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A. Latar Belakang Masalah 
 

Pendidikan adalah hal penting dan kunci keberhasilan suatu bangsa. 

Pendidikan juga menjadi tolak ukur suatu bangsa untuk dapat bersaing dalam 

dunia internasional. Melalui pendidikan suatu bangsa dapat menjadi bangsa 

yang tangguh, mandiri, berkarakter dan berdaya saing. Sebagai fondasi, 

pendidikan memberi bekal ilmu pengetahuan bagi siswa, mengembangkan 

potensi mereka, dan sarana transfer nilai. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal I  menjelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar siswa 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.  

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan untuk 

mengembangkan potensi  siswa dengan mewujudkan suasana belajar dan  

proses pembelajaran. Tahapan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi  diberikan kepada siswa 

sesuai dengan tingkat perkembangannya, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan. Terkait pelaksanaan pendidikan pada 
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jenjang pendidikan dasar  Suharjo (2006: 1) mengungkapkan bahwa pada 

pendidikan di SD dimaksudkan sebagai upaya pembekalan kemampuan dasar 

siswa berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermanfaat bagi 

dirinya sesuai tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka  untuk 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pelaksanaan pendidikan pada 

jenjang  pendidikan dasar SD/MI mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang memuat beberapa mata pelajaran, salah satunya 

adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).  

 Charles R. Keller (dalam Sapriya, 2006: 6) mengemukakan bahwa IPS 

merupakan suatu paduan dari pada ilmu-ilmu sosial dan ilmu lainnya yang 

tidak terikat oleh ketentuan/struktur ilmu tertentu melainkan bertautan dengan 

kegiatan-kegiatan pendidikan yang berencana dan sistematis untuk 

kepentingan program pengajaran sekolah dengan tujuan memperbaiki, 

mengembangkan dan memajukan hubungan-hubungan kemanusiaan 

masyarakat. Sementara itu Winataputra (dalam Sapriya, 2007: 5) 

mengungkapkan bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari,  menelaah 

dan menganalisis masalah sosial di masyarakat ditinjau dari  berbagai aspek  

kehidupan secara terpadu. Permendiknas  No. 22 Tahun 2006 tentang standar 

isi menjelaskan bahwa pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi 

Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS siswa 

disiapkan dan diarahkan agar mampu menjadi warga negara yang demokratis, 

dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. 

Tujuan mata pelajaran IPS bukan merupakan hal yang mudah untuk di 

capai. Saat proses pembelajaran dilaksanakan guru  harus kritis dan kreatif 
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dalam penyajian informasi dan penyediaaan media pembelajaran agar siswa 

mendapatkan  pengetahuan yang bermakna dalam proses mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 

di kelas IVA SD Negeri 1 Metro Barat pada pembelajaran IPS, diperoleh 

keterangan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa masih rendah. Rendahnya 

aktivitas belajar siswa terlihat pada saat mengikuti  proses pembelajaran yaitu 

siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, kurang aktif menjawab 

pertanyaan guru dan kurang aktif mengungkapkan pendapat. Hal tersebut 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa yang dapat diketahui dari  

rendahnya nilai mid semester siswa di semester ganjil tahun pelajaran 

2012/2013 yaitu rata-rata 61, sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan  adalah 70. Jumlah siswa yang mencapai KKM adalah 3 orang 

siswa atau 11,5 % dari 26 orang siswa. 

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS di 

kelas IVA SD Negeri 1 Metro Barat disebabkan oleh beberapa masalah yang 

terjadi  dalam  proses pembelajaran. Masalah  tersebut  diantaranya  adalah  

(1) guru  belum    menggunakan   variasi   pembelajaran   secara   maksimal, 

(2) pembelajaran masih berpusat   pada   guru  (teacher centered)   sehingga   

siswa  menjadi  pasif , dan (3) guru kurang mengoptimalkan penggunaan 

media pembelajaran sehingga siswa sulit untuk memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan.  

Masalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPS sebagaimana telah dijelaskan di atas  dapat diberikan solusi salah satunya 



4 
 

dengan penggunaan  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 slide. Alat-alat audio visual dapat menyampaikan pengertian atau 

informasi dengan cara lebih konkrit atau lebih nyata dari pada yang 

disampaikan dengan kata-kata yang diucapkan, dicetak atau ditulis. Hal 

tersebut sesuai dengan taraf berpikir anak SD yang masih berada pada taraf 

berpikir konkrit, sebagaimana Piaget (dalam Budi, 2006: 54-58) 

mengungkapkan bahwa anak usia SD 6/7-11/12 tahun berada pada taraf 

berpikir konkrit, anak hanya mampu berpikir dengan logika untuk 

memecahkan masalah yang sifatnya konkrit atau nyata saja, yaitu dengan cara 

mengamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pemecahan 

masalah itu. 

Sementara itu Hernawan (2007: 7) mengungkapkan bahwa berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan informasi yang disampaikan secara audio visual  

lebih kuat  diingat dibandingkan dengan penyampaian informasi secara 

auditori saja atau  visual saja. Oleh karena itu , alat-alat audio visual dapat 

membuat suatu pengertian atau informasi lebih berarti. Menggunakan indra 

penglihatan dan pendengaran secara bersama maka siswa akan menerima 

pelajaran, penerangan, atau penyuluhan dapat lebih mudah dan cepat mengerti 

apa yang dimaksud oleh pemberi pelajaran. Keraguan atau salah pengertian 

dapat dihindari secara efektif. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perbaikan proses 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan aktivitas 
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dan hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 1 Metro Barat melalui 

penggunaan media audio visual.  

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , dapat diidentifikasi masalah 

yang ada yaitu sebagai berikut : 

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS siswa kelas 

IVA SD Negeri 1 Metero Barat. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS siswa kelas IVA 

SD Negeri 1 Metro Barat. 

3. Guru belum menggunakan variasi pembelajaran secara maksimal. 

4. Pembelajaran masih berpusat   pada   guru  (teacher centered)   

sehingga   siswa  menjadi  pasif. 

5. Kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran sehingga siswa 

sulit untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan.  

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penggunaan media  audio visual pada pembelajaran IPS 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IVA SD Negeri 1 

Metro Barat tahun pelajaran 2012/2013? 

2. Apakah penggunaan media  audio visual pada pembelajaran IPS dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 1 Metro Barat 

tahun pelajaran 2012/2013? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari pelaksanaan penelitian 

ini  adalah untuk : 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 

IVA SD Negeri 1 Metro Barat menggunakan media audio visual tahun 

pelajaran 2012/2013. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas IVA 

SD Negeri 1 Metro Barat menggunakan media audio visual tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian   tindakan   kelas ini   diharapkan    dapat   memberikan 

manfaat   bagi : 

1. Siswa  

a. Melalui penerapan media audio visual diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa  kelas IVA SD Negeri 1 

Metro Barat. 

b. Melalui penerapan media audio visual diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 1 Metro 

Barat. 

2. Guru  

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

di kelasnya, serta menambah kemampuan guru dalam menggunakan 

media audio visual dalam proses pembelajaran secara tepat. 
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3. Sekolah  

Merupakan bahan masukan bagi sekolah dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi media 

pembelajaran, yakni media audio visual khususnya dalam 

pembelajaran IPS. 

4. Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan  dan pengembangan 

wawasan tentang penelitian tindakan kelas agar kelak menjadi guru 

yang profesional. 

 


