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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

wajib ada dan diajarkan di sekolah. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah 

satu mata pelajaran penting dari berbagai mata pelajaran yang ada, karena mata 

pelajaran tersebut mengajarkan tentang peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di 

lingkungan masyarakat dan sejarah-sejarah yang terjadi, sehingga peserta didik 

dapat memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Harapan dengan mempelajari IPS peserta didik dapat memahami hubungan sosial 

antar manusia dengan lingkungan sekitar dengan baik.  

Saat ini pelajaran IPS yang berbasis kurikulum 2006 memiliki sajian materi 

lebih banyak dari kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum 2006, pelajaran yang 

harus dipelajari dan ditempuh oleh peserta didik lebih sulit dikarena jangkauan 

materi yang terdapat pada pelajaran IPS terlalu luas dalam proses 

pembelajarannya sedangkan waktu yang harus ditempuh tidak cukup untuk 

memenuhinya. Pelajaran IPS masih berbentuk menghafal sehingga peserta didik 

merasa kesulitan menyerap isi materi. Sapriya, (2009:194) menyatakan mata 

pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat yang dinamis. 

Hasil observasi di SDN Gondowangi 03 Wagir pada kelas V semester I tahun 

ajaran 2012/2013 mendapatkan informasi dari wali kelas V dengan cara 

wawancara pada tanggal 23 Juli 2012 berupa, kesulitan yang di alami peserta 



2 

 

 

didik pada pelajaran IPS adalah sulitnya memahami isi dari materi yang diajarkan, 

sehingga di dalam kelas peserta didik kurang konsentrasi dan merasa jenuh. 

Berdasarkan data hasil belajar yang peneliti peroleh melalui wawancara pada 

tangal 23 Juli 2012 dari wali kelas, ketuntasan belajar yang diperoleh peserta didik 

masih banyak yang  dibawah 60, sekitar 37% peserta didik yang tidak tuntas dan 

63% (terlampir)  yang tuntas dari ketuntasan klasikal 75% sedangkan Kriteria 

Ketuntasan Minimun (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah untuk mata pelajaran 

IPS adalah 60.  

Penyebab dari kondisi tersebut disebabkan karena konsep pelajaran IPS ini 

lebih banyak menghafal yang membuat peserta didik merasa kesulitan dan jenuh 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini merupakan masalah yang harus 

ditemukan solusinya. Menyikapi kondisi yang seperti itu, wali kelas yang juga 

sebagai pendidik pelajaran melakukan beberapa penanganan sebagai usaha 

peningkatan hasil belajar peserta didik, seperti : (1) memberikan latihan-latihan 

soal untuk membuat peserta didik selalu ingat akan materi yang telah diberikan, 

(2) memberikan peserta didik berupa kesimpulan materi untuk dibaca dirumah 

agar mereka lebih mudah untuk belajar, (3) meminta peserta didik membuat 

cacatan pada saat proses pembelajaran, (4) memberi tugas rumah. Akan tetapi 

masih saja hasil belajar peserta didik banyak yang di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimun (KKM). 

Permasalahan pada kondisi di atas perlu dicari pemecahannya dalam 

menentukan pembelajaran yang tepat sehingga pelajaran IPS tidak selalu 

menggunakan konsep menghafal, tetapi menggunakan konsep yang dapat 

dilakukan dengan cara mengingat atau membangun serta dapat mengatasi 
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kesulitan memahami materi dengan tetap mempertimbangkan kondisi didalam 

kelas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembelajaran yang tepat bagi 

seluruh peserta didik. Metode umum disebutkan bahwa fungsi metode mengajar 

dalam keseluruhan sistem pengajaran adalah bagaimana alat dapat mencapai 

tujuan pengajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang bisa diterapkan adalah 

penggunaan media pembelajaran yang dapat membuat suasana menyenangkan 

dengan bermain dan juga belajar dengan pendidik sebagai fasilitator yang 

membuat peserta didik tidak bosan dan antusias pada saat proses pembelajaran. 

Arsyad (2010:21) mengemukakan, di samping menyenangkan, media 

pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan 

memenuhi kebutuhan perorangan siswa. Media nusantara adalah satu contoh alat 

peraga edukatif yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi pemahaman materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Lebih lanjut, proses penerapan media nusantara ini berbentuk permainan yang 

dapat membuat peserta didik merasa senang, sehingga peserta didik dapat dengan 

mudah memahami materi yang disampaikan karena peserta didik mampu 

mengingat dan membangun sendiri pemahaman akan materi. 

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti ingin menggunakan media nusantara 

sebagai media pembelajaran IPS dalam judul Peningkatan Hasil Belajar IPS 

Materi Tokoh-Tokoh Sejarah Hindu-Budha dan Islam Peserta Didik Kelas V 

dengan Media Nusantara di SDN Gondowangi 03 Wagir. Penerapan media 

nusantara dalam pembelajaran IPS peserta didik kelas V SD didasarkan pemikiran 

dan harapan bahwa dengan media ini peserta didik mampu meningkatkan hasil 

belajar mereka. 
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B. Fokus Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus masalah pada permasalahan ini adalah 

rendahnya nilai hasil belajar mata pelajaran IPS peserta didik pada kelas V di 

SDN Gondowangi 03 Wagir yang dikarenakan sulitnya memahani isi materi yang 

terlalu banyak menghafal, oleh karenanya peneliti akan menerapkan media 

nusantara sebagai media pembelajaran karena media ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penggunaan media nusantara dalam pembelajaan IPS 

materi tokoh-tokoh sejarah Hindu-Budha dan Islam peserta didik kelas V  

SDN Gondowangi 03 Wagir? 

2. Bagaimana hasil pengggunaan media nusantara dalam meningkatkan hasil 

belajar IPS materi tokoh-tokoh sejarah Hindu-Budha dan Islam peserta 

didik kelas V SDN Gondowangi 03 Wagir ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian 

sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan proses penggunaan media nusantara dalam pembelajaran 

IPS materi tokoh-tokoh sejarah Hindu-Budha dan Islam peserta didik kelas 

V  SDN Gondowangi 03 Wagir. 
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2. Mendeskripsikan penggunaan media nusantara dalam meningkatkan hasil 

belajar IPS materi tokoh-tokoh sejarah Hindu-Budha dan Islam peserta 

didik kelas V SDN Gondowangi 03 Wagir. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat memberikan kemudahan 

dalam memahami materi pelajaran, mengembangkan kemampuan berfikir 

peserta didik agar lebih tanggap, cermat dan nalar (kritis, analitis dan logis), 

dan mempermudah peserta didik dalam membangun pemahaman sendiri. 

2. Manfaat bagi guru sebagai bahan masukan dan untuk mengetahui seberapa 

pengaruhnya pengembangan pembelajaran dengan menggunakan media 

nusantara yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik 

3. Manfaat bagi sekolah SDN Gondowangi 03 Wagir, dengan adanya data 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk acuan dalam meningkatkan 

hasil belajar mata pelajaran lainnya. 

4. Bagi Peneliti: 

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan tentang strategi 

pembelajaran aktif. 

2. Sebagai sarana untuk mempraktikkan teori-teori yang diperoleh selama 

dibangku kuliah dengan kenyataan sehari-hari. 
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F. Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang digunakan antara lain: 

1) Media Nusantara pada penelitian ini adalah alat edukatif berbentuk papan 

yang berisikan tokoh-tokoh sejarah Hindu-Budha dan Islam di Indonesia 

dengan konsep permainan. Media dua dimensi ini berpotensi membuat 

peserta didik senang. Unsur permainan yang terkandung dalam nusantara 

tentunya membuat pembelajaran tidak membosankan (Daryanto, 

2010:19). 

2) Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai yang diperoleh dari 

hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu (Abdurrahman  

dalam Jihad, 2008: 14). 

3) Tokoh sejarah Hindu-Budha dan Islam adalah Pelaku peristiwa pada masa 

Hindu-Budha dan Islam yang paling berpengaruh dalam penyebaran 

agama hingga masa puncak kejayaan pelaku sejarah. 

4) Materi pembelajaran adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi 

yang telah ditentukan. 

5) Peserta didik adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang 

selanjutnya diproses dalam proses pendidikan. Sehingga menjadi 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan prndidikan nasional. 


