
   BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlansung di sekolah dan di 

luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan siswa agar dapat memainkan 

peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. 

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk 

pendidikan formal dan informal di sekolah dan di luar sekolah yang berlansung 

seumur hidup yang bertujuan optimalisasi (Maunah, 2019, h. 5).                                                                        
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat diartikan bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut  perlu adanya tempat untuk 

menjalankan pendidikan. Oleh karena itu proses pendidikan dapat diperoleh 

melalui jalur pendidikan formal dan informa.  

Proses belajar yang diselenggarakan secara formal di sekolah-sekolah, tidak 

lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa secara 

terencana, baik dalam aspek pola pikir, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap 

dan mentalitas. Interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut dipengaruhi 

oleh lingkungannya, yang antara lain terdiri atas murid, guru, petugas



 
2   perpustakaan, kepala sekolah, bahan atau materi pelajaran (buku, modul, majalah 

, rekaman video atau audio, dan sejenisnya), dan berbagai sumber belajar dan 

fasilitas (proyektor overhead, perekam pita audio dan video, radio, televisi, dan 

lain-lain) (Arsyad, 2004, h. 1). 

Untuk itu seorang guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik yaitu 

memiliki kemampuan secara metodologis dalam hal perancangan dalam 

penggunaan media pembelajaran (Munadi, 2010, h. 1). Hal ini sebagai seorang 

guru tentunya harus bisa mengubah siswanya agar memiliki motivasi yang tinggi 

dalam dirinya untuk belajar. Para guru tentunya menginginkan kelas dimana 

siswa-siswanya mempunyai motivasi intrinsik yaitu motivasi dari dalam jiwa, 

tetapi pada kenyataannya seringkali tidak demikian, karena itu guru harus 

menghadapi tantangan untuk membangkitkan motivasi siswa, membangkitkan 

minatnya, menarik dan mempertahankan perhatiannya serta meningkatkan hasil 

belajar, mengusahakan agar siswa mau mempelajari materi-materi yang diberikan. 

(Slameto, 2003, h. 173). 

Guru merupakan komponen pembelajaran yang memegang peranan penting 

dan utama, karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh 

faktor guru. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan 

dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan dapat tercapai sebuah 

tujuan. (Sardiman, 2012, h. 75). 

 



 
3  Dengan adanya bantuan fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang sesuai 

akan tercapai tujuan pendidikan nasional. Seiring berjalannya waktu, tujuan 

pendidikan dan ilmu pengetahuan pun kini berkembang sangat luas, begitu juga 

dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) atau sains. IPA atau sains 

merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di bumi dan antariksa 

yang tersusun secara sistematis berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

berbagai kegiatan para ilmuan. Sejalan dengan adanya teknologi yang canggih, 

proses pengamatan, penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam pun kini menjadi 

lebih mudah. Hal ini memberi pengaruh besar dalam bidang pendidikan untuk 

mempermudah proses penyampaian materi pelajaran di sekolah, salah satu jenis 

teknlogi tersebut dalam pembelajaran adalah media audio visual. 

Menurut Dudu (2017), pengertian media pembelajaran adalah suatau 

perantara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan atau informasi 

kepada siswa sehingga siswa tersebut dapat terangsang ketika mengikuti proses 

pembelajaran. Disamping itu dengan adanya penggunaan media ini sangat 

membantu sekali dalam pembelajaran IPA karena agar pesan yang disampaikan 

oleh guru pada siswa dapat dipahami dan lebih mudah diterima oleh siswa. Pada 

penelitian ini media yang digunakan yaitu media audio visual dimana media audio 

visual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung 

unsur gambar yang bisa dilihat. (Sanjaya, 2015, h. 172). 

 

 



 
4  Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 

guru IPA(Ibu Hamdiah, Ibu Lusdianti, Pak Barmin) pada tanggal 12 April 2019 di 

MTs Negeri 1 Kendari, permasalahan pembelajaran IPA Terpadu masih 

ditemukan, baik yang bersumber pada guru maupun siswa. Penggunaan media 

yang menarik masih belum dimanfaatkan dengan baik agar bisa meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan 

sumber masalah pada siswa terlihat dari kurangnya perhatian siswa dalam proses   

pembelajaran, beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran IPA Terpadu karena 

materinya yang banyak menggunakan rumus-rumus, abstrak, banyak bahasa latin 

sehingga siswa kebanyakan menghayal. Hal ini semakin diperjelas dari hasil 

ulangan harian, sebagian besar siswa yang masih belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 67, sampai harus diadakan remedial untuk 

mencukupi nilai KKM. Ada kemungkinan rendahnya nilai kompetensi siswa 

disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar sehingga hasil belajarnya pun kurang 

tuntas. 

Sejalan dengan penelitian dari Purwono (2014), bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan daya serap setelah 

menggunakan media audio visual pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 

Pacitan. Sedangkan penelitian yang peneliti sekarang lakukan di MTs Negeri 1 

Kendari dengan harapan motivasi dan hasil belajar siswa dapat berpengaruh 

sehingga motivasi dan hasil belajarnya meningkat. 

 

 



 
5  Berdasarkan permasalahan di atas peneliti mencoba membantu mengurangi 

kesulitan belajar siswa dengan menggunakan media audio visual pembelajaran. 

Penggunaan media audio visual diharapkan dapat menarik perhatian siswa, 

menciptakan susasana belajar yang menyenangkan dan dapat memberi pesan yang 

dapat diterima dengan baik oleh siswa serta membangkitkan kemauan siswa untuk 

belajar. Jika siswa memiliki kemauan untuk belajar yang tinggi maka dapat 

meningkatkan hasil belajar. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Siswa MTs Negeri 1 Kendari pada Mata 

Pelajaran IPA Terpadu.”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Motivasi belajar siswa masih tergolong rendah dalam mengikuti 

pembelajaran IPA Terpadu yang mengakibatkan mereka malas belajar IPA 

Terpadu. 

2. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah. 

3. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru menyebabkan siswa 

jenuh dan kebanyakan menghayal mengenai pelajaran yang diberikan 

 

 

 



 
6  1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penulis meneliti siswa kelas VIII khususnya di MTs Negeri 1 Kendari.  

2. Penggunaan media audio visual. Media yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah media audio visual berupa video animasi yang disesuaikan dengan 

materi pembelajaran sistem pencernaan pada manusia yang di unduh dari 

internet.  

3. Motivasi belajar. Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keinginan dan semangat siswa dalam mempelajari pelajaran IPA Terpadu 

melalui kuisioner yang diberikan kepada siswa. Motivasi yang diukur dalam 

penelitian ini merupakan motivasi belajar siswa untuk mengikuti pelajaran. 

Aspek yang dinilai dari kuisioner ini adalah mencakup keinginan belajar, 

kesiapan, ketertarikan, keseriusa dan patrisipasi yang ada dalam diri siswa 

sebelum dan sesudah pembelajaran 

4. Hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud dalam penlitian ini adalah 

kemampuan aspek kognitif. 

5. Disampaikan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual pada KD. 3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan 

memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta 

upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. 

 

 



 
7  1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan media audio visual terhadap motivasi 

belajar siswa MTs Negeri 1 Kendari Kelas VIII pada pembelajaran IPA 

Terpadu ?  

2. Apakah ada pengaruh penggunaan media audio visual terhadap hasil belajar 

siswa MTs Negeri 1 Kendari Kelas VIII pada pembelajaran IPA Terpadu?  

3. Apakah ada pengaruh penggunaan media audio visual terhadap motivasi dan 

hasil belajar siswa MTs Negeri 1 Kendari Kelas VIII pada pembelajaran IPA 

Terpadu? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audio visual terhadap 

motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kendari pada pembelajaran 

IPA Terpadu. 

2. untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audio visual terhadap hasil 

belajar siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kendari pada pembelajaran IPA 

Terpadu.. 

3. untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audio visual terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kendari pada 

pembelajaran IPA Terpadu. 

 



 
8  1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Bagi peneliti 

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam 

memperoleh gelar serjana pendidikan. 

2. Peneliti dapat memperoleh pengalaman lansung tentang penerapan 

pembelajaran menggunakan media audio visual pada materi sistem 

pencernaan pada manusia. 

3. Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. 

4. Untuk memperoleh hasil pengujian statistik terkait dengan pengaruh 

penerapan media audio visual terhadap motivasi dan hasil belajar siswa MTs 

Negeri 1 Kendari pada mata pelajaran IPA Terpadu 

1.6.2. Bagi guru 

1. Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme 

khususnya dalam memanfaatkan media pembelajaran. 

2. Dapat dijadikan media pembelajaran alternatif dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

1.6.3. Bagi siswa 

1. Siswa dapat termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual. 

2. Menarik perhatian siswa agar lebih muda memehami materi pembelajaran 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

 



 
9  1.6.4. Bagi sekolah 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPA Terpadu di 

sekolah. 

2. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah yang diteliti. 


