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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh 

terhadap penkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Banyak pednapat yang 

berlainan tentang pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan berjalan terus 

tanpa menunggu keseragaman arti. Salah satu diantaranya mengatakan bahwa 

pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kapasitas 

manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan kebiasaan yang baik., 

didukung dengan alat ( media) yang disusun sedemikian rupa, sehingga 

pedidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri 

dalam mencapai tujuan – tujuan  yang ditetapkan (John S. Brubacher 1987 

:371). 

Pada UU No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

tercantum pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara. Tujuan umum dari pedidikan dimasa kini adalah untuk member 

bekal agar kita berguna secara efektif di era teknologi ini. 

Geografi adalah ilmu universal mendasari perkembangan teknologi 

modern mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan 

daya pikir manusia. Seiring berjalannya waktu perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) semakin maju, mengingat pernggunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu faktor 

penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan 

kepada para peserta didik, generasi bangsa ini secara lebih luas. Dalam 
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konteks yang lebih spesifik dapat dikatakan bahwa kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan pendidikan oleh 

pemerintah daerah, maupun masyarakat mampu memberikan akses 

pemahaman dan penguasaan teknologi muthakir yang lebih luas kepada 

peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu masalah yang 

menarik untuk dikaji dan terus dikembangkan. Cara ini menunjukkan tingkat 

kemajuan, peradaban suatu generasi, juga menjadi kenyataan bahwa dalam 

perkembangannya manusia selalu menuju kearah meningkatnya dinilai – nilai 

kehidupan yang lebih sempurna. Keberhasilan pendidikan sangat tergantung 

pada unsur manusia. Dan unsur yang paling penting atau utama adalah guru, 

karena guru harus dapat membangkitkan minat belajar siswa dan 

menyampaikan materi – materi dengan hal yang menarik minat siswa dalam 

belajar. 

Kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan cara memperbaiki 

kualitas pembelajaran dengan meningkatkan pengetahuan guru tentang cara 

merancang metode – metode pembelajaran yang efektif dan memiliki daya 

tarik. Guru harus bisa menjadikan pelajaran lebih inovatif yang dapat 

mendorong siswa untuk belajar secara optimal, baik belajar sendiri maupun 

belajar didalam kelas. Adapun alat peraga yang dapat digunakan yaitu berupa 

media. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, menurut Robert 

Heinich dkk dalam bukunya “ Instructional Media and Techology For 

Learning” mendefinisikan media adalah saluran informasi yang 

menghubungkan natara sumber informasi dan penerima. Dalam pengertian ini 

media diartikan sebagai fasilitas komunikasi. Sementara itu Briggs (1970) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Komunikasi memiliki peranan 

penting dalam pembelajaran. Agar komunikasi antara guru dengan siswa 

berlangsung baik dan informasi yang disampaikan guru dapat diterima oleh 

siswa maka guru perlu menggunakan media pembelajaran. 

Kedudukan media pembelajaran ada dalam komponen mengajar 

merupakan salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru 
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dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Fungsi 

media merupakan alat bantu yang befungsi untuk menjelaskan sebagian 

keseluruhan program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal. Oleh 

karena itu media pembelajaran yang digunakan harus efektif dan selektif 

sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. 

SMP Negeri 2 Ampel merupakan salah satu tempat pendidikan yang 

terletak di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sekolah ini kelas 

dibagi menjadi 6 kelas, dengan menggunakan teknik observasi di SMP Negeri 

2 Ampel didapatkan informasi bahwa perangkat pembelajaran ilmu 

pengetahuan sosial ( IPS) saat ini adalah Rencana Pelaksanaan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Silabus, bahan ajar atau media pembelajaran dan 

instrument penilaia. Variasi media pembelajaran yang digunakan masih 

terbatas hanya menggunakan media cetak seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dan buku paket. Metode pembelajaran konvensional ini menyebabkan proses 

belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ampel menjadi kurang efektif. 

Proses belajar mengajar oleh guru belakangan ini cenderung kurang 

bervariatif dan kurangnya pengalaman belajar oleh siswa hal tersebut 

menyebabkan siswa menjadi bosan pada mata pelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran dapat meningkatkan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan 

dan ketrampilan siswa sehingga mampu mempengaruhi daya ingat siswa 

terhadap materi yang diajarkan, dengan di dorong kemauan siswa lebih 

mandiri dan berorientasi kedepannya. Sehingga memiliki harapan siswa lebih 

semangat dan bermotivasi untuk mendalami materi pembelajaran tentang 

potensi sumber daya alam di Indonesia. 

Adapun kelebihan dari media pembelajaran yaitu komputer bisa 

mengakomodasi keragaman modalitas belajar siswa, penyajian materi lebih 

efektif dan efisien, tampilan lebih menarik karena bisa dimodifikasi sesuai 

kebutuhan, meningkatkan minat siswa untuk belajar karena bisa menampilkan 

materi secara visual, audio dan kinestik, memungkinkan siswa berinteraksi 

secara langsung dan menimbulkan kreatifikasi siswa. Sedangkan kekurangan 

dalam media pembelajaran adalah pengembangan perangkat lunaknya masih 
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mahal, perlu ketrampilan khusus dalam menggunakan komputer untuk 

pembelajaran, komputer mengarah pembelajaran individu, dan tidak bisa 

digunakan secara missal, ketersediaan perangkat kasar dan perangkat 

lunaknya masih belum menyeluruh. Penggunaan media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar IPS bisa dijadikan alternatif media pembelajaran 

untuk mengatasi kendala – kendala yang ada. Media pembelajaran ini 

diaharapkan mampu menjadikan pembelajaran IPS menjadi lebih menarik 

dan bervariasi serta mendapatkan respon positif dari siswa.  

Uraian diatas menarik perhatian penulis dan melatarbelakangi penulis 

untuk melakukan penelitian “Pengembangan media pembelajaran pada 

mata pelajaran IPS materi sumber daya alam di Indonesia kelas VII 

SMP Negeri 2 Ampel ”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Mata pelajaran geografi masih merupakan mata pelajaran yang cenderung 

kurang menarik bagi siswa. 

2. Masih banyak guru yang belum memanfaatkan penggunaan media 

pembelajaran berbasis komputer dan mengembangkan media 

pembelajaran secara mandiri. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ampel dengan siswa kelas 

VII. 

2. Penelitian ini ditekankan pada penggunaan media pembelajaran mengenai 

potensi sumber daya alam di Indonesia. 

3. Menilai kualitas media pembelajaran berdasarkan penilaian ahli media, 

ahli materi dan pembelajaran serta siswa SMP Negeri 2 Ampel. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apa kriteria yang digunakan untuk pengembangan media pembelajaran 

kelas vii? 

2. Bagaimana pengembangan media pembelajaran di kelas vii ? 

3. Bagaimana keefektifan media pembelajaran dikelas vii ? 

E.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui kriteria yang digunakan untuk pengembangan dengan 

menggunakan media pembelajaran kelas VII berupa media pembelajaran. 

2. Ingin mengetahui pengembangan media pembelajaran kelas VII dengan 

menggunakan media pembelajaran berupa media pembelajaran. 

3. Ingin mengetahui efektifitas media pembelajaran kelas VII dengan 

menggunakan media pembelajaran berupa media pembelajaran. 

 

F.    Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap 

materi potensi sumber daya alam di Indonesia pada siswa – siswi kelas 

VII di SMP Negeri  Ampel dan memberikan masukan kepada guru mata 

pelajaran tersebut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam penggunaan 

sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang 

saat ini. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peserta didik, sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran 

ilmu pengetahuan sosial ( IPS) menggunakan media pembelajaran 

sehingga dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar. 
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b) Bagi guru, sebagai media alternative untuk pembelajaran ilmu 

pengetahuan sosial ( IPS ) dan menjadikan masukan yang inovatif 

dan kreatif dalam menggunakan media pembelajaran, sehingga mata 

pelajaran IPS menjadi mata pelajaran yang menyenangkan. 

c) Bagi penulis, sebagai suatu pengalaman yang berharga bagi seorang 

calon guru yang dapat memberikan  masukan untuk 

mengembangkan media pembelajaran. 

d) Bagi mahasiswa lain, menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan 

sebagai referensi penelitian yang relevan. 

e) Bagi kampus UMS, sebagai alternative dalam dunia pendidikan agar 

dapat mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam pembuatan 

media pembelajaran yang mudah digunakan oleh mahasiswa UMS. 

  


