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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu sosial merupakan sekelompok disiplin akademis yang mempelajari 

aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. 

Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan 

metode ilmiah dalam mempelajari manusia. 

Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat 

dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS 

disusun secara sistematis, komprehensif dan terpadu dalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan 

bermasyarakat seperti pada tujuannya mata pelajaran IPS untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat secara umum . 

Adapun ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial   terdapat 

pada Q.S AZ-Zumar ayat 27 yang berbunyi: 

 

Artinya : 

“Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-qur’an ini setiap 

macam perumpamaan”(Q.S AZ-Zumar: 27). 

Konsep Al-Nas menunjuk kepada semua manusia sebagai makhluk 

sosial atau secara kolektif. Dengan demikian Al-qur’an memandang manusia 

sebagai makhluk biologis, psikologis dan sosial. Oleh karena itu melalui ilmu 
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pengetahuan sosial manusia diajakan bagaimana mengembangkan potensi 

pengetahuan, pemahaman dan kemampuan menganalisis terhadap kondisi 

sosial masyarakat dan  menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi baik 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat secara 

umum. 

Sedangkan menurut para ahli yang di kemukakan oleh: 

Agustian. (2011: 2) bahwa: 

“Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ialah nama mata pelajaran 

ditingkat sekolah atau nama program studi di perguruan tinggi yang 

identik dengan istilah social studies dalam kurikulum persekolahan di 

negara lain, khususnya di negara-negara barat seperti Australia dan 

Amerika Serikat. Namun pengertian IPS di tingkat persekolahan itu 

sendiri mempunyai perbedaan makna khususnya antara IPS di Sekolah 

Dasar (SD) dengan IPS untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

IPS untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)”. 

 

Pengertian IPS di sekolah ada yang berarti program pengajaran, ada 

yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri, ada yang berarti gabungan 

(paduan) dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu. Perbedaan ini dapat 

pula diidentifikasi dari pendekatan yang diterapkan pada masing-masing 

jenjang persekolahan tersebut. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) IPS menjadi 

salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada setiap peserta didik, 

IPS di Sekolah Dasar (SD) merupakan gabungan dari mata pelajaran seperti 

Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi, pada jenjang tersebut peserta 

didik diarahkan untuk menjadi warga negara yang demokratis, 

bertanggungjawab serta menjadi warga dunia yang cinta damai. 

Pratiwi Sely. (2016: 7) berpendapat bahwa: “Proses pembelajaran tidak 

hanya berupa hafalan materi saja, tetapi meliputi aspek pengetahuan dan 

keterampilan”. Oleh karena itu, saat mengajar IPS guru harus dapat memilih 

strategi pembelajaran yang tepat agar semua aspek yang menjadi tujuan IPS 

dapat tercapai. Agar penyampaian materi tersebut lebih mudah diterima dan 

di pahami peserta didik, diperlukan juga media pembelajaran yang berfungsi 

sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu 

memahami konsep yang dipelajari. Selain itu penggunaan strategi dengan 
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bantuan media dimaksudkan agar dalam pembelajaran peserta didik merasa 

senang belajar, tidak cepat bosan dan materi yang disampaikan guru pun akan 

lebih mudah untuk dipahami peserta didik. 

Pada praktek dilapangan pembelajaran IPS dewasa ini cenderung masih 

menerapkan proses dan strategi yang berpusat pada guru dan buku pelajaran 

yang membuat peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Selain itu dalam pemanfaatan media pembelajaran sebagai alat bantu 

pembelajaran agar peserta didik menjadi lebih mudah memahami isi materi 

dan memperluas pengalamannya juga masih jarang di pergunakan sehingga 

pembelajaranpun terkesan membosankan karena hanya guru yang menjelaskan 

dan berbicara. 

Sejalan dengan penjelasan yang dipaparkan Supriyono. (2012: 3) dalam 

penelitiannya: 

 “Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) cenderung masih 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dengan metode yang 

diterapkan guru ini, interaksi siswa saat proses belajar mengajar masih 

kurang. Guru berusaha menjelaskan materi dengan metode ceramah 

yang diselingi tanya jawab, namun belum membuahkan hasil. Bahkan 

dari proses pembelajaran tergambar gejala-gejala sebagian besar siswa 

kurang memperhatikan, terjadi komunikasi satu arah, hasil evaluasi 

menunjukkan rendahnya keaktifan siswa serta waktu pembelajaran 

berlangsung masih banyak siswa bermain-main tanpa memperhatikan 

penjelasan guru. Permaslahan penelitian ini relevan dengan penelitian 

yang saat ini peneliti ajukan, yaitu rendahnya keaktifan siswa. 

 

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat observasi awal hari 

Senin Tanggal 9 April 2018 di kelas V/A SDN Selabintana Wetan yang 

berjumlah 24 orang siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan serta 1 Guru kelas, ditemukan permasalahan pada kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran IPS dengan materi ajar kegiatan ekonomi di 

Indonesia. Masalah tersebut terlihat pada saat proses pembelajaran 

berlangsung keaktifan siswa masih rendah. Hal ini ditunjukkan  ketika guru 

menjelaskan materi sebagian siswa laki-laki mengobrol dan menjahili teman 

sebangkunya, ada juga siswa yang berjalan-jalan di kelas, serta sebagian siswa 

bercanda dengan temannya. Keadaan demikian, menyebabkan siswa lainnya 
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yang sedang memperhatikan menjadi terganggu. Selain itu  ketika sedang 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sebagian siswa tidak fokus 

mengerjakan melainkan mengobrol hal-hal yang tidak berkaitan dengan 

pembelajaran, ada juga siswa yang keluar masuk kelas ketika guru sedang 

membantu siswa lainnya yang menanyakan soal-soal yang tidak dipahami dan 

sebagian siswa yang mencontek pekerjaan temannya, serta siswa yang 

melempar-lempar kertas, pulpen dan penghapus. 

Kekurang aktifan siswa juga terlihat ketika guru tidak berada di kelas, 

siswa berlari-lari berteriak tanpa menghiraukan tugas yang diberikan oleh 

guru dan pada saat guru bertanya seputar tugas yang diberikan sebagian siswa 

tidak memperhatikan dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru, 

serta sebagian siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya. Keadaan demikian 

menyebabkan proses pembelajaran yang berlangsung didalam kelas menjadi 

gaduh dan tidak kondusif, serta tidak efektif. Ketidak efektifan ini,  diperkuat 

dengan hasil wawancara dengan guru kelas V/A, diperoleh informasi bahwa 

permasalahan tersebut diperparah dengan tidak tersedianya media, alat peraga 

pendukung pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru, 

sumber belajar siswa hanya terpacu pada buku paket yang sudah tersedia. 

Permasalahan kekurang aktifan siswa tersebut berdampak pada 

sebagian besar siswa kurang aktif pada proses pembelajaran khususnya mata 

pelajaran IPS mengenai materi ajar kegiatan ekonomi di Indonesia, siswa 

kurang memahami secara mendalam isi materi yang disajikan karena hanya 

melihat dan mengamati buku saja, ini berdampak pada turunnya prestasi atau 

nilai hasil belajar pada mata pelajaran IPS yang menetapkan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan 

dari 24 siswa kelas V hanya 10 siswa yang mendapat nilai melebihi KKM dan 

14 siswa yang dibawah KKM, persentasenya terdapat 41,66% siswa mendapat 

nilai melebihi KKM dan 58,33% siswa mendapat nilai dibawah KKM. 

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari peran serta guru yang dituntut 

mampu berinovasi dalam menggunakan atau menerapkan media pembelajaran 

dan mampu memanfaatkan media yang tersedia di sekolah untuk dapat 
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meningkatkan prestasi siswa khususnya pada mata pelajaran IPS mengenai 

materi ajar kegiatan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan permasalahan diatas, 

peneliti memfokuskan permasalahan siswa yang kurang aktif dan kesulitan 

dalam memahami materi ajar Kegiatan Ekonomi di Indonesia serta 

meningkatkan KKM yang telah ditetapkan. 

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada siswa, baik 

berupa alat, orang maupun bahan ajar, selain itu media pembelajaran 

merupakan salah satu cara untuk memotivasi dan berkomunikasi dengan siswa 

agar lebih efektif. Oleh karena itu, media pembelajaran saat proses belajar 

mengajar sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran yang mengarah pada tujuan pembelajaran 

dan materi ajar dengan kreatifitas guru menggunakan media yang relevan dan 

sesuai dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan media audio visual pada 

pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS. Karena media audio visual dapat memperjelas penyajian 

pesan yang disampaikan dalam materi pembelajaran melalui gambar dan suara 

sehingga siswa terlibat aktif dan antusias mengikuti pembelajaran di kelas 

serta dalam penerapannya media audio visual dapat berperan dalam 

pembelajaran tutorial yang artinya melibatkan siswa aktif. 

Perkembangan zaman yang semakin mendorong dalam upaya 

pembaruan pemanfaatan hasil teknologi dalam proses pembelajaran. Guru 

dituntut supaya mampu memanfaatkan media yang telah disediakan oleh 

sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan alat tersebut harus sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman. Guru harus dapat memanfaatkan media 

yang efisien sebagai upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Penerapan media audio visual merupakan media yang isi pesannya 

dapat di terima oleh indra penglihatan dan indra pendengarann dengan 

mengkombinasikan antara gambar dan suara, selain itu media audio visual 

juga merupakan media yang dapat diciptakan sendiri seperti slide dan vidio. 

Dengan media audio visual dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak 
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terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-kata, tertulis atau lisan), selain 

itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, seperti: objek yang 

terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film atau model 

dan media audio visual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi peneliti 

termotivasi melakukan penelitian untuk mengetahui keaktifan siswa di kelas 

pada mata pelajaran IPS mengenai materi kegiatan ekonomi di Indonesia 

dengan menerapkan media audio visual yang diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang masalah, 

penulis/peneliti merumuskna masalah dalam rumusan masalah, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan media audio visual pada mata pelajaran IPS di 

Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana peningkatan keaktifan siswa melalui media audio visual pada 

mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar? 

 

C. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penulisan ini adalah: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual pada mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keaktifan siswa melalui media audio visual 

pada mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis yaitu: 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Mendapatkan pengetahuan dalam meningkatkan keaktifan siswa 

melalui media audio visual 

b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Guru 

1) Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam memperbaiki 

pembelajaran. 

2) Dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola 

pembelajaran 

b. Siswa 

1) Dapat mengikuti pembelajaran dengan kondusif, efektif, kreatif, 

interaktif dan menyenangkan 

2) Dapat meningkatkan prestasi belajar 

c. Sekolah 

1) Meningkatkan prestasi sekolah 

2) Meningkatkan prestasi guru dalam mengelola pembelajaran 

d. Peneliti 

1) Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya 

2) Sebagai Perbaikan penelitian yang terdahulu 

 


