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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini pelajaran IPS dan PKn cenderung menjadi mata 

pelajaran yang kurang diminati peserta didik, karena dianggap sebagai mata 

pelajaran yang membosankan jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang 

lain. Kegiatan belajar mengajar tidak hanya menyampaikan informasi dan 

menerima informasi tetapi mengolah informasi sebagai masukan pada usaha 

sikap dan kemampuan memecahkan masalah. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi sangat pesat, tidak mungkin semua informasi 

dimasukkan kedalam kurikulum sekolah untuk disampaikan kepada peserta 

didik. Perubahan terhadap sikap dan kebiasaan belajar peserta didik. Sikap 

positif terhadap IPS dan PKn membuat siswa menjadi senang terhadap Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan PKn. 

Tujuan pembelajaran adalah mampu menciptakan suatu sistem 

lingkungan yang dapat mendukung setiap proses pembelajaran untuk itu 

seorang guru harus mempersiapkan materi ajar yang akan disampaikan sebaik 

mungkin serta alat peraga yang efektif serta penggunaan metode yang cocok 

agar siswa berfikir logis, kritis dapat mengaplikasikan kedalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan alat peraga yang sesuai dapat menghilangkan rasa jenuh 

siswa, siswa akan merasa senang, terangsang dan tidak bosan terhadap 

pembelajaran IPS dan PKn. 
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Berdasarkan pengamatan di SD Negeri 03 Gedong Karanganyar 

kelas I yang berjumlah 28 anak yang terdiri dari 15 anak perempuan dan 13 

anak laki-laki. Peneliti memilih kelas I SD Negeri 03 Gedong sebagai objek 

penelitian karena peneliti menemukan masalah tentang kurangnya media 

gambar dan prestasi belajar dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan 

PKn. 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya 30% siswa kelas I 

yang nilainya mencapai KKM. Sedangkan 70% nilai siswa lainnya masih 

berada dibawah KKM. Rendahnya media gambar dan prestasi belajar terhadap 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan PKn dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain: siswa hanya mengatahui teori dan sabatas menghafalkannya tanpa 

terlibat langsung di dalam menemukan kebenaran dalam teori tersebut 

sehingga kelas cenderung pasif, konsentrasi rendah ketidaktertarikan siswa 

terhadap materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan PKn karena dianggap 

sebagai pelajaran yang membosankan sehingga kelas menjadi tegang. 

Melihat rendahnya prestasi belajar siswa tersebut beberapa upaya 

dilakukan salah satunya adalah menggunakan media gambar dengan diadakan 

penggunaan media gambar diharapkan siswa dapat menyelesaikan soal secara 

mandiri yang diberikan di sekolah dengan harapan siswa mampu 

meningkatkan hasil belajar atau prestasi siswa dengan demikian diperlukan 

media gambar yang mampu membuat siswa dapat belajar dengan suasana 

yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan sehingga siswa dapat 

menerima serta memahami pelajaran dengan mudah. 
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Untuk itu peneliti berusaha mencari solusi atas masalah tersebut 

dengan menggunakan media gambar yang mempu menggugah semangat 

siswa untuk terus belajar tanpa adanya ketahanan. Berdasarkan uraian tersebut 

diatas maka peneliti mengambul judul “Penggunaan Media Gambar Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dan PKn Siswa Kelas 

I SD Negeri 03 Gedong Kecamatan Karanganyar”.  

 

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat. 

b. Siswa menganggap pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan PKn sebagai 

pelajaran yang sangat membosankan. 

c. Siswa kurang mengetahui manfaat mempelajari Ilmu Pengatahuan Sosial 

dan PKn dalam kehidupan sehari-hari. 

 

3. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih efektif, efisien dan terarah, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:  

a. Penelitian ini hanya dilaksanakan di SD Negeri 03 Gedong Kecamatan 

Karanganyar. 

b. Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan PKn. 
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c. Penelitian ini dilakukan pada saat pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

dan PKn didalam kelas. 

d. Media gambar dalam pembelajaran IPS dan PKn dibatasi pada media 

gambar saat proses belajar mengajar didalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang penggunaan media gambar Ilmu Pengetahuan Sosial dan 

PKn siswa kelas II SD Negeri 03 Gedong tahun ajaran 2012/ 2013. 

 

4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah-

masalah riil yang terjadi di sekolah Dasar Negeri 03 Gedong Karanganyar. 

Siswa kelas I yang berjumlah 28 siswa hasil IPS dan PKn berdasarkan rata-

rata kelas yang tergolong rendah walaupun sampai saat ini telah diusahakan 

dengan berbagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan PKn. 

Dengan demikian dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan prestasi belajar 

IPS dan PKn siswa kelas I Sekolah Dasar Negeri 03 Gedong Karanganyar 

atau tidak? Kalau ya, sejauhmana peningkatannya? 

b. Bagaimana penerapan metode penggunaan media gambar dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPS dan PKn bagi siswa kelas I SD Negeri 

03 Gedong Karanganyar tahun 2012/ 2013? 

 

5. Tujuan Penelitian  
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Tujuan penelitian ada dua yaitu: 

1. Tujuan umum 

Untuk meningkatkan prestasi belajar IPS dan PKn bagi siswa kelas I SD 

Negeri 03 Gedong Karanganyar. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui apakah dengan peningkatan media gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS dan PKn pada siswa kelas I SD Negeri 

03 Gedong Karanganyar tahun 2012/ 2013 atau tidak. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan belajar IPS dan PKn 

dengan media gambar bagi siswa kelas I SD Negeri 03 Gedong 

Karanganyar. 

c. Untuk mengetahui penggunaan media gambar dalam mempelajari IPS 

dan PKn pada siswa kelas I SD Negeri 03 Gedong Karanganyar. 

 

6. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu praktis 

dan teoritis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan wawasan dan masukan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah.  

b. Memberikan informasi dan manfaat pada kwalitas pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan PKn. 
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c. Memperkaya khasanah pendidikan yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan PKn. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi siswa  

1. Siswa dapat metode baru dalam belajar IPS dan PKn 

2. Siswa merasa senang belajar kelompok 

3. Siswa menjadi aktif dan tidak malas 

4. Hasil belajar meningkat  

b. Manfaat bagi guru 

1. Guru dapat memecahkan kesulitan belajar IPS dan PKn bagi 

anak. 

2. Dapat meningkatkan efektifitas belajar IPS dan PKn  

3. Meningkatkan professional guru 

c. Manfaat bagi sekolah 

1. Meningkatkan kwalitas pendidikan khususnya pendidikan IPS 

dan PKn. 

2. Pengembangan kurikulum ditingkat sekolah 

d. Manfaat bagi peneliti 

Memberikan landasan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian 

lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah IPS dan PKn.  

 

 

 


