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BAB I 

   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan dan pembaharuan pendidikan di Indonesia dewasa ini 

mengalami kemajuan yang pesat sejak diberlakukannya Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 serta otonomi pendidikan sebagai implikasi dari 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintah 

Daerah dan PP No.19 Tahun 2005, serta aturan dalam kurikulum 2004. 

Pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial yang di terapkan di sekolah 

membosankan, mengakibatkan siswa kurang minat untuk belajar. Guru hanya 

menjelaskan waktu kejadian dan tokoh sehingga pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di rasakan siswa hanya mengulang hal-hal yang sama, teknik pengajaran 

yang kurang baik, guru hanya memulai pelajaran dengan bercerita atau bahkan 

membacakan apa yang di tulis dalam buku pelajaran. 

 

Dari hasil pengamatan terhadap hasil belajar IPS pada semsester ganjil Tahun 

Pelajaran 2010/2011, nilai rata-rata kelas hanya 5,5 sedangkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan 6,5. Siswa yang mampu 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) berjumlah hanya 12 orang 

(30%) dari 40 orang siswa. 
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Dalam pembelajaran, siswa hanya diam dan duduk saja mendengarkan guru 

mengajar tanpa mengetahui dengan jelas apa yang di ajarkan di dalam kelas 

sehingga kurangnya minat siswa untuk belajar IPS, dan kurangnya pemahaman 

siswa dalam belajar IPS karena teknik pengajaran yang kurang baik, guru 

hanya menggunakan metode ceramah, sehingga murid menjadi jenuh dalam 

belajar IPS. Teknik mengajar IPS dengan menggunakan media gambar 

membantu siswa untuk lebih mudah memahami IPS, siswa bisa dengan mudah 

belajar dan mengingat pelajaran IPS. Dengan demikian teknik tersebut dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dan prestasi siswa untuk lebih giat lagi 

dalam belajar IPS. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas V           

SDN I Rajabasa Bandar Lampung agar siswa tidak jenuh dalam belajar IPS 

maka pembelajaran dilakukan dengan bantuan media gambar sehingga prestasi 

siswa meningkat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah di lakukan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan teknik pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPS 

siswa kelas V SDN I Rajabasa Bandar Lampung membosankan. 

2. Guru mengajar IPS di kelas V SDN I Rajabasa Bandar Lampung hanya 

cenderung membaca saja, dengan metode ceramah. 
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C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada latar belakang maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah meningkatkan 

prestasi belajar IPS siswa kelas V SDN I Rajabasa Bandar Lampung semester 

genap tahun pelajaran 2010/2011 dalam pembelajaran menggunakan media 

gambar ?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS di kelas V SDN I Rajabasa Bandar Lampung dengan 

menggunakan media gambar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Guru Sebagai Peneliti. 

Memberikan pengalaman kepada guru sebagai peneliti tentang cara-cara 

pembelajaran IPS yang dapat meningkatkan prestasi bagi siswa. 

2. Bagi Siswa. 

Memberikan pengalaman bagi siswa tentang belajar IPS menggunakan 

media gambar. 

3. Bagi Sekolah.  

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. 

 

 

 


