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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan 

disekolah. Disini guru sebagai pendidik memiliki peranan yang sangat 

besar, Disamping sebagai fasilitator dalam pembelajaran juga sebagai 

pembimbing mengarahkan peserta didiknya sehingga menjadi manusia 

yang mengetahui pengetahuan luas baik pengetahuan umum, agama, 

kecakapan hidup, keterampilan budi pekerti dan kepribadian baik yang 

bisa membangun dirinya untuk lebih baik dari sebelumnya serta memiliki 

tanggung jawab besar dalam membangun bangsanya. 

 

Undang – Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan: 

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. Dalam pendidikan nasional Depdiknas ( 2004 : 3 ) pendidikan 

diartikan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia serta 

dituntut untuk menghasilkan kualitas manusia yang lebih tinggi guna 

menjamin pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan pendidikan 
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berkualitas harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan 

pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya. 

 

Berkaitan dengan hal itu strategi pembelajaran pada hakikatnya adalah 

prosedur yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran salah satu faktor yang sangat mendukung dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa adalah guru maka dari itu guru 

dituntut untuk bisa menguasai materi dan mampu menerangkan materi 

dengan menggunakan metode-metode dan media yang tepat dengan 

mudahnya proses pembelajaranya hal ini dapat di kuasai dan di pahami 

khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD merupakan salah satu 

program yang diharapkan dapat mejadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan lingkungan sekitar, serta prospek 

perkembangan sebaiknya dilaksanakan dengan menggunakan media 

gambar untuk menumbuhkan kemampuan berfikir yang cepat serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

 

Menurut A. Kosasih Djahiri (2000: 2) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan 

ilmu yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang – cabang ilmu 

sosial dan ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan 

dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat 

persekolahan. Dengan kata lain IPS adalah bidang studi yang mempelajari, 

menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial dimasyarakat dengan 

meninjau dari berbagai Aspek kehidupan atau satu perpaduan. 
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Keberhasilan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ditentukan 

bagaimana guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan menilai sesuai 

tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

masih ditemukan berbagai masalah antara lain aktivitas belajar siswa 

rendah dan  prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial masih kurang baik 

sebagai kurang baiknya sistim evaluasi, dan cara mengajar yang monoton 

tidak bervariasi atau membosankan yang menekankan pada mengingat dan 

memahami saja dan pembelajaran masih berpusat pada guru. Belajar akan 

lebih berhasil bila bahan pelajaran sesuai dengan bahan kebutuhan dan 

minat anak. Oleh karena itu pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan media gambar.    

 

Pengertian media disini adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian dalam proses 

pembelajaran, media sangat diperlukan agar siswa bisa menerima pesen 

dengan baik dan benar. Manfaat media gambar pada pempelajaran untuk 

sekolah dasar khususnya kelas IV akan di rasakan oleh siswa yaitu nilai –

nilai dan sepengetahuan tentang sejarah, negara – negara lain, serta 

perkembangan zaman dan masih banyak lagi lainnya tentang pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan penerapan media gambar pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut maka siswa akan 

menghayati apa yang diterangkan oleh guru dan selanjutnya akan 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari – hari karena dapat diingat dengan 

mudah. 
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Sebaliknya apabila media yang digunakan masih monotan jelas tidak 

membuat siswa tertarik dan bersemangat mengikuti pelajaran salah 

satunya pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sehingga sering kali membuat 

siswa merasa kebingungan apa yang dijelaskan oleh guru misalkan untuk 

mengetahui letak geografis suatu negara, tentang wajah – wajah para 

pahlawan dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini dapat di buktikan ketika 

siswa ditanya letak daerah yang ada di pulau – pulau pada peta. 

 

Berkenan dengan proses pembelajaran yang berada di SD Negeri I 

Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran belum 

sepenuhnya diterapkannya belum semua di terapkannya media gambar 

sebagai salah satu penunjang prestasi belajar pada salah satu bidang studi 

khusus Ilmu Pengetahuan Sosial disebabkan  keterbatasan alat dan media 

yang di butuhkan oleh para guru SD Negeri I  Gunung Rejo yang hanya 

menggunakan media yang monotan saja. 

 

Adapun prestasi belajar peserta didik di kelas IV SD Negeri I Gunung 

Rejo dapat  di lihat dari tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.1 

Hasil Ulangan Semester Ganjil Mata Pelajara IPS Kelas IV SD Negeri I 

Gunung Rejo tahun pelajaran 2013 / 2014 

 

Nilai Jumlah Siswa Persentase % Keterangan 

< 65 KKM 25 69% Belum tuntas 

> 65 KKM 11 31% Tuntas 

JUMLAH 36 100%  
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Dari data di atas menunjukan nilai sementara peserta didik kelas IV  SD 

Negeri I Gunung Rejo secara umum menunjukkan nilai yang tergolong  

kurang  baik dengan KKM 65 nilai yang dibawah KKM 69% dengan 

jumlah 25 siswa yang belum tuntas. Sedangkan yang diatas KKM hanya 

31% dengan jumlah 11 siswa yang sudah tuntas, hal tersebut 

mengidentifikasikan bahwa penguasan guru dalam memberikan pelajaran 

belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perestasi belajar 

peserta didik, sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan mengkaji tentang 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa dengan menggunakan 

media gambar pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV di SD 

Negeri I Gunung Rejo kecamatan way lima kabupaten pesawaran. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan di teliti dalam 

penelitian ini dapat di identifikasi sebagai beikut: 

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri I Gunung Rejo 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Rendahnya prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri I Gunung Rejo 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2013/2014. 

3. Pada saat pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial guru lebih sering 

menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah, 

pembelajaran terkesan monoton. 

4. Pembelajaran masih berpusat pada guru 
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5. Guru kurang menggunakan media pembelajaran 

6. Siswa kurang aktif dalm pembelajaran hanya berperan sebagai 

pendengar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah dengan melalui media gambar dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas  

IV SD Negeri I Gunung Rejo Kecamatan Waylima Kabupaten 

Pesawaran Tahun Pelajaran 2013/2014 ? 

2. Apakah dengan melalui media gambar dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahaun Sosial dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas  

IV SD Negeri I Gunung Rejo Kecamatan Waylima Kabupaten 

Pesawaran Tahun Pelajaran 2013/2014 ? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui media gambar 

pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV SD Negeri 

I Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2013 / 2014. 

b. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui media gambar 

pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV SD Negeri 

I Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2013 / 2014 

 

2.  Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi siswa: 

 Dapat meningkatkan aktivitas belajar pada siswa 

 Dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa 

 Sebagai bahan masukan bagi siswa mengenai materi Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

b. Bagi guru: 

 Bahan masukan bagi guru mengenai kelemahan dan kelebihan 

di miliki oleh siswa mengenai kemampuan memahami 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan baik dengan di 

terapkanya media gambar sebai penunjangnya prestasi. 



8 
 

 Dapat menjadi pertimbangan bagi guru untuk menerapakan 

stategi yang bervariasi dalam rangka menigkatkan mutu 

pendidikan 

 Dapat menambah wawasan dalam proses pembelajaran 

melalui media gambar 

 

c. Bagi sekolah: 

Sebagai literatur tambahan informasi program peningkatan 

aktivitas belajar untuk mengatasi masalah masih rendahnya 

aktivitas dan prestasi belajar siswa. 

 

d. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu alternatif 

pemecahan masalah dalam rangka peningkatan aktivitas belajar 

dan prestasi belajar siswa. 

 

 


