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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat Jasmani dan Rohani, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(UU No. 20 Tahun 2003  Pasal. 3). 

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha 

dan dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa 

demi kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia 

menaruh harapan besar terhadap pendidik dalam perkembangan masa depan 

bangsa ini, karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi 

penerus dibentuk (Nursidik. blogspot.com, 2007). 

Pendidikan adalah investasi besar jangka panjang yang harus ditata, 

disiapkan dan diberikan sarana maupun prasarananya dalam arti modal 

material yang cukup besar, tetapi sampai saat ini Indonesia masih dihadapi 

pada problematika (permasalahan) klasik, dalam hal ini yaitu kualitas 

pendidikan. Problematika ini setelah dicoba untuk dicari akar 
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permasalahannya adalah bagaikan sebuah mata rantai yang melingkar dan 

tidak tahu dari mana mesti harus diawali. 

Terkait dengan mutu pendidikan khususnya pendidikan pada jenjang 

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai saat ini masih jauh 

dari apa yang kita harapkan. Kondisi demikian dapat dilihat pada proses 

belajar mengajar, dimana masih rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang 

kita ketahui bersama juga tidak luput dari kecenderungan proses pembelajaran 

teacher centered. Kondisi demikian tentu membuat proses pembelajaran 

hanya dikuasai guru, apalagi pembelajaran IPS merupakan mata pelajaran 

sarat materi sehingga siswa dituntut memiliki pemahaman yang holistik 

terhadap materi yang disampaikan guru. Namun untuk mengatasi itu semua 

ada beberapa upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah penerapan 

Media Audio Visual pada pembelajaran IPS dengan Media Audio Visual 

diharapkan  dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

Dari observasi dan wawancara dengan Ibu  My selaku guru kelas IVA 

SD Negeri 2 Harapan Jaya Sukarame Bandar Lampung, diperoleh keterangan 

bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS rata-rata nilai ulangan 

harian di semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011 tergolong rendah 

mendapat nilai  59, sehingga dengan demikian motivasi belajar siswa juga 

tergolong rendah. Sedangkan KKM (Kreteria Ketuntasan Minimal) yang 

ditetapkan oleh guru di SD Negeri 2 Harapan Jaya yaitu 65, selain itu proses 

pembelajaran IPS di SD Negeri 2 Harapan Jaya yang kurang bervariasi, dan 

cenderung membosankan, dapat dilihat dari proses pembelajaran yang teacher 
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centered, serta kurangnya pengoptimalan Media pembelajaran IPS. Siswa juga 

kurang termotivasi untuk mengikuti pelajaran tersebut, dapat terlihat saat 

pembelajaran berlangsung masih banyak terlihat siswa yang sibuk sendiri dan 

tidak memperhatikan penjelasan guru.    .  

Media Audio Visual adalah salah satu Media pembelajaran yang 

dapat dilihat dan dapat didengar, seperti film bersuara, video, tv, sound slide 

(Asra, 2007: 5.6). Alat-alat audio visual dapat menyampaikan pengertian atau 

informasi dengan cara yang lebih konkrit atau lebih nyata dari pada yang 

dapat disampaikan dari kata-kata yang diucapkan, dicetak atau ditulis. Oleh 

karena itu, alat-alat audio visual dapat membuat suatu pengertian atau 

informasi lebih berarti. Dengan melihat dan sekaligus mendengar, orang yang 

menerima pelajaran, penerangan, atau penyuluhan dapat lebih mudah dan 

lebih cepat mengerti tentang apa yang dimaksud oleh yang memberi pelajaran, 

penerangan, dan penyuluhan. Keraguan atau salah pengertian dapat 

dihindarkan secara efektif.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu adanya 

perbaikan pembelajaran IPS pada siswa kelas IVA SD Negeri 2 Harapan Jaya 

Sukarame Bandar Lampung dengan menggunakan Media Audio Visual untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut : 

1. Rendahnya motivasi belajar siswa kelas IVA SD Negeri 2 Harapan Jaya 

Sukarame Bandar Lampung. 
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2. Rendahnya prestasi atau hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 2 

Harapan Jaya Sukarame Bandar Lampung. 

3. Proses pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga terkesan 

membosankan. 

4. Pemanfaatan Media yang kurang optimal dalam proses pembelajaran. 

5. Proses pembelajaran yang dilaksanakan cenderung bersifat teacher 

centered.   

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penggunaan Media Audio Visual pada pembelajaran IPS 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IVA SD Negeri 2 

Harapan Jaya Sukarame Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011 ? 

2. Bagaimanakah penggunaan Media Audio Visual pada pembelajaran IPS 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 2 Harapan 

Jaya Sukarame Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IVA SD Negeri 2 Harapan 

Jaya Sukarame Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011 melalui 

penggunaan Media Audio Visual. 
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2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 2 Harapan Jaya 

Sukarame Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011 melalui 

penggunaan Media Audio Visual. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Adapun hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Siswa 

a. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran IPS. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan yang 

diharapkan. 

c. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar IPS dengan 

model pembelajaran yang disajikan khususnya siswa kelas IVA SD 

Negeri 2 Harapan Jaya. 

2. Guru 

a. Guru dapat berkembang secara profesional. 

b. Melalui penelitian ini guru dapat memberi motivasi serta inovasi 

pembelajaran untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam profesinya 

sebagai guru dalam pembelajaran anak. 

c. Guru dapat mengoptimalkan penggunaan Media Audio Visual pada 

pembelajaran IPS sebagai alat untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa. 

d. Guru dapat lebih termotivasi untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas yang bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan proses 

pembelajaran. 
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3. Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran, kualitas lulusan, dan eksistensi sekolah sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan.  

4. Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman pada saat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki dan menciptakan pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta mampu menciptakan 

pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan untuk peserta didik 

dimasa yang akan datang.    
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