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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang 

yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di 

dunia. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang ini memerlukan usaha 

dan dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh suatu bangsa demi 

kelangsungan masa depannya. Begitu juga dengan Indonesia yang sangat 

menaruh harapan besar terhadap pedidikan. Karena pendidikan merupakan 

pondasi awal untuk mencerdaskan suatu bangsa dan dengan pendidikan pula 

generasi penerus bangsa akan terbentuk. 

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) : “Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

mayarakat, bangsa dan negara.” Dari pengertian pendidikan tersebut, maka 

peran dari guru dan siswa dalam menigkatkan mutu dari pendidikan sangat 

penting. 

Pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan 

tantangan dan kompetisi. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas , 

salah satu yang harus ada adalah guru yang berkualitas. 

Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni memiliki kompetensi 
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paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial , dan kompetensi 

professional. ( UU RI No. 14 Tahun 2005 pasal 10 tentang Guru dan Dosen ). 

Guru merupakan dasar untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik atau 

buruk. Guru haruslah mampu menumbuhkan kreativitas anak dan menggali 

potensi yang dimiliki oleh anak,. 

Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan 

strategis. Karena gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik 

untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik 

dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Pembelajaran 

adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga 

terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Dalam pembelajaran tugas 

guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang 

terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.  

Pembelajaran dalam KTSP adalah pembelajaran di mana hasil belajar 

atau komponen yang diharapkan dicapai oleh siswa, sistem penyampaian, dan 

indikator pencapaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis sejak 

perencanaan di mulai. Kurikulum KTSP sendiri merupakan standar program 

pendidikan yang bertujuan menghantarkan siswa menjadi kompeten dalam 

berbagai bidang kehidupan. Dalam kurikulum ini siswa dituntut berpartisipasi 

aktif dalam proses pembelajaran. Guru harus dapat melakukan pembelajaran 

yang inovatif dan kreatif sehingga pembelajaran akan berkualitas dalam 

proses dan hasilnya. Salah satunya pada mata peljaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). 

Kegiatan belajar mengajar khususnya dalam belajar IPA di Sekolah 

Dasar, diharapkan guru bisa menggunakan model pembelajaran yang kreatif 

dengan penggunaan media yang tepat agar konsep-konsep yang akan 

disampaikan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Kenyataannya siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi 

pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Guru memberikan materi IPA 
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dengan metode ceramah, di mana konsep IPA disampaikan dengan ceramah., 

tentunya sebagai guru harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan 

pembelajarannya tidak maksimal. Pembelajaran yang inovatif dan kreatif akan 

tercipta dengan adanya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan 

kreatif juga. 

Dengan memberdayakan media belajar tersebut di samping lebih 

meningkatkan pemahaman siswa juga diharapkan anak dapat berprestasi di 

sekolah. Hal ini terjadi karena media belajar dalam arti luas adalah sarana yng 

memuat bahan-bahan belajar dan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

mengelola materi pelajaran, sehingga kegiatan hasil belajar dpat mendapatkan 

hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Media adalah  salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai 

pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan ( Criticos, 1996 dalam 

Drs. Daryanto, 2010:4). Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh guru untuk 

memudahkan penyampaian materi pembelajaran. Media pembelajaran yang 

dapat digunakan sangatlah bervariasi, salah satunya yaitu media video. 

Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan 

pengalaman baru kepada siswa. Menurut Daryanto, media video adalah segala 

sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan 

gambar bergerak secara sekuensial. ( 2010:88 ). Video merupakan suatu 

medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran , baik 

untuk pembelajaran massal, individual, maupun berkelompok. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah di lakukan di SD N Pajang 

III Surakarta, bahwa hasil belajar siswa masih rendah terutama mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ). Masih banyak nilai siswa yang di bawah 

KKM khususnya kelas IV , dikarenakan siswa kurang memahami materi yang 

telah di sampaikan. Saat proses belajar mengajar berlangsung, siswa masih 

banyak yang ramai, kemudian terlihat  kurang termotivasi untuk belajar dan 
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siswa kurang memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh guru. Ini 

dikarenakan pembelajaran yang dilakukan sangat membosankan. Saat 

penyampaian materi IPA guru hanya menggunakan metode ceramah dan tidak 

menggunakan media pembelajaran sehingga membuat pembelajaran terlihat 

membosankan serta materi sulit dipahami.  Dalam pembelajaran di kelas, 

siswa diharapkan untuk lebih aktif dalam  mengikuti pembelajaran. Dalam 

kenyataannya siswa terlihat kurang bersemangat dalam menerima 

pembelajaran, seharusnya guru harus bisa membuat pembelajaran menjadi 

menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan yaitu pembelajaran yang 

menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang inovatif dan menggunakan 

media pembelajaran yang menarik. Salah satu media yang menarik yaitu 

media video. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di SD N Pajang III Surakarta, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “ Pengaruh 

Penggunaan Media Video Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD N 

Pajang III No. 206 Surakarta Tahun 2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah-masalah tersebut 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Hasil belajar IPA siswa Kelas IV SD N Pajang III Surakarta No. 206 

Tahun 2014/2015 rendah, dikarenakan siswa kurang memahami materi 

yang telah disampaikan oleh guru. 

2. Guru masih sering menggunakan metode ceramah. 

3. Motivasi siswa kurang dalam menerima pembelajaran dikarenakan media 

pembelajaran yang kurang menarik. 

4. Siswa sering ramai saat pembelajaran berlangsung. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam, maka perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembelajaran hanya di lakukan di kelas  IV SD N Pajang III 

No. 206 Tahun 2014/2015. 

2. Pembelajaran hanya dilaksanakan pada mata pelajaran IPA dengan materi 

Perubahan Kenampakan Bumi. 

3. Proses belajar mengajar dilakukan hanya dengan menggunakan media 

video.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dicari 

jawabannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan media video terhadap hasil belajar IPA 

siswa Kelas IV SD N Pajang III No. 206 Surakarta tahun 2014/2015 ? 

2. Seberapa besar pengaruh penggunaan media video terhadap hasil belajar 

IPA siswa Kelas IV SD N Pajang III No. 206 Surakarta tahun 2014/2015 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan media video terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas IV SD N Pajang III No. 206 Surakarta Tahun 

2014/2015.  

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan media video terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas IV SD N Pajang III No. 206 Surakarta Tahun 

2014/2015.  
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun 

praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya Progdi 

PGSD untuk mendukung efektivitas pemberian pembelajaran dengan 

menggunakan media video. 

b. Bahan pertimbangan bagi pengembang peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a.) Bagi siswa 

Memberikan masukan kepada siswa dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui penggunaan media video. 

b.) Bagi Guru 

Sebagai masukan untuk mengembangkan dan memvariasikan 

pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran yang kreatif 

dan menarik. 

c.) Bagi Sekolah : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi sekolah dari hasil yang diperoleh. 


