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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu usaha atau aktivitas seseorang atau peserta 

didik yang disengaja (Samino, 2012: 25). Pada proses pembelajaran di kelas, 

setiap guru berperan sebagai pendidik dan pembimbing guna mencapai hasil 

belajar sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Salah satu proses 

pembelajaran yang berlangsung di Sekolah Dasar (SD) adalah pembelajaran 

IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di jenjang pendidikan sekolah dasar.  

Menurut Sumaatmadja (2007: 1.9) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya 

mengintegerasikan bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Fungsi dari mata 

pelajaran IPS yaitu untuk mengembangkan keterampilan, terutama 

keterampilan sosial dan keterampilan intelektual (Sumaatmadja, 2007: 1.10). 

Oleh karena itu, IPS merupakan mata pelajaran yang sangat penting dan serta 

wajib untuk dipelajari pada setiap jenjang pendidikan. Apabila melihat materi 

pelajaran IPS SD, cakupan materi sifatnya lebih menekankan pada hafalan, 

sehingga pembelajaran IPS akan membosankan bagi siswa. Keadaan kelas 

akan lebih membosankan  saat proses pembelajaran berlangsung guru tidak 

menggunakan media pembelajaran, dan guru hanya menyampaikan materi 

dengan ceramah saja.  

Di SD Muhammadiyah 1 Ketelan, proses pembelajaran IPS 

berlangsung  dengan menggunakan media  text book.  Apabila dalam proses 

pembelajaran IPS menggunakan variasi media pembelajaran, hasil belajar IPS 

yang diperoleh siswa akan semakin optimal. Seperti yang diungkapkan Riyana 

(dalam Asyhar 2012: 29) hadirnya media pembelajaran di hadapan siswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung bisa lebih menarik perhatian dan 

menyenangkan bagi siswa. Apabila siswa merasa tertarik dan menyenangkan 

dalam proses pembelajaran, maka siswa akan lebih aktif dalam mengikuti 
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pembelajaran IPS. Hal tersebut tentu juga akan mempengaruhi hasil belajar 

IPS yang diperoleh oleh siswa. Media pembelajaran yang dapat digunakan 

oleh guru pada mata pelajaran IPS yaitu media visual dan media audio. Media 

visual merupakan media yang dalam proses penggunaannya menekankan pada 

aspek penglihatan siswa. Sedangkan media audio adalah media yang 

penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran (Musfiqon, 2012: 89). 

Alasan menggunakan media pembelajaran visual pada mata pelajaran 

IPS yaitu dengan menggunakan media visual siswa dapat dengan mudah 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu 

dengan menggunakan media visual siswa tidak perlu membayangkan hal yang 

sebenarnya terjadi pada materi pelajaran IPS yang disampaikan oleh guru, 

karena media visual mempunyai sifat yang konkret dan dapat mengatasi 

kendala akibat batasan ruang dan waktu. Sedangkan alasan menggunakan 

media audio yaitu untuk melatih siswa berfikir secara abstrak. Dengan 

menggunakan media audio, siswa dilatih untuk dapat mengembangkan daya 

imajinasi terhadap pesan verbal yang disampaikan dalam media audio 

tersebut.  

Dengan alasan diatas media visual dan audio tepat untuk digunakan 

dalam mata pelajaran IPS siswa kelas III, karena siswa kelas III masih 

tergolong kelas bawah, sehingga cara berfikirnya masih bersifat nyata atau 

konkret dan sedikit demi sedikit dilatih untuk berfikir secara abstrak. Dari 

kedua media pembelajaran yang digunakan, yaitu media pembelajaran visual 

dan audio, keduanya memupuyai kelebihan masing-masing apabila diterapkan 

dalam proses pembelajaran di kelas. Kelebihan media visual salah satunya 

yaitu mempunyai sifat yang konkret (Arsyad dalam Musfiqon, 2012: 74). 

Sedangkan kelebihan media audio salah satunya yaitu untuk memusatkan dan 

mempertahankan perhatian siswa saat proses pembelajaran berlangsung 

(Kustandi, 2011: 58). 
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Berdasarkan uraian latar belakan masalah di atas, maka akan dilakukan 

penelitian dengan membandingkan hasil belajar IPS menggunakan media 

visual dan audio yang berjudul “Studi Komparasi Media Pembelajaran Visual 

dan Audio Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 1 

Ketelan Tahun 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah dalam 

penelitian ini yang diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Guru menggunakan media pembelajaran text book pada proses 

pembelajaran IPS. 

2. Siswa kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran IPS. 

3. Siswa bosan saat mengikuti pembelajaran IPS. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari tujuan, maka 

masalah dalam penelitian ini dibatasi pada “Perbedaan hasil belajar IPS 

menggunakan media visual dan media audio pada siswa kelas III SD 

Muhammadiyah 1 Ketelan tahun 2015/2016”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan hasil belajar IPS antara penggunakan media 

pembelajaran visual dan audio pada siswa kelas III SD Muhammadiyah 1 

Ketelan tahun 2015/2016? 

2. Manakah media pembelajaran yang lebih baik antara visual dan audio 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SD Muhammadiyah 1 Ketelan 

tahun 2015/2016? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetaui perbedaan hasil belajar IPS yang  menggunakan media 

pembelajaran visual dan audio pada siswa kelas III SD Muhammadiyah 1 

Ketelan tahun 2015/2016. 

2. Untuk mengetahui media pembelajaran yang lebih baik digunakan antara 

visual dan audio terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SD 

Muhammadiyah 1 Ketelan tahun 2015/2016. 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Memperkuat teori bahwa media visual dan audio mampu 

meningkatkan motivasi dan partisipasi serta hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS. 

b. Manfaat Praktis 

1. Sebagai pertimbangan bagi guru untuk menggunakan media visual 

agar mempermudah siswa memperoleh gambaran yang jelas terhadap 

materi pembelajaran yang disampaikan. 

2.  Sebagai pertimbangan bagi guru untuk menggunakan media audio 

agar mendorong siswa mengembangkan daya imajinasi terhadap 

materi yang disampaikan.  

3. Sebagai pertimbangan bagi kepala sekolah dalam mengarahkan guru 

untuk menciptakan variasi media pembelajaran visual dan audio guna 

mengoptimalkan proses pembelajaran. 


