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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan prilaku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pembelajaran dan latihan. Dalam arti luas, pendidikan adalah segala bentuk 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat untuk mengembangkan kemampuan seoptimal mungkin sejak lahir 

tempat pendidikan dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang 

terprogram dan terencana secara formal. Pendidikan sebagai menyiapkan warga 

negara yang diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang terencana untuk membekali 

siswa agar menjadi warga negara yang baik. Tentu saja istilah baik di sini bersifat 

relatif tergantung kepada tujuaan nasional dari masing-masing bangsa, oleh 

karena masing- masing bangsa mempunyai filsafat hidup yang berbeda-beda 

(Hamalik, 2002: 22).  

Setiap usaha pendidikan senantiasa memiliki tujuan tertentu yang 

hendaknya dicapai. Berdasarkan tujuan pendidiakan yang jelas,  tegas, dan 

terarah, barulah pendidikan dapat menentukan usaha apa yang akan 

dilakukannnya dan bahan pelajaran apa yang sebaikknya diberikan kepada anak 

didiknya. Salah satunya adalah pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial sangat penting diberikan kepada siswa pada jenjang 

pendidikan dasar, karena siswa sebagai anggota masyarakat perlu mengenal 

masyarakat dan lingkungannya. Untuk mengenal masyarakat siswa dapat belajar 

dari kebudayaan, sejarah, maupun secara langsung melalui pengalaman hidup 
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ditengah- tengah masayarakat. Dengan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 

diharapkan siswa dapat memiliki sikap peka dan tanggap untuk bertindak secara 

rasional dan bertanggunjawab dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang 

dihadapi dalam kehidupannya (Hidayati, 2010:55). 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki tujuan untuk 

mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya dengan belajar pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial anak memiliki kemampuan menyelidiki apa yang telah terjadi 

sebelum mereka untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka 

mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Sikap belajar 

tersebut diarahkan pada pengembangan motivasi sehingga dapat tercipta suatu 

keinginan dari mereka untuk melanjutkan eksplorasi Ilmu Pengetahuan Sosial 

sampai ke luar kelas (Hidayati, dkk, 2008: 25).  

Hasil observasi yang dilakukan di Kelas V SD Muhammadiyah 5 Malang, 

diperoleh informasi bahwa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa 

kurang diberi kesempatan untuk belajar lebih aktif, kreatif dan mandiri dengan 

melakukan eksplorasi terhadap materi yang diajarkan, karena siswa tidak 

dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran sehingga siswa kurang memahami 

materi yang disampaikan. Hal ini mengakibatkan siswa kurang antusias dalam 

mengikuti pelajaran yang mengakibatkan siswa lebih memilih mengobrol dengan 

temannya. Selain itu juga disebabkan rendahnya minat baca siswa yang 

disebabkan oleh kurangnnya kemampuan dan keterampilan guru tentang 

kegunaan dan manfaat media dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar 

siswa rendah. 
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Menurut Solihatin (2008: 22) media pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial sebagai salah satu komponen pembelajaran, tidak luput dari pembahasan 

sistem pembelajaran secara menyeluruh. Pemanfaatan media merupakan bagian 

yang harus dapat diperhatikan guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Namun 

kenyataannya, media pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masih sering 

terabaikan dengan berbagai macam alasan, diantaranya terbatasnya waktu untuk 

membuat persiapan, sulit mencari media yang tepat. Hal ini sebenarnya tidak 

perlu terjadi jika setiap guru telah membekali diri dengan pengetahuan dan 

keterampilan dalam memilih media pembelajaran. Setiap jenis media memiliki 

karakteristik tertentu yang perlu dipahami sehingga dapat dipilih sesuai kebutuhan 

dan kondisi yang ada. 

Uraian di atas dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sangat 

dibutuhkan untuk meningakatkan proses dan hasil belajar siswa. Menurut Pribadi 

(2009: 46) menyatakan bahwa penggunaan media perlu menjadi bagian integral 

dari proses pembelajaran yang dialami oleh siswa agar dapat memberikan peran 

yang positif dan pemilihan media juga harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan 

setiap jenis media pasti memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu 

dipertimbangkan sebelum dipilih dan diimplementasikan dalam pembelajaran. 

Salah satu media yang dapat mengatasi permasalahan di atas adalah media komik. 

Media Komik merupakan media visual yang banyak disukai anak–anak maupun 

orang dewasa selain isinya yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari yang 

diperankan oleh tokoh komik, komik juga berisi gambar-gambar sehingga secara 

otomatis siswa akan lebih tertarik dan mengesankan. Pembelajaran yang 

bermakna adalah pembelajaran yang bisa melibatkan siswa secara aktif sehingga 
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siswa mendapatkan pengalaman belajar  yang  mengesankan. Dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial siswa harus dilibatkan penuh secara aktif dalam proses 

belajarnya (Sudjatmiko, 2003:50)  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan Peneliatian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penggunaan Media Komik Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelasa V SD Muhammadiyah 5 Malang”. 

B. Fokus Masalah 

Fokus masalah dilakukan agar peneliti lebih terarah dan tidak melenceng 

kemana-mana dengan mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga, dan teori-teori 

sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara mendalam. Fokus masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Materi yang menjadi bahan penelitian adalah menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia. 

2. Kelas yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah kelas V semester 

ganjil SD Muhammadiyah 5 Malang. 

3. Media yang digunakan dalam pembelajaran adalah komik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari judul maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaaan Media Komik untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V SD 

Muhammadiyah 5 Malang? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan penggunaan Media Komik 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V SD Muhammadiyah 5 

Malang? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan keinginan-keinginan yang ingin dicapai dalam hasil 

penelitian dengan memperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan. Begitu 

juga dengan penelitian ini, tujuan yang diinginkan dari penelitian ini berdasarkan 

masalah yang telah diuraikan pada rumusan masalah adalah untuk: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan Media komik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Kelas V SD Muhammadiyah 5 Malang. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan 

penggunaan Media Komik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas V SD Muhammadiyah 5 Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian tujuan dan diharapkan 

dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan 

terutama kalangan pendidikan. Ada dua manfaat dalam penelitian ini yaitu secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori peneliti berharap keberhasilan mendapatkan pengetahuan dan 

teori baru tentang proses belajar Ilmu Pengetahuan Sosial melalui penggunaan 

media khususnya penggunaan Media Komik bagi siswa kelas V. Selain itu 

peneliti juga berharap tumbuhnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran Ilmu 
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Pengetahuan Sosial yang dapat meningkatkan hasil belajar baik dari aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor begitu pula dengan peningkatan keaktifan 

dan kreatifitas siswa dalam pembelajaran secara umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, agar dapat meningkatkan keterlibatan, kegairahan, 

ketertarikan, kenyamanan dan kesenangan dalam diri siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. Di samping itu, hasil belajar 

siswa pun dapat meningkat. 

b. Bagi peneliti untuk menambah wawasan keilmuannya, meningkatkan 

profesionalisme dan sebagai umpan balik demi  perbaikan - perbaikan 

dalam studinya. 

c. Bagi guru untuk memperkaya pengetahuan tentang penggunaan media dan 

dapat mengetahui media pembelajaran yang bervariasi. 

F. Penegasan Istilah 

Adanya penegasan istilah dan pembatasan ruang lingkup penelitian 

diberikan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam judul. Adapun istilah yang 

perlu ditegaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Media komik adalah gambar berupa kartun yang mengungkapkan suatu 

karakter dan memerankan penokohan dalam suatu cerita yang ditujuakan 

pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Sudjana, 2011: 64) 

2. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang belajar, 

bukan saja perubahan yang mengenai pengetahuan, tetapi juga kemampuan 

untuk membentuk kecakapan dalam bersikap. Hasil belajar merupakan hasil 
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yang dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran dalam waktu tertentu 

yang diukur dengan menggunakan alat evaluasi tertentu (Arikunto, 2008: 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


