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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan dalam suatu Negara memiliki peranan penting untuk 

menjamin kelangsungan hidup suatu Negara, karena pendidikan adalah 

wahana untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas Sumber Daya 

Manusia. Oleh karena itu bidang pendidikan memperoleh perhatian, 

penanganan, dan prioritas dari pemerintah, pengelola pendidikan, masyarakat 

dan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak seperti peradapan bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Syah, (2016)  pendidikan merupakan faktor yang penting untuk kemajuan 

suatu bangsa. Berbagai upaya dilakukan baik oleh pemerintah, sekolah, guru, 

dan siswa untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kualitas guru, siswa, 

infrastruktur, latar belakang keluarga, dan berbagai faktor lainnya.  

  Subadi & Narimo, (2018) mengemukakan bahwa “kualitas 

pembelajaran di setiap jenjang sekolah dapat dipengaruhi tiga faktor yaitu: (1) 

siswa (input mentah) yang terdiri dari karakteristik siswa seperti niat, bakat, 

kecerdasan dan kedewasaan, (2) fasilitas belajar (input instrumen) yang 

terdiri dari guru, tujuan, kurikulum, buku, metode, pendekatan, media, 

evaluasi, fasilitas lainnya, (3) input lingkungan seperti desain bangunan, 

lokasi, suhu, keluarga, dan masyarakat”. Sedangkan Ratnasari & Suranto, 

(2018) mengemukakan bahwa “proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dan berlangsung pada suatu sistem, maka  media pembelajaran 
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menempati posisi yang cukup  penting sebagai salah satu komponen sistem 

pemebelajaran. Posisi media ini akan berlaku pada proses pembelajaran di 

semua cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan karakteristik masing-masing 

ilmu”.  

  Salah satu indikator tercapainya tujuan pembelajaran yaitu dengan 

melihat hasil belajar siswa. Hasil belajar menjadi tolak ukur untuk 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran yang telah 

disampaikan. Menurut Oemar (dalam Ananda, 2018: 5), “Hasil belajar adalah 

tingkah laku yang timbul, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya 

pertanyaan baru, perubahan dalam setiap kebiasaan keterampilan, 

kesanggupan menghargai, perkembangan sifat sosial, emosial, dan 

pertumbuhan jasmani”. Menurut Sumiati dan Asra (dalam Ananda, 2018: 5) 

hasil belajar “adalah perubahan perilaku. Perilaku itu mencakup pengetahuan 

pemahaman, ketrampilan, sikap, kemampuan berpikir, penghargaan terhadap 

suatu permasalahan yang sedang dihadapi”. Sedangkan Purwanto (dalam 

Ananda, 2018: 6), menjelaskan “hasil belajar siswa dapat ditinjau dari 

beberapa hasil kognitif yaitu kemampuan siswa dalam pengetahuan (ingatan), 

pemahaman, penerapan (aplikasi), analisis, sintesis, dan evaluasi”.  

  Berdasarkan pendapat diatas, hasil belajar bisa dilihat dari kemampuan 

peserta dalam mengingat pelajaran yang telah disampaikan dan bagaimana 

siswa tersebut mampu menerapkannya serta memecahkan masalah yang 

timbul. Hasil belajar tidak hanya ranah kognitif saja, tetapi juga ranah afektif 

dan psikomotorik. Asmawan, (2018) mengemukakan bahwa “perkembangan 

aspek psikomotorik ditandai dengan perubahan jasmani dan fisikologis secara 

luar biasa. Salah satu perubahan tersebut adalah tinggi badan dan usia. 

Perkembangan kognitif meliputi peningkatan fungsi intelektual, kapasitas 

memori dan bahasa, dan pemikiran konseptual. Pada perkembangan ini siswa 

mengalami peningkatan kemampuan mengekspresikan diri, kemmapuan 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan akan meningkat. 

Perkembangan aspek afektif mencakup proses belajar perilaku. Pihak yang 
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berpengaruh dalam proses sosialisasi ini adalah keluarga, sekolah, dan teman 

sebaya”.  

  Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas X masih sangat 

bervariasi dan tidak semua siswa memperoleh hasil belajar yang memuaskan, 

terutama di dalam mata pelajaran ekonomi. Faktor-faktor yang menyebabkan 

hasil belajar ekonomi kelas X di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar sangat 

bervariasi yaitu faktor dari guru, siswa, alat atau media, dan lingkungan. Pada 

dasarnya guru pengampu mata pelajaran ekonomi kelas X di SMA 

Muhammadiyah 1 Karanganyar sebisa mungkin menggunakan media 

pembelajaran audio visual seperti video pembelajaran, dan slide show power 

point pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Namun faktanya, guru 

pengampu mata pelajaran ekonomi kelas X di SMA Muhammadiyah 1  

Karanganyar hanya menggunakan media pembelajaran seperti slide show 

power point untuk membantu proses pembelajaran. Hal inilah yang 

menyebabkan siswa merasa jenuh dan sulit menangkap materi pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru  karena media pembelajaran yang digunakan 

tidak bervariasi, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Menurut  

Mulyasa (dalam Science, 2017: 03) mengemukakan bahwa “Kualitas 

pembelajaran dari segi hasil belajar dikatakan berhasil jika terjadi perubahan 

perilaku yang positif pada diri siswa seluruhnya atau setidak-tidaknya 

sebagian besar atau sebesar 80%”. 

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dari segi hasil belajar siswa yaitu melalui media 

pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam menerima materi 

pembelajaran. Ali dalam (Setyawan & Dwi, 2019: 1), mengatakan bahwa 

secara epistimologi media diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan 

untuk mengirimkan pesan (message), merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemauan peserta didik sehingga mampu mendukung proses belajar”. 

Suryani dan Agung (dalam Setyawan & Dwi, 2019: 2), mengatakan bahwa 

“arti dari media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang dipakai 
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dalam proses pembelajaran”. Tujuan digunakannya media pembelajaran 

supaya proses pemberian informasi yang diberikan oleh guru kepada siswa 

dapat berlangsung secara tepat dan berguna. Penggunaan media bukan hanya 

sebagai alat bantu mengajar, namun menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dalam proses pembelajaran. Menurut Gerlach dan Ely (dalam Tiar Retno A, 

2016: 2), “Media pembelajaran adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap.”  

Menurut Djamarah & Zain (dalam Setyawan & Dwi, 2019: 2), 

“Materi pelajaran yang dirasa sulit dimengerti oleh siswa bisa disederhanakan 

menggunakan bantuan media”. Salah satunya pada mata pelajaran Ekonomi 

yang merupakan mata pelajaran yang dipelajari di bangku SMA. Menurut 

Gilarso dalam tiar Retno A, (2016: 2), “Ilmu ekonomi mempelajari tingkah 

laku manusia dalam mengelola kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi 

barang dan jasa dengan sumber daya produktif yang terbatas dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Dan juga memegang peranan 

penting dalam kehidupan sehari-hari yang tak lepas dari kegiatan pemenuhan 

kebutuhan”. 

Media pembelajaran yang sering dipakai pada saat ini yaitu media 

visual, media audio, media audio visual dan media cetak. Menurut Arsyad 

(dalam Speyers, 1902: 2), Media Audio Visual “merupakan media visual yang 

menggabungkan penggunaan suara. Media audio visual memadukan unsur 

pengelihatan dan pendengaran, sehingga kedua indra ini bekerja dengan baik. 

Media audio yang digunakan adalah slide beraudio yaitu kombinasi antara 

slide dan suara. Sistem multimedia ini serba guna, mudah digunakan dan 

cukup efektif untuk pembelajaran kelompok atau perorangan. Apabila di 

desain dengan baik, media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru 

ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu sehingga siswa lebih mudah 

mencerna bahan pembelajaran daripada tanpa bantuan media”. Media 

pembelajaran audiovisual dapat berupa video, film, maupun slide show power 

point. Pengunaan media pembelajaran diharapkan dapat memberikan dampak 
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yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Media pembelajaran audio visual 

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, maka dari itu guru harus pintar 

dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Dengan tujuan, supaya 

siswa tidak merasa jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran ekonomi.  

Penelitian sebelumnya mengenai “Pengaruh Penggunaan Media 

Audiovisual Dengan Komik Animasi Terhadap Hasil Belajar Siswa” yang 

dilakukan oleh Nora Yuniar Setya Putri (2016). Pada penelitian ini 

menggunakan media audiovisual dengan komik animasi pada mata pelajaran 

akuntansi kompetensi jurnal penyesuaian. Berdasarkan penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa media audiovisual berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa dimana penggunaan media ini dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran akuntansi kompetensi jurnal penyesuaian. Dengan 

adanya media ini pemahaman mengenai konsep jurnal penyesuaian menjadi 

lebih terbantu, siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk 

mempelajari jurnal penyesuaian, dan kegiatan pembelajaran menjadi tidak 

membosankan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nora Yuniar Setya 

Putri dengan penelitian ini adalah rancangan penelitian yang digunakan. 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah Quasi 

Eksperimental Design sedangkan pada penelitian ini menggunakan pre-

experimental design dengan bentuk one-group pretest-posttest design. 

Perbedaan lainnya yaitu media audiovisual yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya menggunakan media audiovisual berupa komik animasi, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan video pembelajaran. 

Penelitian selanjutnya yaitu mengenai “Penerapan Media 

Pembelajaran Audio Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi” 

yang dilakukan oleh Dwi Rupawati, Leny Noviani dan Jonet Ariyanto 

Nugroho (2017). Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penerapan media pembelajaran 

audio-visual dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IIS 2 

SMAN Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Dwi Rupawati, Leny Noviani dan Jonet Ariyanto 
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Nugroho dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), sedangkan penelitian ini menggunakan Kuantitatif 

Eksperimental. 

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh 

Rosita, Dra. HJ. May Maemunah, ME, Drs. Irwan, MPd (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual Terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA Negeri 1 Muaro 

Jambi”, pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar yang signifikan antara kelas yang dibelajarkan dengan 

menggunakan media pembelajaraan audio visual (kelas eksperimen) 

dibanding kelas yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional 

(kelas kontrol). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rosita, Dra. HJ. 

May Maemunah, ME, Drs. Irwan, MPd adalah desain penelitian yang 

digunakan. Pada penelitian sebelumnya menguunakan desain penelitian quasi 

eksperimen dengan bentuk desain pretest dan posttest, sedangkan pada 

penenelitian ini menggunakan desain penelitian pre-experimental design 

dengan bentuk one-group pretest-posttest design. 

Selain itu, Penelitian juga dilakukan oleh Lia Yuliani (2016) yang 

berjudul “Penerapan Media Audio Visual pada Pembelajaran Ekonomi 

Terhadap Hasil Belajar Siswa (Studi Kuasi Eksperimen pada Mata Pelajaran 

Ekonomi Kelas XI IPS di SMA Pasundan 3 Bandung), Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum diberi 

perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan dan untuk mengetahui apakah 

media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Pasundan 

3 Bandung dan kesimpulannya adalah hasil belajar siswa yang menggunakan 

media audio visual lebih besar dari hasil belajar siswa yang menggunakan 

metode konvensional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada desain penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan 

desain penelitian Quasi Eksperimen Design dengan bentuk desain 
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Nonequivalent Control Group Design, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan one-group pretest-posttest design 

Penelitian juga dilakukan oleh Emilia Dewiwati Pelipa dan 

Sawalidah (2016) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Konsep Kegiatan Pokok Ekonomi 

Di Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Dedai Tahun Pelajaran 

2015/2016)”. Pada penelitian ini membuktikan bahwa media Audio Visual 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi konsep kegiatan pokok 

ekonomi dikelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Dedai Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Selain itu Aktivitas siswa terhadap penggunaan media 

audio visual di kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Dedai Tahun 

Pelajaran 2015/2016 mendapatkan pengaruh yang positif. Perbedaan antara 

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada desain penelitian 

dan objek yang menjadi tempat penelitian. Pada penelitian sebelumnya 

menggunakan quasi exsperiment design dengan bentuk Nonequivalent 

Control Group Design, sedangkan pada penelitian ini menggunakan one-

group pretest-posttest design. Objek yang menjadi tempat penelitian 

sebelumnya adalah SMP kelas VII, sedangkan pada penelitian ini SMA kelas 

X. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 

SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar merupakan salah satu SMA Swasta di 

Kabupaten Karanganyar, dimana keberadaannya mempunyai peran yang 

cukup penting dalam  membantu  pemerintah dalam pendidikan untuk ikut 

mencerdaskan bangsa Indonesia. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 

beralamatkan di Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.12, Manggeh, Tegalgede, Kec. 

Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57714. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian 

kuantitatif untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas X pada mata Pelajaran 

Ekonomi dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA 

PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR  



8 
 

 
 

PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X DI SMA 

MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, dapat 

diidentifikasi berbagai masalah, antara lain: 

1. Pemanfaatan media pembelajaran yang ada di sekolah kurang bervariasi 

2. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran audio visual pada mata 

pelajaran ekonomi 

3. Tingkat kesulitan peserta didik dalam memahami mata pelajaran 

ekonomi 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, 

pembatasan masalahnya meliputi:  

1. Hasil belajar 

a. Ranah kognitif 

b. Ranah afektif 

c. Ranah psikomotorik 

2. Media pembelajaran audio visual 

a. Kualitas dari penggunaan media pembelajaran audio visual 

b. Frekuensi penggunaan media audio visual 

c. Durasi penggunaan media audio visual 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: apakah ada pengaruh 

yang signifikan antara media pembelajaran audio visual terhadap hasil belajar 

siswa kelas X pada mata pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan media pembelajaran audio visual terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar yang 

dipengaruhi oleh penggunaan media pembelajaran audio visual pada mata 

ekonomi Kelas X Muhammadiyah 1 Karanganyar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Sebagai referensi supaya guru dapat meningkatkan penggunaan 

media pembelajaran terutama media audio visual untuk mata 

pelajaran ekonomi kelas X. 

b. Bagi siswa 

Sebagai sumber belajar bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran ekonomi kelas X. 

c. Bagi sekolah  

Sebagai referensi supaya lebih memperhatikan penggunaan media 

pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi kelas X. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian 

tentang pengaruh penggunaan media audio visual terhadap hasil 

belajar atau yang berkaitan. 


