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BAB 1

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum 

meneliti sesuatu, yaitu mencari suatu permasalahan, latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan penegasan 

istilah dalam suatu penelitian.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat 

pesat menyebabkan munculnya berbagai gejala sosial dan perubahan dalam 

masyarakat, hal ini memerlukan kesiapan diri dari sumber daya manusia. Guna 

mengantisipasinya diperlukan program pendidikan yang berkualitas, yang

menyediakan berbagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang luwes,

sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri tanggung

jawab dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Pada dunia pendidikan khususnya proses belajar mengajar sebenarnya

mempunyai banyak sarana dan materi yang secara representatif dapat membantu 

tercapainya tujuan belajar dalam setiap bidang studi. Media pengajaran pada 

dasarnya dapat dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk 

setiap tingkatan di setiap jenjang pendidikan.

Saat ini masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar, hal ini 

tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau dikaji lebih jauh, sebenarnya banyak

faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar mereka. Faktor-faktor tersebut 

dapat disebabkan dari pihak siswa itu sendiri,dikarenakan banyak potensi yang 

mereka miliki, baik dalam bakat, pembawaan, IQ, kecepatan belajar, perhatian 
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dan lain-lain. Lebih jauh (Wibawa 1992:22) mengutarakan faktor lain yang juga 

dapat menghambat prestasi belajar yaitu verbalisme, kekacauan makna, 

kegemaran berangan-angan dan persepsi yang kurang tepat.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, maka proses belajar mengajar 

pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan 

(isi atau materi ajar) dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke 

penerima pesan (siswa/pebelajar atau mungkin juga guru). Penyampaian pesan ini 

bisa dilakukan melalui simbol-simbol komunikasi berupa simbol-simbol verbal 

dan non-verbal atau visual, yang selanjutya ditafsirkan oleh penerima pesan 

(Criticos, 1996). Adakalanya proses penafsiran tersebut berhasil dan terkadang 

mengalami kegagalan. Kegagalan ini bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, 

misalnya adanya hambatan psikologis (yang menyangkut minat, sikap, 

kepercayaan, inteligensi, dan pengetahuan), hambatan fisik berupa kelelahan, 

keterbatasan daya alat indera, dan kondisi kesehatan penerima pesan. Faktor lain 

yang juga berpengaruh adalah hambatan kultural (berupa perbedaan adat istiadat, 

norma-norma sosial, kepercayaan dan nilai-nilai panutan), dan hambatan 

lingkungan yaitu hambatan yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi keadaan 

sekitar.

Untuk mengatasi kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi selama 

proses penafsiran dan agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, maka 

sedapat mungkin dalam penyampaian pesan (isi/materi ajar) dibantu dengan 

menggunakan media pembelajaran. Diharapkan dengan pemanfaatan sumber 

belajar berupa media pembelajaran, proses komunikasi dalam kegiatan belajar 

mengajar berlangsung lebih efektif.
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Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan, baik 

secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah 

diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan mutu 

pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pemerintah telah 

menyempurnakan sistem pendidikan, baik melalui penataan perangkat keras 

(hardward) sejalan denagan hal tersebut, maka pemerataan relawan pendidikan 

perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan dan demokratis 

yang dikondisikan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis. Guru selama ini masih 

menggunakan sistem pembelajaran dengan ceramah sehingga dalam pembelajaran 

guru yang terlihat aktif, sedangkan siswa bersifat pasif. Sehingga siswa cepat 

bosan dalam proses pembelajaran. Kesulitan yang dialami siswa, juga disebabkab 

karena siswa terlalu berpedoman dengan buku paket, sehingga mereka masih 

kurang kreatif untuk menemukan cara yang berrasal dari penalarannya sendiri.

Pembelajaran yang terlalu tergantung pada metode ceramah menimbulkan 

kejenuhan pada siswa, sehingga siswa tidak ada motivasi dan kurangnya aktivitas 

dalam mengikuti pembelajaran bahkan tidak ada minat untuk mengikuti mata 

pelajaran PPkn, sehingga hasil belajar siswa tidak memenuhi KKM minimal 70. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil prestasi belajar atau nilai siswa yang ada di kelas 

VI MI. Miftahul Huda Kangayan Sumenep, bahwa  hanya 50% siswa yang 

memenuhi  nilai sesuai KKM yang ditentukan sekolah.

      Untuk mengetahui rendahnya prestasi belajar kelas VI MI. Miftahul Huda

penulis tidak hanya melihat dari hasil belajar siswa tapi, penulis juga melakukan 

observasi pada kegiatan belajar mengajar. Pada kegiatan tersebut menunjukan 
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bahwa, siswa mengantuk dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan guru

pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan hasil observasi ini, untuk 

mewujudkan pembelajaran yang efektif, peneliti mencoba memberikan solusi 

dengan menggunakan Media pembelajaran Kartu Bergambar untuk diterapkan 

di kelas VI MI. Miftahul Huda pada materi (tokoh-tokoh perumusan pancasila).

Penggunaan media diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan aktivitas

belajar siswa dalam pembelajaran, dengan adanya media pembelajaran dapat 

membantu guru dalam memberikan materi kepada siswa dan membuat 

pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa. Dapat disimpulkan bahwa Media 

pembelajaran menjadi faktor pendukung tolak ukur keberhasilan dalam proses 

pembelajaraalam pembelajaran. Oleh karena itu peniliti mencoba memberikan 

solusi dalam perbaikan pembelajaran. Judul Penelitian ini ditetapkan

“Penggunaan Media Kartu Bergambar untuk Meningkatan Aktivitas dan 

Prestasi Belajar Siswa Kelas VI Mata Pelajaran PPkn MI. Miftahul Huda 

Kangayan-Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Bagaimana penerapan penggunaan kartu bergambar untuk meningkatkan  

aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam mata pembelajaran PPkn kelas VI 

MI. Miftahul Huda ?

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas VI MI Miftahul Huda  

dengan menggunakan media kartu bergambar ?      
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1.3 Tujuan 

Tujan penelitian merupakan harapan yang ingin dicapai, bagaimana 

peningkatan hasil belajar siswa kelas VI MI. Miftahul Huda dengan menggunakan 

media kartu bergambar oleh peneliti setelah penelitian dilaksanakan. Berdasarkan 

rumusan masalah yang ada, maka adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini 

adalah  untuk meningkatkan prestasi belajar melalui Media kartu  bergambar 

dalam mata pelajaran PPkn kelas VI MI. Miftahul Huda.

1.4 Manfaat Penelitian

             Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan 

terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Manfaat penelitian merupakan 

dampak dari pencapaiannya tujuan. Adapun manfaat penelitian ini mencakup,

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara 

keilmuan terutama dalam penggunaan media kartu bergambar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis mencakup manfaat bagi peserta didik, bagi guru dan bagi

peneliti sendiri.

a. Bagi peneliti

Mendapat pengalaman menerapkan pembelajaran penggunaan media kartu 

bergambar pada mata pelajaran PPKn yang kelak dapat diterapkan saat 

mengajar.
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b. Bagi sekolah

Memberi masukan kepada sekolah untuk menerapkan pembelajaran 

Penggunaan media kartu bergambar dalam kegiatan pembelajaran PPKn di 

kelas dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar.

c. Instansi Terkait

1. Sebagai upaya memperbaiki dan menangani masalah hasil belajar yang 

terjadi pada siswa kelas VI pada pelajaran PPKn. 

2. Peningkatan profesional guru sebagai personel kunci sekolah. 

1.5 Batasan Masalah

Karena berbagai keterbatasan, maka perlu diadakan pembatasan masalah   

antara lain:

a. Peneliti melakukan penelitiaan pada kelas VI semester 1 tahun 2015. 

b. Materi pembelajaran adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PPKn) materi Menghargai Jasa nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan 

Pancasila sebagai Dasar Negara. 

1.6 Penegasan Istilah

         Penegasan istilah adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan 

menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman atau kekaburan dalam 

mengambil arti dan maksud yang digunakan dalam judul skripsi supaya  jelas.

a. Media kartu bergambar adalah media pembelajaran yang berupa kartu 

bergambar dari gambar tokoh perumus pancasila yang dimana di belakang 

gambar tersebut dicantumkan pendapat atau tugas-tugas para pahlalawan 

sehingga bisa memudahkan siswa untuk menghafal nama, wajah serta 

peran para pahlawan. 
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b. Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai 

dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa 

keterampilan-keterampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa 

ketrampilan terintegrasi. Ketrampilan dasar yaitu mengobservasi, 

mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan.

c. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang disimbolkan dengan nilai dan 

dilakukan dari beberapa aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Dalam penelitian ini prestasi belajar adalah nilai atau skor tes pada 

kognitif.
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BAB 1

PENDAHULUAN

	Pendahuluan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum meneliti sesuatu, yaitu mencari suatu permasalahan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan penegasan istilah dalam suatu penelitian.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat pesat menyebabkan munculnya berbagai gejala sosial dan perubahan dalam masyarakat, hal ini memerlukan kesiapan diri dari sumber daya manusia. Guna mengantisipasinya diperlukan program pendidikan yang berkualitas, yang menyediakan berbagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang luwes, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri tanggung jawab dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Pada dunia pendidikan khususnya proses belajar mengajar sebenarnya mempunyai banyak sarana dan materi yang secara representatif dapat membantu tercapainya tujuan belajar dalam setiap bidang studi. Media pengajaran pada dasarnya dapat dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk setiap tingkatan di setiap jenjang pendidikan. 

Saat ini masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar, hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau dikaji lebih jauh, sebenarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar mereka. Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan dari pihak siswa itu sendiri,dikarenakan banyak potensi yang mereka miliki, baik dalam bakat, pembawaan, IQ, kecepatan belajar, perhatian dan lain-lain. Lebih jauh (Wibawa 1992:22) mengutarakan faktor lain yang juga dapat menghambat prestasi belajar yaitu verbalisme, kekacauan makna, kegemaran berangan-angan dan persepsi yang kurang tepat.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, maka proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan (isi atau materi ajar) dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke penerima pesan (siswa/pebelajar atau mungkin juga guru). Penyampaian pesan ini bisa dilakukan melalui simbol-simbol komunikasi berupa simbol-simbol verbal dan non-verbal atau visual, yang selanjutya ditafsirkan oleh penerima pesan (Criticos, 1996). Adakalanya proses penafsiran tersebut berhasil dan terkadang mengalami kegagalan. Kegagalan ini bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya hambatan psikologis (yang menyangkut minat, sikap, kepercayaan, inteligensi, dan pengetahuan), hambatan fisik berupa kelelahan, keterbatasan daya alat indera, dan kondisi kesehatan penerima pesan. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah hambatan kultural (berupa perbedaan adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan dan nilai-nilai panutan), dan hambatan lingkungan yaitu hambatan yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi keadaan sekitar.

Untuk mengatasi kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penafsiran dan agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, maka sedapat mungkin dalam penyampaian pesan (isi/materi ajar) dibantu dengan menggunakan media pembelajaran. Diharapkan dengan pemanfaatan sumber belajar berupa media pembelajaran, proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih efektif.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan, baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pemerintah telah menyempurnakan sistem pendidikan, baik melalui penataan perangkat keras (hardward) sejalan denagan hal tersebut, maka pemerataan relawan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan dan demokratis yang dikondisikan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis. Guru selama ini masih menggunakan sistem pembelajaran dengan ceramah sehingga dalam pembelajaran guru yang terlihat aktif, sedangkan siswa bersifat pasif. Sehingga siswa cepat bosan dalam proses pembelajaran. Kesulitan yang dialami siswa, juga disebabkab karena siswa terlalu berpedoman dengan buku paket, sehingga mereka masih kurang kreatif untuk menemukan cara yang berrasal dari penalarannya sendiri.

Pembelajaran yang terlalu tergantung pada metode ceramah menimbulkan kejenuhan pada siswa, sehingga siswa tidak ada motivasi dan kurangnya aktivitas dalam mengikuti pembelajaran bahkan tidak ada minat untuk mengikuti mata pelajaran PPkn, sehingga hasil belajar siswa tidak memenuhi KKM minimal 70. Hal ini dibuktikan dengan hasil prestasi belajar atau nilai siswa yang ada di kelas VI MI. Miftahul Huda Kangayan Sumenep, bahwa  hanya 50% siswa yang memenuhi  nilai sesuai KKM  yang ditentukan sekolah.

      Untuk mengetahui rendahnya prestasi belajar kelas VI MI. Miftahul Huda penulis tidak hanya melihat dari hasil belajar siswa tapi, penulis juga melakukan observasi pada kegiatan belajar mengajar. Pada kegiatan tersebut menunjukan bahwa, siswa mengantuk dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan hasil observasi ini, untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, peneliti mencoba memberikan solusi dengan menggunakan Media pembelajaran Kartu Bergambar untuk diterapkan di kelas VI MI. Miftahul Huda pada materi (tokoh-tokoh perumusan pancasila).

Penggunaan media diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran, dengan adanya media pembelajaran dapat membantu guru dalam memberikan materi kepada siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa. Dapat disimpulkan bahwa Media pembelajaran menjadi faktor pendukung tolak ukur keberhasilan dalam proses pembelajaraalam pembelajaran. Oleh karena itu peniliti mencoba memberikan solusi dalam perbaikan pembelajaran. Judul Penelitian ini ditetapkan “Penggunaan Media Kartu Bergambar untuk Meningkatan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VI Mata Pelajaran PPkn MI. Miftahul Huda Kangayan-Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Bagaimana penerapan penggunaan kartu bergambar untuk meningkatkan  aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam mata pembelajaran PPkn kelas VI MI. Miftahul Huda ?

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas VI MI Miftahul Huda  dengan menggunakan media kartu bergambar ?      



1.3 Tujuan 

Tujan penelitian merupakan harapan yang ingin dicapai, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas VI MI. Miftahul Huda dengan menggunakan media kartu bergambar oleh peneliti setelah penelitian dilaksanakan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah  untuk meningkatkan prestasi belajar  melalui Media kartu  bergambar dalam mata pelajaran PPkn kelas VI MI. Miftahul Huda.

1.4 Manfaat Penelitian

             Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Adapun manfaat penelitian ini mencakup,

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara keilmuan terutama dalam penggunaan media kartu bergambar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis mencakup manfaat bagi peserta didik, bagi guru dan bagi peneliti sendiri.

a. Bagi peneliti

Mendapat pengalaman menerapkan pembelajaran penggunaan media kartu bergambar pada mata pelajaran PPKn yang kelak dapat diterapkan saat mengajar.







b. Bagi sekolah

Memberi masukan kepada sekolah untuk menerapkan pembelajaran Penggunaan media kartu bergambar dalam kegiatan pembelajaran PPKn di kelas dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar.

c. Instansi Terkait

1. Sebagai upaya memperbaiki dan menangani masalah hasil belajar yang terjadi pada siswa kelas VI pada pelajaran PPKn. 

2. Peningkatan profesional guru sebagai personel kunci sekolah. 

1.5 Batasan Masalah

Karena berbagai keterbatasan, maka perlu diadakan pembatasan masalah   antara lain:

a. Peneliti melakukan penelitiaan pada kelas VI semester 1 tahun 2015. 

b. Materi pembelajaran adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) materi Menghargai Jasa nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. 

1.6  Penegasan Istilah

         Penegasan istilah adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman atau kekaburan dalam mengambil arti dan maksud  yang digunakan dalam judul skripsi supaya  jelas.

a. Media kartu bergambar adalah media pembelajaran yang berupa kartu bergambar dari gambar tokoh perumus pancasila yang dimana di belakang gambar tersebut dicantumkan pendapat atau tugas-tugas para pahlalawan sehingga bisa memudahkan siswa untuk menghafal nama, wajah serta peran para pahlawan. 

b. Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa ketrampilan terintegrasi. Ketrampilan dasar yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan.

c. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang disimbolkan dengan nilai dan dilakukan dari beberapa aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam penelitian ini prestasi belajar adalah nilai atau skor tes pada kognitif. 
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