
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif mengembangkan

kepribadian dan kemampuan baik di dalam maupun di luar sekolah. Oleh

karena itu, pendidikan hendaknya melihat jauh ke depan dan memikirkan

apa yang akan dihadapi peserta didik di masa yang akan datang.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan perjuangan

dalam proses pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh guru, peserta

didik, orang tua dan lingkungan. Penentu keberhasilan pendidikan di

sekolah adalah guru dan siswa. Oleh karena itu, guru sebagai pengajar

perlu memiliki dan menerapkan berbagai pengetahuan dengan strategi

belajar yang dapat membantu peserta didik, untuk memahami materi ajar.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang

sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
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Selain itu, Hamalik (2002: 3) menyatakan bahwa pendidikan
adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa supaya mampu
menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Dengan
demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang
memungkinkannya untuk berfungsi secara baik dalam kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah usaha mengajar berbagai
pengetahuan dan keterampilan.

Saat ini pembenahan kurikulum guna mencapai tujuan dalam

pendidikan telah dilaksanakan, pembelajaran tematik sebagai model

pembelajaran termasuk salah satu tipe/jenis dari-pada model pembelajaran

terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman

bermakna kepada siswa (Depdiknas, 2006: 5). Pembelajaran terpadu

adalah upaya memadukan berbagai materi belajar yang berkaitan, baik

dalam satu disiplin ilmu maupun antardisiplin ilmu dengan kehidupan dan

kebutuhan nyata para siswa, sehingga proses belajar anak menjadi sesuatu

yang bermakna dan menyenangkan anak.

Pembelajaran terpadu mengacu kepada dua hal pokok, yaitu: 1)

keterkaitan materi belajar antardisiplin ilmu relevan dengan

diikat/disatukan melalui tema pokok, dan 2) keterhubungan tema pokok

tersebut dengan kebutuhan dan kehidupan aktual para siswa. Dengan

demikian tingkat keterpaduannya bergantung kepada strategi dalam

mengaitkan dan menghubungkan materi belajar dengan pengalaman nyata

para siswa (http://sobarnasblog.blogspot.com).

Berdasarkan pengertian-pengertian, diatas dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang menghubungkan

bahan ajar dari berbagai mata pelajaran dengan kenyataan hidup sehari-

hari. Sehubungan dengan itu, pembelajaran terpadu membantu anak untuk
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belajar menghubungkan apa yang telah dipelajari dan apa yang baru

dipelajari.

Masalah pada pembelajaran tematik sebagaimana telah dijelaskan

di atas dapat diberikan solusi salah satunya dengan menggunakan media

audio visual dalam proses pembelajaran. Asra (2007: 5.6) mengungkapkan

bahwa media audio visual adalah salah satu media yang dapat dilihat dan

didengar, seperti film bersuara, video, TV, dan sound silde. Alat-alat audio

visual dapat menyampaikan pengertian atau informasi dengan cara lebih

konkret atau lebih nyata yang disampaikan dengan kata-kata yang

diucapkan, dicetak atau ditulis. Hal tersebut sesuai dengan taraf berpikir

anak SD yang masih berada pada taraf berpikir konkret. Piaget (dalam

Budi, 2006: 54-58) mengungkapkan bahwa anak usia SD 6/7-11/12 tahun

berada pada taraf berpikir konkret, anak hanya mampu berpikir dengan

logika untuk memecahkan masalah yang sifatnya konkret atau nyata saja,

yaitu dengan cara mengamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan

dengan pemecahan masalah itu.

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan penulis dengan

guru kelas pada 20 Januari 2014 di kelas IV Zulkifli SD Muhammadiyah

pada pembelajaran tematik, diperoleh keterangan bahwa motivasi belajar

siswa masih rendah. Rendahnya motivasi belajar siswa terlihat pada saat

mengikuti proses pembelajaran yaitu kurangnya motivasi siswa dalam

belajar, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, kurang aktif

menjawab pertanyaan guru, kurang aktif mengungkapkan pendapat, belum

digunakannya media pempelajaran oleh guru khususnya media audio

visual. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered), dan

hasil belajar siswa kelas IV Zulkifli masih rendah. Hal tersebut berdampak
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pada rendahnya motivasi belajar siswa yang dapat diketahui dari

rendahnya nilai mid semester siswa di semester genap tahun pelajaran

2013/2014 yaitu rata-rata 65, sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) yang ditetapkan adalah 66. Jumlah siswa yang mencapai KKM

adalah 15 orang siswa atau 42,8% dari 35 orang siswa. Selain itu guru

kurang mengoptimalkan media pembelajaran khususnya media audio

visual.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya dilakukan

perbaikan kualitas pembelajaran tematik melalui penelitian tindakan kelas

dengan penerapan media audio visual untuk meningkatkan motivasi dan

hasil belajar siswa SD Muhammadiyah Metro Pusat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diidentifikasi

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut.

1. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar.

2. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru.

3. Siswa kurang aktif menjawab pertanyaan.

4. Siswa kurang aktif mengungkapkan pendapat.

5. Belum digunakannya media pembelajaran secara maksimal sehingga

siswa sulit untuk memahami proses pembelajaran.

6. Pembelajaran masih berpusat pada guru teacher centered sehingga

siswa sulit untuk memahami materi yang disampaikan.

7. Hasil belajar siswa kelas IV Zulkifli masih rendah.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini perlu

dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Adapun permasalahan

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan media audio visual dapat meningkatkan

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran tematik di kelas IV Zulkifli

SD Muhammadiyah Metro Pusat Kota Metro?

2. Bagaimanakah penerapan media audio visual dapat meningkatkan hasil

belajar siswa dalam pembelajaran tematik di kelas IV Zulkifli SD

Muhammadiyah Metro Pusat Kota Metro?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Meningkatnya motivasi belajar siswa melalui penerapan media audio

visual pada pembelajaran tematik kelas IV Zulkifli SD

Muahmmadiyah Metro Pusat Kota Metro.

2. Meningkatnya hasil belajar siswa melalui kegiatan penerapan media

audio visual dalam pembelajaran tematik kelas IV Zulkifli SD

Muhammadiyah Metro Pusat Kota Metro.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi Siswa

Dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa melalui media

audio visual pada siswa kelas IV Zulkifli SD Muhammadiyah Metro

Pusat Kota Metro.
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2. Bagi Guru

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

tematik di kelasnya, serta menambah dan mengembangkan

kemampuan guru dalam pembelajaran yang baik dan benar.

3. Bagi Sekolah

Merupakan bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan

kualitas pendidikan melalui penerapan pembelajaran tematik,

khususnya dalam penerapan media audio visual.

4. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam menerapkan

media audio visual untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada

pembelajaran tematik.


