
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di sekolah sebagai salah satu sarana belajar formal memegang 

peranan penting dalam menopang pembangunan sumber daya manusia. Peranan 

penting tersebut tidak lepas dari peranan guru sebagai tenaga profesional. Kedudukan 

guru sebagai tenaga professional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab Anonim (2006:  5). 

Menurut Slameto (2003:  2) “Belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Kegiatan belajar dan mengajar sasarannya adalah hasil belajar, jika cara dan 

motivasi belajar baik, maka diharapkan hasil belajarnya juga baik. Adapun pengertian 

hasil belajar yang dikemukakan oleh Sudjana (1992:  34) bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Istilah 

hasil belajar tersusun atas dua kata, yakni: “hasil” dan “belajar”.  

Media pembelajaran merupakan wahana dalam menyampaikan informasi/pesan 

pembelajaran pada siswa. Dengan adanya media pada proses pembelajaran, 

diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa. 



 

Oleh karena itu, guru sebaiknya menghadirkan media dalam setiap proses 

pembelajaran demi tercapainya tujuan yang hendak dicapai.  

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Hamalik (2001:  12), yang menyatakan 

bahwa media pembelajaran adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam 

rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Penggunaan media dalam pembelajaran sangat berpengaruh tehadap berhasilnya 

suatu pembelajaran. Sesuai dengan penggunaannya, materi dan taraf siswa harus juga 

dapat disesuaikan oleh guru. Dengan demikian guru harus dapat menyesuaikan media 

apa yang tepat dan apakah cocok media tersebut dengan siswa yang akan diajar.  

Sebagai alat bantu, media gambar berfungsi memperlancar proses pembelajaran 

sekaligus menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal tersebut harus dilandasi 

adanya keyakinan bahwa proses pembelajaran dengan bantuan media khususnya 

media gambar dapat memperbaiki hasil belajar siswa hingga tercapainya tujuan 

pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas IV SD 

Negeri Gotowasi terdapan beberapa masalah  (1) kurangnya minat siswa dalam 

belajar membuat hasil belajar siswa rendah (2) hasil belajar siswa rendah dikarenakan 

kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran (3) metode pembelajaran yang 

digunakan guru kurang berfariasi sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan yang dimiliki siswa dalam mempelajari 



 

materi dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 

Gotowai Tema 7 Subtema 2 Indahnya Keragaman Budaya Di Negeriku”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai 

berikut. 

1. Kurangnya minat siswa dalam belajar membuat hasil belajar siswa rendah 

2. Hasil belajar siswa rendah dikarenakan kurangnya penggunaan media dalam 

pembelajaran 

3. Metode pembelajaran yang digunakan guru kurang berfariasi sehingga 

mempengaruhi hasil belajar siswa 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa Kelas IV SD Negeri 

Gotowasi? 

2. Apakah media gambar yang digunakan pada pembelajaran Indahnya 

Keragaman Budaya Di Negeriku dapat meningkatkan hasil belajar Siswa 

Kelas IV SD Negeri Gotowasi? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelititan Tindakan Kelas ini yaitu: 

1. Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Indahnya Keragaman 

Budaya Di Negeriku kelas IV SD Negeri Gotowasi. 



 

2. Penggunaan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SD Negeri Gotowasi. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Guru dapat meningkatkan mutu dan memperbaiki proses belajar mengajar di 

kelas. 

2. Siswa, meningkatkan hasil belajar dalam membahas materi belajar Indahnya 

Keragaman Budaya Di Negeriku. 

3. Sekolah, sebagai umpan balik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan hasil 

belajar siswa dan kinerja guru. 

4. Peneliti, sebagai tambahan pengetahuan bahwa dengan menggunakan media 

gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

F. Asumsi Penelitian 

Asumsi penelitian ini adalah: 

1. Guru SD Negeri Gotowasi mampu menerapkan media gambar untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa terkait budaya di Indonesia. 

2. Siswa SD Negeri Gotowasi mampu menggunakan media gambar sebagai 

motivasi untuk belajar. 

G. Ruang lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan: 

1. Meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan media gambar 



 

2. Penelitian ini yaitu materi tematik tentang indahnya keragaman budaya di 

negeriku yang merupakan pokok bahasan sekolah dasar kelas IV 

3. Subjek penelitian yaitu siswa kelas IV SD Negeri Gotowasi 

H. Defenisi Istilah/Operasonal 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini dan 

tidak menimbulkan kesalahpahaman serta penafsiran terhadap istilah yang digunakan 

maka perlu adanya batasan istilah. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil belajar siswa merupakan salah satu faktor penting yang mendukung 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas (Kawuri dkk. 

2019). 

2. Media gambar adalah media visual dasar atau media pandang berbentuk dua 

dimensi yang dapat mengungkapkan fakta atau informasi.  

 

 


