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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

mempengaruhi berbagai segi kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang 

pendidikan. Dunia pendidikan saat ini semakin berkembang, berbagai macam 

pembaharuan dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan berbagai terobosan, baik dalam 

pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan. Guru dituntut untuk membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif yang 

mendorong siswa dapat belajar secara optimal baik didalam belajar mandiri maupun 

didalam pembelajaran dikelas (Supardi dkk, 2013). 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) sebagai salah satu mata pelajaran yang 

membahas dinamika permasalahan sosial memerlukan dukungan media yang dapat 

mengungkap aspek-aspek tersebut. Pembelajaran yang didukung media yang menarik 

dapat meningkatkan ketertarikan siswa dan dapat memperlancar ketercapaian tujuan 

pembelajaran IPS di SMP (Sekolah Menengah Pertama). Sayangnya, guru-guru IPS 

SMP masih banyak yang tidak menggunakan variasi media dalam mengajar, yang 

penting hanya menyampaikan materi. Media yang paling sering dipakai oleh guru 

adalah LKS (Lembar Kerja Siswa). Padahal pembahasan materi IPS yang banyak 

konsep-konsepnya dan bersifat abstrak membutuhkan visualisasi untuk 

mempermudah siswa memahami materi yang disampaikan guru. Salah satu alternatif 

yang dapat digunakan untuk mempermudah penyampaian materi adalah penggunaan 

media pembelajaran yang tepat.Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu 

proses belajar mengajar. Menurut Haryanto (2012) media merupakan segala sesuatu 

yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan atau ketrampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar. 



2 

 

Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Selain itu mata pelajaran IPS 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan 

kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial (Sapriya, 2009). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 

tentang tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran 

untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. 

 Ada suatu kecenderungan pemahaman yang salah bahwa pelajaran IPS adalah 

pelajaran yang cenderung pada hafalan. Pemahaman seperti ini berakibat pada 

pembelajaran yang lebih menekankan pada verbalisme. Guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas guru,bukan pada aktivitas 

siswa. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang variatif. Misalnya guru lebih 

banyak menggunakan metode ceramah bahkan menyuruh siswa untuk mencatat. Hal 

ini sebagaimana dilakukan di SMP Negeri Sawit II Boyolali. 

SMP Negeri Sawit II Boyolali merupakan salah satu sekolah tingkat pertama 

yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang 

beralamatkan di Karangduren, Sawit, Boyolali dengan status Terakreditas “A”. 

Berdasarkan letak geografis SMP Negeri Sawit II Boyolali bagian utara berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Banyudono, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Teras, adapun sebelah selatan dan timur langsung berbatasan dengan 

Kabupaten Klaten. 
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Salah satu materi pelajaran IPS di SMP/MTs Kelas VIII adalah mengenai 

Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja (Sardiman dkk, 2009). Angkatan kerja merupakan 

tenaga kerja yang mampu bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan tenaga kerja 

adalah seluruh komponen penduduk yang mampu bekerja. Menurut Undang-Undang 

No.25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa semua penduduk 

yang telah berumur 14 tahun keatas dapat digolongkan sebagai tenaga kerja. Masalah 

ketenagakerjaan merupakan masalah kompleks dan bukan semata-mata masalah 

ekonomi. Munculnya masalah ketenagakerjaan biasanya diikuti timbulnya masalah-

masalah baru di bidang ekonomi maupun non ekonomi. Sebagai contoh, upah yang 

rendah akan mempengaruhi tingkat kesehatan, pendidikan, budaya, bahkan politik. 

Banyak pemerintahan yang jatuh karena tidak mampu mengatasi masalah 

ketenagakerjaan, terutama menyangkut penciptaan lapangan kerja. sebagai masalah 

yang kompleks, masalah ketenagakerjaan membutuhkan kebijakan-kebijakan yang 

tepat dan cermat. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi masalah 

tenaga kerja serta dampak-dampak bencana yang ditimbulkannya. 

Pentingnya permasalahan ketenagakerjaan perlu dipahami oleh siswa, sehingga 

dibutuhkan media pembelajaran yang menarik dan menekankan pada kreativitas anak 

yaitu dengan menggunakan Audio Visual Video. Proses pembelajaran saat ini banyak 

mengalami perubahan dari metode ceramah dengan media papan tulis dan buku 

menjadi lebih interaktif dengan media pembelajaran yang beragam. Pemanfaatan 

media pendidikan diharapkan mampu mencapai tujuan pendidikan dan peningkatan 

kualitas pembelajaran. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran. Penggunaan media diharapkan dapat menarik perhatian 

siswa sehingga siswa memusatkan pikirannya dan terdorong untuk terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran IPS di kelas. Cakupan materi IPS yang sangat luas membuat 

guru mengejar ketuntasan penyampaian materi, yang dampaknya pembelajaran IPS di 

SMP hanya sekedar transfer ilmu dari guru kepada siswa tanpa memperhatikan 
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kebermaknaan pembelajaran tersebut bagi diri siswa dan kehidupannya, Akhirnya 

materi yang diterima tidak bertahan lama dalam ingatan siswa. 

Penggunaan media audio visual video dalam kegiatan pembelajaran 

dikarenakan pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan 

rasa ingin tahu dan motivasi belajar, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga akan mudah dipahami siswa karena tahap berfikir manusia mengikuti tahap 

perkembangan karena dimulai dari berfikir konkrit menuju keberfikir abstrak, 

kemudian dimulai dari berfikir sederhana menuju keberfikir kompleks. Penggunaan 

media pengajaran erat kaitanya dengan tahapan berfikir tersebut sebab melalui media 

pengajaran hal–hal abstrak dapat dikonkretkan dan hal–hal kompleks dapat 

disederhanakan dengan pandangan seperti peneliti berpandangan bahwa melalui 

media ajar audio visual video akan berpengaruh dalam proses pelajaran dan tentunya 

pendidikan perlu memiliki terobosan baru yang lebih energik dalam pembelajaran 

karena dengan media yang tepat proses pembelajaran akan mudah berjalan kemudian 

siswa akan lebih memahami apa yang disampaikan sehingga maksud dan materi 

pelajaran yang disampaikan akan diserap oleh siswa yang secara otomatis akan 

meningkatkan kemampuan dan ilmu siswa didik . 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah 

yang sedang mengalami pertumbuhan dari segi perekonomian. Banyak angkatan 

kerja yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Pertumbuhan jumlah 

angkatan kerja yang semakin tinggi ini berpotensi menimbulkan bencana bagi 

pemerintah apabila tidak segera ditindak lanjuti dengan menciptakan lapangan kerja 

yang layak bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengembangan Media Belajar 

Audio Visual Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi Materi Angkatan 

Kerja dan Tenaga Kerja di SMP Negeri Sawit II Boyolali” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di identifikasi berbagai masalah yang 

muncul sebagai berikut: 

1. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah kompleks dan bukan semata-mata 

masalah ekonomi. 

2. Pentingnya mengkaji permasalahan ketenagakerjaan perlu dipahami oleh siswa, 

sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang menarik dan menekankan pada 

kreativitas anak yaitu dengan menggunakan audio visual video. 

3. Penggunaan media audio visual video dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan 

pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan rasa ingin 

tahu dan motivasi belajar, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas didapat konsep 

media yang tepat sesuai kebutuhan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan 

media audio visiual sehingga penulis ingin membatasi masalah supaya efisien dan 

tepat waktu dalam penelitian, adapun hal–hal yang membatasi penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan di SMP Negeri Sawit II Boyolali Kecamatan Sawit, 

Kabupaten Boyolali. 

2. Penelitian dikhususkan kepada Kelas VIII SMP Negeri Sawit II Boyolali 

Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, hal ini disebabkan materi Angkatan Kerja 

dan Tenaga kerja diberikan dan menjadi bagian dari kurikulum Kelas VIII SMP 

Negeri Sawit II Boyolali. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil perumusan masalah 

sebagai berikut ini: 
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1. Bagaimana pengembangan media ajar Audio Visual Video dalam Pelajaran IPS 

Geografi materi Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja bagi kelas VIII di SMP Negeri 

II Sawit? 

2. Adakah perbedaan efektivitas antara penggunaan media pembelajaran  media ajar 

Audio Visual Video dengan model konvensional dalam Pelajaran IPS Geografi 

materi Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja bagi kelas VIII di SMP Negeri II Sawit? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat ditentukan tujuan dari penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengembangan media ajar Audio Visual Video dalam 

Pelajaran IPS Geografi materi Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja bagi kelas VIII 

di SMP Negeri II Sawit. 

2. Untuk mengetahui perbedaan efektivitas antara penggunaan media pembelajaran 

video dalam Pelajaran IPS Geografi materi Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja 

bagi kelas VIII di SMP Negeri II Sawit. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuwan mengenai mata pelajaran IPS Geografi di    SMP 

Negeri II Sawit Boyolali. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah, dapat meningkatkan Kesadaran dan kepedulian terhadap 

perkembangan belajar siswa 

b. Bagi Siswa, dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa kelas VIII dalam 

mempelajari pelajaran IPS Geografi 

c. Bagi Peneliti, menambah wawasan tentang perkembangan siswa kelas VIII 

setelah mengikuti pembelajaran IPS Geografi melalui media ajar audio visual 

video di SMP Negeri II Sawit Boyolali. 



8 

 

d. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta khusunya pada Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

referensi penelitian selanjutnya yang terkait dengan angkatan kerja dan tenaga 

kerja. 

 


