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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan sarana yang dapat mempersatukan setiap warga 

negara menjadi suatu bangsa. Melalui pendidikan, setiap peserta didik 

difasilitasi, dibimbing dan dibina untuk menjadi warganegara yang 

menyadari dan merealisasikan hak dan kewajibannya. Pendidikan juga 

merupakan alat yang ampuh untuk menjadikan setiap peserta didik dapat 

duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. 

 

Pada pusat bahasa departemen pendidikan nasional bahwa: “pendidikan 

adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik” (Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional. 2002 : 263). 

 

Di dalam dunia pendidikan guru memang bukan satu-satunya sumber 

belajar, walaupun tugas, peranan dan fungsinya dalam proses belajar 

mengajar sangat penting.  Kalau dilihat dari sejarah perkembangan profesi 

guru, tugas mengajar sebenarnya adalah pelimpahan dari tugas orang tua 

karena tidak mampu lagi memberikan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap-sikap tertentu sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan 
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berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan 

masyarakat serta budaya pada umumnya, berkembang pula tugas dan 

peranan guru, seiring dengan berkembangnya jumlah anak yang 

memerlukan pendidikan. 

 

Proses belajar mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan 

yang dapat membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan pendidikan pada dasarnya mengarahkan para siswa menuju pada 

perubahan tingkah laku baik intelektual maupun sosial agar dapat hidup 

mandiri dan makhluk sosial. Dalam proses belajar mengajar tersebut 

terjadi proses interaksi antara siswa dan guru, antara yang belajar dan 

mengajar atau antara pembelajar dan pengajar. Melalui proses 

pembelajaran siswa akan berkembang secara sempurna atau tercapai hasil 

belajar yang optimal dengan didukung keaktifan dan motivasi belajar yang 

tinggi (Nashar, 2004: 38). 

 

Sekolah yang menjadi tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 1 

Martapura OKU Timur, karena disekolah tersebut sudah tersedia media 

berupa TV, VCD, LCD, OHP, Laptop yang dapat digunakan untuk 

mendukung kegiatan belajar mengajar. Selain itu materi pembelajaran 

dalam penyajiannya hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa 

merasa bosan untuk belajar, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Hal 

ini diketahui peneliti melalui wawancara dengan beberapa orang siswa 

kelas VII. Siswa jarang dilibatkan dan berlaku pasif artinya hanya 

mendengarkan penjelasan guru saja.  
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMP 

Negeri 1 Martapura OKU Timur, peneliti mengetahui bahwa rendahnya 

kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan, 

khususnya pada pelajaran IPS Sejarah disebabkan oleh beberapa hal. 

Informasi yang dihimpun dari beberapa orang guru di SMP Negeri 1 

Martapura OKU Timur diantaranya adalah kondisi guru yang memberikan 

materi hanya dengan menggunakan metode ceramah, lalu kurang 

beragamnya metode pembelajaran yang digunakan sehingga kegiatan 

mengajar menjadi monoton, dan juga sekolah tersebut kurang 

memanfaatkan media pembelajaran yang mereka miliki agar proses 

pembelajaran lebih bervariasi.  

Hamalik menyatakan “pada hal salah satu tolak ukur keberhasilan 

pembelajaran adalah daya serap atau hasil belajar yang dicapai siswa 

dalam belajar. Dimana daya serap berdasarkan hasil evaluasi belajar 

dan upaya dalam meningkatkan keberhasilan belajar siswa dapat 

dilakukan dengan perbaikan pada proses pembelajaran, baik metode 

dalam pencapaian materi maupun media yang digunakan dalam 

penyajian materi” (Hamalik : 2001, 87).  

 

Serta menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai bahwa: “salah satu cara 

dalam meningkatkan motivasi dan daya serap siswa dalam belajar adalah 

menggunakan media yang dapat membantu proses belajar mengajar. 

Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil 

belajar yang dicapainya” (Nana Sudjana dan Ahmad Rivai : 2001, 1). 

 

Untuk mengatasi kebosanan siswa tersebut perlu menggunakan media 

yang menyajikan audio visual dalam bentuk film yang berisikan materi 

ajar yang sedang dipelajari sehingga membantu siswa dalam memahami 
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materi dengan jelas. Teknologi audio-visual cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. 

 

Pengajaran melalui audio-visual adalah produksi dan penggunaan materi 

yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak 

seluruhnya tergantung kepada pamahaman atau simbol-simbol yang 

serupa. Penerapan model teknologi audio-visual diduga dapat menjadi 

solusi untuk mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut. Namun demikian, 

untuk menjawab dugaan tersebut tentunya perlu dilakukan penelitian 

terlebih dahulu. 

 

Dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Film Dokumenter 

Tentang Kehidupan Awal Manusia Purba Terhadap Hasil Belajar IPS 

Siswa Pada Materi Pelajaran Sejarah di Kelas VII di SMP Negeri 1 

Martapura OKU Timur”.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh penggunaan film dokumenter tentang kehidupan awal 

manusia purba terhadap aktivitas belajar IPS siswa pada materi 

pelajaran sejarah kelas VII di SMP Negeri 1 Martapura OKU Timur. 
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2. Pengaruh penggunaan film dokumenter tentang kehidupan awal 

manusia purba terhadap motivasi belajar IPS siswa pada materi 

pelajaran sejarah kelas VII di SMP Negeri 1 Martapura OKU Timur. 

3. Pengaruh penggunaan film dokumenter tentang kehidupan awal 

manusia purba terhadap hasil belajar IPS siswa pada materi pelajaran 

sejarah kelas VII di SMP Negeri 1 Martapura OKU Timur. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 

Agar masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis 

membatasi masalah pada “Pengaruh penggunaan film dokumenter tentang 

kehidupan awal manusia purba terhadap hasil belajar IPS siswa pada 

materi pelajaran sejarah kelas VII di SMP Negeri 1 Martapura OKU 

Timur”. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan  masalah di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah ada pengaruh dari penggunaan film dokumenter tentang 

kehidupan awal manusia purba terhadap hasil belajar IPS siswa pada 

materi pelajaran sejarah kelas VII di SMP Negeri 1 Martapura OKU 

Timur? 

b. Sejauh mana pengaruh penggunaan film dokumenter tentang kehidupan 

awal manusia purba terhadap hasil belajar IPS siswa pada materi 

pelajaran sejarah kelas VII di SMP Negeri 1 Martapura OKU Timur? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan, yaitu : 

1. Mengetahui apakah ada pengaruh dari penggunaan film dokumenter 

tentang kehidupan awal manusia purba terhadap hasil belajar IPS siswa 

pada materi pelajaran sejarah kelas VII di SMP Negeri 1 Martapura 

OKU Timur. 

2. Mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan film dokumenter 

tentang kehidupan awal manusia purba terhadap hasil belajar IPS siswa 

pada materi pelajaran sejarah kelas VII di SMP Negeri 1 Martapura 

OKU Timur. 

 

1.6. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan : 

1. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi 

sekolah dalam rangka mengembangkan proses belajar mengajar di 

dalam kelas. 

2. Bagi guru, dapat memberikan informasi tentang model dan metode 

mengajar yang dapat diterapkan di dalam kelas untuk meningkatkan 

pemahaman, aktivitas, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

sejarah 

3. Bagi siswa, dengan menggunakan model pembelajaran dan metode 

mengajar yang lebih bervariasi dapat memberikan suasana baru dalam 

proses belajar di kelas sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. 
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4. Bagi peneliti, memberikan pengalaman yang berharga kepada peneliti 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan film dokumenter tentang 

kehidupan awal manusia purba terhadap hasil belajar IPS siswa pada 

materi pelajaran sejarah kelas VII di SMP Negeri 1 Martapura OKU 

Timur. 

 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian pendidikan, 

khususnya pendidikan sejarah karena yang akan dilihat adalah hasil belajar 

siswa pada materi pelajaran sejarah. Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 1 Martapura OKU Timur 

tahun ajaran 2013/2014. Siswa kelas VII
1
 terpilih sebagai sampel pada 

kelas eksperimen dan siswa kelas VII
3
 sebagai sampel pada kelas kontrol. 

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan 

film dokumenter tentang kehidupan awal manusia purba terhadap hasil 

belajar ips siswa pada materi pelajaran sejarah kelas VII di SMP Negeri 1 

Martapura OKU Timur tahun ajaran 2013/2014. 

 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada 

aspek kognitif siswa atau perbedaan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah yang diajarkan dengan menggunakan film dokumenter 

sebagai medianya pada kelas eksperimen dan menggunakan media power 

point pada kelas kontrol. Indikator hasil belajar siswa diukur dari tes akhir 

(posttest). Hasil belajar siswa dapat diketahui dari hasil tes formatif tipe 

essay yang diberikan pada saat posttest sesuai dengan waktu yang telah 
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ditentukan selama proses pembelajaran berlangsung di SMP Negeri 1 

Martapura OKU Timur. Materi ajar yang akan digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari satu kompetensi dasar pada mata pelajaran sejarah kelas VII 

tingkat SMP, dengan sub materi atau pokok bahasan tentang: “Zaman 

Prasejarah” yang telah disesuaikan dengan KTSP dan buku belajar yang 

digunakan di SMP Negeri 1 Martapura. 
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