
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1  Latar Belakang Masalah

 Dalam  era  globalisai  ini  pengajaran  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  mendapat 

perhatian besar pada setiap jenjang pendidikan, khususnya pada tingkat sekolah dasar 

yang menjadi landasan bagi pendidikan selanjutnya.  Keberhasilan pengajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial ditentukan oleh berbagai hal antara lain, kemampuan guru dalam 

menyampaikan  pelajaran  kepada  siswa  terutama  di  dalam  penggunaan  media 

pembelajaran.

             Eksistensi guru dalam proses pembelajaran menjadi faktor yang utama dalam 

meningkatkan  prestasi  belajar.  Untuk  itu  guru  perlu  mendapat  pengetahuan  yang 

cukup  dalam  penggunaan  media  pembelajaran  dalam  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  . 

Namun yang terjadi selama ini perilaku guru   pada umumnya  masih menggunakan 

metode atau  cara  klasik  dalam proses  PBM. Metode yang dipakai  hanya  berkisar 

ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas itu saja tanpa mengembangkan metode 

yang  lain.  Akibatnya  perilaku  siswa  dalam proses  pembelajaran  kurang  kondusif, 

banyak  siswa  yang  ramai,  kelas  menjadi  gaduh  dan  masih  banyak  lagi  perilaku-

perilaku lain yang kurang baik. Hal ini pula yang terjadi di SDN Tunggunjagir III 

khususnya kelas IV. Keadaan semacam inilah yang menimbulkan masalah  prestasi 

hasil belajar siswa sangat rendah. 

Bukti daripada hasil belajar siswa sangat rendah adalah dapat dilihat dari data 

dokumen hasil ulangan formatif siswa pada wali kelas yang prosentase nilai rata-rata 

kelasnya tidak mencapai 85 % sesuai yang targetkan sekolah. Banyak nilai formatif 

siswa yang kurang dari KKM (75). Dari 21 (duapuluh satu) jumlah siswa keseluruhan 

di dalam kelas masih terdapat  10 (sepuluh) siswa yang mendapat nilai kurang dari 75. 



Ini berarti ketuntasan belajar secara klasikal baru mencapai 47,6 %, dan  masih jauh 

dari harapan yang diinginkan sekolah yaitu 85%. Melihat fenomena tersebut maka 

peneliti  berusaha  mencari  solusi  yang  terbaik   dengan  mencoba  memaksimalkan 

penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran. 

Penulis memilih media gambar berlandaskan pada  (1)  Landasan teoritis, 

yang menyatakan bahwa  (a) Penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas prestasi belajar. Dengan kata lain bahwa 

proses  pembelajaran  menjadi  efektif,  interaktif,  dan  efisien.  (b)  Gambar  pada 

dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat membangkitkan minatnya pada 

pelajaran.  Membantu  mereka  dalam  kemampuan  berbahasa,  kegiatan  seni,  dan 

pernyataan  kreatif  dalam  bercerita,  dramatisasi,  bacaan,  penulisan,  melukis  dan 

menggambar  serta  membantu  mereka  menafsirkan  dan  mengingat-ingat  isi  materi 

bacaan dari buku teks (Arif S. Sadiman, 2003). (c) Media gambar dapat mengatasi 

keterbatasan  pengamatan  visual  kita.  Gambar  dapat  memperjelas  suatu  masalah, 

dalam bidang apa saja dan tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalahpahaman. Gambar harganya murah dan gampang didapat serta 

digunakan, tanpa memerlukan peralatan khusus.(Sukiman, 2012)

 (2)  Landasan  Empiris,  yakni  terdapat  interaksi  antara  penggunaan  media 

pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. 

Artinya  siswa  akan  mendapat  keuntungan  yang  signifikan  bila  ia  belajar  dengan 

menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Siswa yang memiliki gaya 

visual akan lebih  mendapat keuntungan dari penggunaan media visual, seperti media 

gambar.( http://meretasmasadepan.blogspot.com/2011/03/langkah-langkah-pengem

banganmedia.html).

http://www.sarjanaku.com/2011/01/perkembangan-seni-rupa.html
http://meretasmasadepan.blogspot.com/2011/03/langkah-langkah-pengem


Alasan  lain  pentingnya  media  gambar  dikarenakan media  gambar 

mempunyai beberapa kelebihan sebagaimana  dikemukakan oleh Wiryaman (1987:7-

12)  yaitu  mudah  disesuaikan,  tidak  mahal,  dapat  menggambarkan  korelasi, dapat 

menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih nyata, dapat digunakan 

untuk semua tingkat pengajaran dan bidang studi. Dengan media gambar maka tidak 

perlu  harus  membawa  barang  yang  aslinya  ke  dalam  kelas.    Dengan  beberapa 

kelebihan  itulah  maka  penulis  mengadakan  penelitian  dengan  judul  “Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran IPS Materi Teknologi Komunikasi Melalui 

Media Gambar Di Kelas IV SDN Tunggunjagir III”

1. 2  Rumusan Masalah 

Bertolak dari  latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah sebagai 

berikut: Apakah  penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam  mata  pelajaran  IPS  materi  Teknologi  Komunikasi  di kelas  IV  SDN 

Tunggunjagir III Kec. Mantup Kabupaten Lamongan ?

1. 3 Tujuan Penelitian 

             Mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas, maka  penelitian tindakan 

kelas ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan apakah  penggunaan media gambar dapat 

meningkatkan  hasil  belajar siswa  dalam  mata  pelajaran  IPS  materi  Teknologi 

Komunikasi di kelas IV SDN Tunggunjagir III Kec. Mantup Kabupaten Lamongan.

  1. 4  Manfaat Penelitian  

        Penelitian  Tindakan  Kelas  ini  diharapkan  dapat  membawa manfaat  bagi 

beberapa pihak, antara lain :



1. 4. 1 Bagi Siswa

a. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar di kelas.

b. Dapat meningkatkan keberanian siswa dalam  mengeluarkan pendapat.

c. Dapat membantu siswa lebih mudah memahami suatu konsep. 

1. 4. 2 Bagi Peneliti

a. Mendapatkan pengalaman dalam meningkatkan proses belajar mengajar di kelas.

b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan  peneliti  terhadap permasalahan 

yang terjadi dalam proses belajar mengajar serta mencari solusi pemecahannya.

1. 4. 3 Bagi guru / teman sejawat

a. Sebagai  bahan  masukan  kepada  guru/teman  sejawat  dalam  memilih  media 

pembelajaran  dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa.

b. Sebagai salah satu contoh penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran 

pada IPS, khususnya materi teknologi komunikasi.

1. 4. 4 Bagi Sekolah  

             Sebagai acuan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan prestasi 

belajar    siswasiswa tentang materi  teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini 

pada mata pelajaran IPS  siswa kelas IV.

1. 5  Definisi Istilah

1.  Teknologi  Komunikasi  adalah  alat  untuk  mempermudah  menyampaikan    dan 

menerima pesan dengan bantuan kecanggihan teknologi.

2.  Media adalah segala  alat  fisik  yang dapat  menyajikan peran  serta  merangsang 

siswa untuk belajar. (Briggs, dalam Sadiman, dkk, 2002)

3.  Media  Pembelajaran  adalah  segala  sesuatu  yang digunakan  untuk menyalurkan 

pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar 



sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang di sengaja, bertujuan 

dan terkendali.(Hadimiarso, 2004;458)

 4.  Media  gambar  adalah  segala  sesuatu  yang  diwujudkan secara  visual kedalam  

bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-

macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, opaque projektor (Umar Hamalik, 

1994:95).

Media gambar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  media gambar diam 

yaitu  media  visual  dua  dimensi  yang  berupa  gambar  yang  dihasilkan  melalui 

proses fotografi. Jenis media gambar ini adalah foto - foto alat  komunikasi masa 

lalu dan masa kini seperti foto bedug, foto kentongan dari  kayu, foto berbagai 

jenis HP, foto kantor pos, dll. 


