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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan anak mendapatkan pengalaman yang diperkenalkan 

oleh guru, dipahami, dan diterapkan menjadi budaya dirinya, yang sesuai dengan 

zaman serba modern seperti saat ini dimana peserta didik tersebut dapat berbaur 

dan mengembangkan potensi. Setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan 

yang berbeda dari aspek pengetahuan, kemampuan intelektual, sikap, kebiasaan 

dan keterampilan sosial dimana perlu dikembangkan untuk menjadi dasar setiap 

peserta didik didalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dasar peserta didik pada 

saat ini bukan hanya sebuah prestasi tetapi sikap para peserta didik untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari yang mencerminkan karakter dirinya yang harus 

ditekankan untuk menunjang kehidupan pada saat ini dan untuk masa mendatang. 

Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk meningkatkan pengetahuan 

ataupun ketrampilan yang dimilikinya agar kelak bisa di gunakan untuk sehari-

hari. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kepentingan manusia. 

“Menurut Langeveld (dalam Parsono,dkk, 1990:13) pendidikan adalah bimbingan 

atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang sedang 

tumbuh untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sehingga tidak perlu bimbingan lagi”. Tujuan 

pendidikan adalah mengantarkan anak menjadi dewasa sehingga mampu 

memecahkan masalah sendiri dalam kehidupannya. Pada hakikatnya tujuan 

pendidikan adalah kesiapan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, 



2 
 

harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Menelaah lebih 

jauh kesiapan pribadi ialah suatu keadaan dimana pertumbuhan telah cukup 

sehingga orang yang bersangkutan memiliki kemampuan lahir dan batin untuk 

dapat mencapai tujuan hidup. Dalam suatu negara, pendidikan merupakan faktor 

utama dalam kemajuan negaranya maka dari itu peranan pendidikan sangatlah 

penting dan lebih diperhatikankeberadaannya.  

Keberadaan pendidikan tidak terlepas dari proses belajar. Proses belajar 

dapat didefinisikan sebagaisuatu penyampaian guru agar peserta didik dapat 

memahami materi yang di sampaikan. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terlihat dari sikap, kebiasaan, 

pengalaman pada diri para peserta didik sedangkan faktor eksternal terlihat dari 

rangsangan dari indera yang dimiliki, salah satu nya indera penglihatan dan 

pendengaran.Kedua faktor tersebut akan membentuk suatu respon yang akan 

dimunculkan siswa saat guru menyampaikan materi. Sebagai penunjang 

keberhasilan proses pembelajaran, guru sangat membutuhkan stimulasi yang 

mampu membantu pencapaian keberhasilan tersebut. Salah satunya adalah media 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang disampaikan guru dalam menyampaikan 

materi biasanya membutuhkan media pembelajaran, agar guru mudah dalam 

memberikan materi kepada peserta dididik dalam proses pembelajaran 

berlangsung. 

Media pembelajaran sejatinya merupakansalah satu faktor ekternal yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. “Menurut Gagne dan Briggs (dalam 

Arsyad 2002:4)media pembelajaran dapat didefinisikan sebagaialat yang secara 
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fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi, yang terdiri antara lain buku, 

tape-recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, 

grafik, televisi, dan computer”.Sebagaimana dijelaskan di atas, media 

pembelajaran merupakan bentuk stimulasi guru yang digunakan sebagai 

penunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran, karena didalamnya terdapat 

proses perantara penyampaian informasi pengetahuan antara guru terhadap siswa. 

Media audio-visual merupakan salah satu media pembelajaran yang 

sekarang di gunakan oleh guru untuk kegiatan pembelajaran. Media audio-visual 

itu menggabungkan antara suara dengan gambar yang menyajikan pengalaman 

konkrit melalui visualisasi siswa dengan menarik dan menyenangkan. Media jenis 

ini sangat relevan dalam perkembangan elektronik informasi dan komunikasi saat 

ini, semua informasi dan komunikasi dapat diubah menjadi video ataupun film 

pendek dan itu sangat berguna untuk pembelajaran. Zaman sekarang ini semua 

informasi mudah dicari diinternet, tergantung bagaimana guru dapat memilah dan 

memilih suatu informasi tersebut dijadikan materi pada saat pembelajaran 

sehingga siswa mudah memahami materi yang disampaikan. Ditinjau dari segi 

teknis, yang dimaksud dengan pembelajaran audio visual menunjuk pada 

beberapa macam perangkat keras yang di pakai guru untuk menyampaikan ide dan 

pengalaman melalui mata dan telinga yang memberikan tekanan pada pengalaman 

konkrit atau non-verbal dalam proses pembelajaran. 

Segala bentuk usaha pencapaian proses pembelajaran dengan stimulasi 

media pembelajaran tersebut pada kenyataannya tidaklah berjalan dengan 

sempurna seperti yang diharapkan. Sebagai contoh saat pembelajaran PPKn, 
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peserta didik sangat jarang menyukainya karena berbagai alasan, seperti bosan, 

kurang menarik, atau sulit dipahami. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran 

PPKn banyak diremehkan oleh peserta didik, padahalhal tersebut sangatlah 

berpengaruh dengan motivasi belajar siswa. Dalam kegiatan belajar, motivasi 

dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar 

dan memberikan arah pada kegiatan belajar. 

Berdasarkan hasil observasiawal, guru mata pelajaran PPKn 

menyampaikan bahwa sebelumnya motivasi belajar siswa masih 

kurang.Menanggapi hal tersebut, banyak hal yang dilakukan guru sebagai 

pembenahan proses pembelajaran. Salah satunya adalah metode atau media 

pembelajaran yang digunakan guru selama ini. Guru selama ini masih 

menggunakan metode konvensional yaitu ceramah dan terkesan membosankan. 

Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan guru salah satunya adalah memadukan 

metode dan media pembelajaran menjadi suatu hal yang lebih menarik. Guru 

mulai menerapkan tidak hanya berceramah secara keseluruhan, namun juga 

menerapkan media audio visual dalam pembelajaran PPKn. Media audio visual 

pada dasarnya menggabungkan antara suara dengan gambar yang menyajikan 

pengalaman konkrit melalui visualisasi siswa dengan menarik dan menyenangkan. 

Media pembelajaran audio visual dianggap mampu membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik, yang nantinya akan sangat berpengaruh dengan keberhasilan 

proses pembelajaran, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran lainnya dapat teratasi dengan baik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas peneliti dapat merumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana model penggunaan media pembelajaran audio visual bagi 

peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di SMPN 5 

Malang ? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penggunaan media audio visual bagi 

peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di SMPN 5 

Malang ? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala penggunaan media audio 

visual bagi peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn 

di SMPN 5 Malang ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan pembahasan dalam penelitian ini , maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Peneliti memfokuskan model penggunaan media 

audio visual bagi peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn 

kelas 8.2 dan 8.3. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan model penggunaan media audio visual bagi peningkatan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di SMPN 5 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penggunaan media audio 

visual bagi peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKn 

di SMPN 5 Malang. 

3. Mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala yang muncul sebagai 

akibat model penggunaan media audio visual bagi peningkatanmotivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di SMPN 5 Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, antara lain manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Sebagai rincian kedua manfaat tersebut, peneliti menjelaskan 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah manfaat yang bisa diambil harapan nya untuk 

mendapatkan teori baru tentang media pembelajaran berbasis audio-visual pada 

mata pelajaran PPKn di SMPN 5 Malang sehingga dapat menambah wawasan 

berfikir untuk dapat dijadikan wawasan dalam bertindak bagi insan pendidik dan 

dunia kependidikan pada umumnya, baik untuk penulis analisis maupun penulis 

lainnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat  dijadikan sebagai bahan sarana referensi media pembelajaran yang 

memotivasi peserta didik dalam belajar guna peningkatan motivasi belajar 

yang diterima pada mata pelajaran PPKn. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini menyajikan deskripsi peranan media pembelajaran audio 

visual, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk dikembangkan kembali 

dan menjadikan guru lebih professional dan membawa siswa mencapai 

tujuan belajar yang diinginkan. 

c. Bagi Peneliti 

Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dipergunakan oleh peneliti 

lanjut sebagai informasi untuk menambah atau memperkaya sumber data 

yang diperlukan dalam penelitian pembelajaran yang lain. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Bertujuan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman istilah yang terdapat 

dalam skripsi. Definisi yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.6.1 Media Pembelajaran 

Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

“Medium” yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Makna 

umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber 

informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat popular dalam 
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bidang komunikasi. “Menurut pendapat Sadiman, 2010:6 bahwa proses belajar 

mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang 

digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran”. 

Menurut Miarso (2004) berpendapat bahwa “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. 

1.6.2 Media Audio Visual 

Media audio visual adalah merupakan media perantara atau penggunaan 

materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga 

membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

1.6.3 Motivasi belajar 

Motivasi belajardalam kegiatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah 

pada kegiatan belajar, sehingga tujuan dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai. 


