
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah yang dihadapi guru kelas I (peneliti) adalah minat dan motivasi belajar di kelas I 

tergolong rendah, sehingga mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. 

Dari 30 siswa hanya 17 orang siswa  yang aktif. Karena tidak menggunakan alat peraga, 

siswa cenderung bosan dan sulit menerima pelajaran dengan hasil yang memuaskan 

sesuai yang ditargetkan guru. 

 

Merencanakan suatu kegiatan merupakan kegiatan sehari-hari bagi setiap orang yang 

hidup secara terattur. Membuat Rencana Pembelajaran (RP) merupakan kegiatan rutin 

seorang guru, memilih metode, media dan sumber belajar harus difikirkan dengan tepat 

agar waktu pembelajaran dapat menarik kegiatan dan mencapai hasil yang diharapkan. 

Guru sebagai fasilitator, pembelajaran dikelas tidak berpusat pada guru namun 

ditekankan pada siswa. 

 

Dengan menggunakan media kartu dalam pembelajaran Tematik memotivasi  minat 

siswa untuk belajar MaTematika, Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, Agama, Olahraga 

terutama dikelas I SDN 1 Perumnas Way kandis. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas I disebabkan oleh rendahnya pemahaman 

konsep Matemattika, Bahasa, IPA, IPS, Agama, Olahraga (Tematik karna) tiak 

menggunakan alat peraga, guru hanya menggunakan buku paket pada saat mengajar. 

Salah satu materi di kelas I semester satu adalah temanya keluarga. 

 

Heinich (1093) media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa 

latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “mediun”  yang secara harfiah berarti 

perantara. Yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Heinich mencontohkan 

media ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak (termasuk kartu gambar) 

komputer. 
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Contoh media tersebut bisa dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa 

pesan-pesan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.Pengertian media telah 

diuraikan diatas. Masih ada pengertian lain yang dikemukakan oleh bebrapa ahli, contoh : 

 

a. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan ntuk keperluan pembelajaran 

(Schramm, 1977). 

b. Sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti biku, film, video 

slide dan sebagainya (Briggs, 1977). 

 

Apat disimpulkan berapa pentingnya media dalam suatu proses pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses komunikasi. Dalam 

komunikasi biasanya guru berperan kepada siswa, dalam ini siswa sebagai penerima 

pesan agar pesan atau bahan ajar yang disampaikan guru dapat ditrima siswa dengan 

benar, maka dibutuhkan wahana penyalur pesan yaitu media pembelajaran. 

 

Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau 

perangkat keras (hardware) dan unsur pesan yang dibawanya. Media pembelajaran 

memerlukan peralatan untuk menyajikan pesan, namun yang terpenting bukanlah 

peralatan itu, tetapi pesan atau informasi belajar yang di bawakan oleh media itu sendiri. 

 

Perangkat lunak (software) adalah informasi atau bahan ajar itu sendiri yang akan 

disampaikan kepada siswa sedangkan perangkat keras (hardware) adalah sarana atau 

peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan ajar tersebut. 

 

Beberapa hasil kajian atau hasil penelitian sebagai berikut : 

a. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila siswa turut aktif dalam pembelajaran 

tersebut dengan perkataan lain yang menjadi pusat kegiatan dalam pembelajaran 

bukan guru melainkan siswa maka diperlukan baerbagai fasilitas sebagai media 

pembelajaran yang dapat lebih mengoptimalkan pencapaian hasil belajarnya 
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b. Rata-rata jumlah informasi yang diperoreh sesorang melalui indra menunjukan 

sebagai berikut : 6% penciuman, 6 % sentuhan, 13 % pendengaran, 75 %  

penglihatan. Pengetahuan seseorang paling banyak diperoleh melalui visual atau indra 

penglihatan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, guru kelas (peneliti) dibantu teman sejawat 

mengidentifikasikan masalah, maka dengan melakukan diskusi dengan teman sejawat 

bebrapa masalah teridentifikasi antara lain : 

1.  Meningkatkan keinginan siswa untuk memperaktekan pada mata pelajaran semua 

bidang studi (MaTematika, Bahasa Indonesia, IPA, Agama, PKN dan Olah Raga). 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada semua bidang studi. 

3. Menghilangkan kebosanan siswa dan meningkatkan kegiatan belajar siswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan indentifikasi dan analisis kajian pustaka masalah tersebut diatas maka yang 

menjadi permasalahan ini adalah : “Apakah media kartu dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, kelas I semester ganjil di SDN I Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung 

Senang ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian pembelajaran ini adalah untuk : 

1.3.1 Meningkatkan kegiatan siswa melalui media kartu bergambar. 

1.3.2 Memotivasi siswa kelas I SDN 1 Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar 

Lampung. 

1.3.3 Meningkatkan hasil belajar siswa kelas I pada umumnya. 
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1.4 Manfaat Penelitian. 

Penelitian tindakan kelas dengan perbaikan diharapkan mampu : 

1.4.1 Bagi guru. 

Menjadi guru yang professional. 

1.4.2 Bagi Siswa 

1. Percaya diri, mantap dalam mengelola pelajaran. 

2. Melalui refleksi dapat mengetahui kelemahan-kelemahan atau permasalahan 

pembelajaran serta mencapai alternatife solusinya. 

1.4.3 Bagi sekolah. 

1.  Dapat mempertanggung jawabkan perbaikan pembelajaran yang dilakukan 

secara ilmia, yang dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan. 

2. Dapat digunakan laporan PTK ini sebagai karya ilmiah dalam 

mengembangkan profesi sebagai guru. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


