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 Natar

Tahun Pelajaran 2010/2011?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Hubungan antara persepsi siswa tentang penggunaan media visual

pembelajaran oleh guru dengan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS Kelas

VIII MTs Muhammadiyah 1 Natar Tahun Pelajaran 2010/2011.

2. Hubungan antara persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran

group investigation dengan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS Kelas VIII

MTs Muhammadiyah 1 Natar Tahun Pelajaran 2010/2011.

3. Hubungan antara persepsi siswa tentang penggunaan media visual dan

metode pembelajaran group investigation oleh guru dengan hasil belajar

siswa mata pelajaran IPS Kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 Natar Tahun

Pelajaran 2010/2011.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis



Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan

ilmu-ilmu pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan hasil belajar

siswa dan peran serta siswa dalam proses pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi sekolah yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan

dengan media visual dan metode pembelajaran group investigation yang

sesuai dengan materi pelajaran.

b. Bagi guru memberikan informasi mengenai manfaat media dan metode

pembelajaran group investigation dalam meningkatkan peran serta dan hasil

belajar siswa dalam proses belajar mengajar.

c. Bagi siswa yaitu untuk lebih meningkatkan kompetensi belajar siswa dengan

perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu proses pembelajaran.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian

Siswa SMP kelas VIII semester ganjil.

2. Objek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pemanfaatan media visual, metode

pembelajaran group investigation, dan hasil belajar.

3. Kompetensi siswa meliputi:

- Aspek kognitif: evaluasi hasil belajar siswa.



- Aspek afektif: peran serta siswa dalam KBM dan presentasi lisan.

4. Materi pokok yang digunakan adalah

Materi pelajaran IPS (Ekonomi) pada kelas VIII sementer ganjil Tahun

pelajaran 2010-2011.

Tempat penelitian: MTs Muhammadiyah 1 Natar.


