
 1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah  

Dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah, hal yang terpokok dan 

yang harus dilakukan siswa adalah kegiatan belajar. Ini berarti bahwa 

keberhasilan belajar dalam mencapai tujuan pendidikan sangat tergantung pada 

proses dan kegiatan individu yang belajar. Karena itulah guru sebagai tenaga 

pengajar harus dan wajib mengenali hakikat belajar, jenis dan cara pengungkapan 

masalah belajar, serta bagaimana penanganan masalah belajar tersebut. Sehingga 

guru merupakan faktor yang berpengaruh sangat besar dalam proses belajar 

mengajar, bahkan sangat menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. 

Penyampaian mata pelajaran geografi dengan bahan pengajaran yang 

monoton dan tidak menarik dapat menimbulkan kejenuhan pada diri siswa 

sehingga prestasi belajar siswa kurang memuaskan. Upaya peningkatan prestasi 

belajar  terus dilakukan antara lain dengan pemilihan strategi belajar yang tepat. 

Pemilihan strategi belajar dan metode pengajaran yang tepat merupakan faktor 

pendukung keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Salah satu hal penting 

yang harus diperhatikan dalam pemilihan strategi belajar adalah pemilihan media 

yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan.  

Penggunaan media pendidikan yang sesuai dengan topik yang diajarkan 

dapat mewakili guru menyampaikan informasi secara jelas dan menarik sehingga 

konsep akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Salah satu fungsi media 

pendidikan adalah penyajian informasi, ide dan konsep. Media sebagai alat bantu 

dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat 

dipungkiri. Media pendidikan dapat membantu siswa untuk berpikir logis dan 

sistematis, sehingga mereka pada akhirnya memiliki pola pikir yang diperlukan 

dalam mempelajari geografi. 

Sering terjadi salah tafsir bahwa penggunaan alat bantu pengajaran 

menjadikan pekerjaan guru lebih efisien sehingga para calon guru diwajibkan 

mempelajari alat-alat pengajaran, alat peraga atau media pendidikan pada lembaga 
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pendidikan guru. Padahal sebenarnya, alat bantu pengajaran lebih banyak berguna 

membantu siswa belajar dari pada membantu guru mengajar. Itu sebabnya, 

mempelajari masalah alat bantu belajar mengajar tidak bisa asal-asalan. 

Penggunaan alat bantu pengajaran terpusat pada siswa, sebab berfungsi membantu 

siswa be lajar agar lebih berhasil. 

Pada dasarnya pekerjaan guru adalah mengkomunikasikan pengalaman 

pada siswa. Ada dua cara yang dapat ditempuh, yakni melalui pendengaran dan 

melalui penglihatan. Alat bantu pengajaran dapat membantu dalam kedua cara 

tersebut. Ala t-alat yang digunakan untuk membantu siswa belajar melalui 

pendengaran disebut alat bantu pendengaran (aural aids), sedangkan alat untuk 

membantu siswa melalui penglihatan disebut alat bantu penglihatan (visual aids). 

(Hamalik, 2003: 201) 

Penggunaan kedua metode komunikasi tersebut mengandung manfaat 

tertentu bagi keberhasilan belajar siswa. Seringkali guru mengajar menggunakan 

ceramah, yakni hanya menggunakan kata-kata saja dengan akibat siswa kurang 

atau tidak memahami hal-hal yang diajarkan. Dengan kata lain siswa terjebak 

dalam kondisi pengajaran yang verbalistik. Akibat demikian dapat dicegah jika 

guru menggunakan alat bantu aural aids, bahwa siswa akan menjadi lebih aktif 

dan berpartisipasi dalam proses belajar, misalnya menggunakan rekaman. 

Demikian pula, jika guru menggunakan alat bantu penglihatan, seperti buku, 

gambar, peta, bagan, film, model, dan alat-alat demonstrasi maka siswa akan 

belajar lebih efektif sebab hal-hal yang telah dilihat akan memberikan kesan 

penglihatan yang lebih jelas, mudah mengingatnya, dan mudah pula dipahami. 

Hal ini  yang menjadi dasar disarankannya penggunaan  alat-alat pengajaran atau 

media pendidikan dalam proses belajar mengajar.  

Media bagan (chart) juga dapat menarik perhatian siswa. Sehingga 

mendorong minat dan motivasi siswa dalam be lajar. Bagan (chart) termasuk 

media visual. Fungsinya adalah untuk menyajikan ide-ide atau konsep-konsep 

yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Bagan 

juga mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi. 
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Dengan demikian penjelasan materi pelajaran dengan menggunakan bagan dapat 

membantu memperjelas materi yang sedang dibicarakan. (Sadiman dkk, 2007: 35) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa hasil 

belajar siswa kelas VIII A SMP N 3 Karangpandan kurang optimal sehingga 

minat belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran dikelas relatif kurang 

dibandingkan dengan kelas VIII yang lain. Dari proses belajar- mengajar yang 

dilakukan oleh guru hanya 18 anak yang memperhatikan pelajaran atau 45 % saja. 

Berdasarkan analisis dokumen nilai geografi pada Bab II, nilai rata- rata kelas 

adalah 64 dan ketuntasan belajar siswa secara klasikal 55 %. Nilai siswa dalam 

pelajaran geografi kelas VIII A paling rendah dibandingkan dengan rata-rata kelas 

VIII yang lain. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang berupa media 

pembelajaran kurang memadai, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh 

guru bersifat monoton, minat belajar siswa yang rendah. Sehingga siswa 

menganggap bahwa mata pelajaran geografi tidak menarik dan membosankan. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka guru geografi hendaknya selalu 

meningkatkan kualitas profesionalnya, yaitu dengan memilih strategi 

pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah penggunaan media  pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pelajaran. Media yang baik dan murah dapat dibuat 

sendiri oleh guru yang bersangkutan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar. Sehingga ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran 

geografi meningkat yang dapat mendorong  minat siswa dalam belajar. Media 

grafis yang berupa bagan (chart)  diharapkan mampu meningkatkan minat belajar 

dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh  

penggunaan media  grafis yang berupa bagan (chart) dalam meningkatkan minat 

belajar dan hasil belajar siswa pada materi Lingkungan Hidup dan Pelestariannya, 

maka judul penelitian ini adalah : “PENGGUNAAN MEDIA GRAFIS UNTUK 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR  DAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI  

SISWA KELAS VIII SMP N 3 KARANGPANDAN”.  
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah media grafis yang berupa bagan 

(chart) dapat meningkatkan minat belajar  da n hasil belajar siswa kelas VIII  

sesmester 1 SMP Negeri 3 Karangpandan tahun pelajaran 2008/ 2009. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat belajar  

dan hasil belajar siswa kelas VIII sesmester 1 SMP Negeri 3 Karangpandan tahun 

pelajaran 2008/ 2009 dengan menggunakan media grafis yang berupa bagan 

(chart). 

 

D. Manfaat Penelitian 

 1.   Manfaat Praktis 

a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

kepada masyarakat dan sekolah khususnya guru mata pelajaran geografi dalam 

hal peningkatan kualitas dan mutu pendidikan bagi siswanya.  

b. Dapat digunakan para guru untuk mempertimbangkan penggunaan media 

belajar siswa agar pembelajaran lebih efektif. 

 

 

2. Manfaat Teoretis 

a. Untuk menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan yang berhubungan 

dengan penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar pada umumnya 

dan pengaruh penggunaan  media  grafis pada proses pembelajaran khususnya. 

b. Dapat memberikan sumbangan atau wawasan keilmuan di bidang pendidikan 

untuk masukan bagi penelitian yang lebih lanjut. 

 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


