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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

SMPN 4 Buton Tengah terletak di Kelurahan Mawasangka,Kecamatandengan 

jumlah guru 35 orang, ruang kelas 14,  labolatorium 2 (lab komputer dan lab IPA), 

ruang perpustakaan 1, ruang Aula 1, kantor guru dan musholah.  Sekilas gambaran 

pengamatan peneliti tentang kondisi dan situasi proses belajar mengajar yang 

dilakukan di sekolah SMPN 4 Buton Tengah.  

Proses belajar mengajar di SMPN 4 Buton Tengah sesuai dengan prosedur 

pendidikan, berdasarkan dengan hasil wawancara bersama guru IPA kelas  VIII untuk 

keseluruhan adalah banyaknya siswa yang masih kurang paham, dengan  penjelasan 

terkait materi yang di bawakan oleh gurunya,  dan cara penyampaian  materi yang 

kurang menarik dan sulit untuk di pahami oleh siswa. Guru lebih aktif dari siswa  

serta  kurangnya  motivasi terhadap siswa untuk  menciptakan rasa ingin tahu, dan 

timbal balik antara siswa dan guru masih kurang, terutama pada mata pelajaran IPA.  

Sumber masalah  dapat di lihat dari media pembelajaran di sekolah tersebut 

juga sangat terbatas, Serta penggunaan media yang menarik belum di terapkan dalam 

proses belajar mengajar. Sehingga siswa malas untuk memperhatikan pelajaran yang 

menurut mereka sangat sulit dan tidak menarik untuk di perhatikan,  maka hal 

tersebut  dapat menurukan minat atau motivasi belajar siswa. Hal ini semakin 

diperjelas dari hasil ulangan harian, sebagian besar siswa yang masih belum 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65, sampai harus diadakan 
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remedial untuk mencukupi nilai KKM. Ada kemungkinan rendahnya nilai 

kompetensi siswa disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar sehingga hasil 

belajarnya pun kurang tuntas. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti mencoba membantu mengurangi 

kesulitan belajar siswa dengan menggunakan media charta buatan sendiri. 

Penggunaan media charta buatan sendiri, diharapkan dapat membantu proses belajar 

mengajar dengan efektif dan efisien, menciptakan susasana belajar yang 

menyenangkan serta pesan yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan mudah 

oleh siswa, dan dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Jika siswa memiliki 

motivasi belajar yang tinggi maka dapat meningkatkan hasil belajar. Oleh sebab itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan 

media charta buatan sendiri terhadap motivasi dan hasil belajar IPA terpadu 

siswa kelas VIII SMPN 4 Buton Tengah”.  

Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan 

pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Materi 

pengajaran, meningkatkan kreatifitas siswa dan meningkatkan perhatian siswa Media 

pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi guru untuk menyampaikan 

dalam proses pembelajaran.(Teni, 2018) 

Hubungan media pembelajaran terhadap nilai dan motivasi siswa  sangat 

berkaitandengan media siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong siswa 

menulis, berbicara dan berimajinasi. Dengan demikian, melalui media pembelajaran 

dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efesien serta terjalin 
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hubungan baik antara guru dengan peserta didik. Selain itu, media dapat berperan 

untuk mengatasi kebosanan dalam proses belajar mengajar. Oleh karenaitu, guru 

dituntut memberikan motivasi pada peserta didik melalui pemanfaatan media yang 

tidak hanya ada di dalam kelas, akan tetapi juga yang ada di luar kelas, jika hal itu 

dimanfaatkan maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Maka, media pembelajaran 

harus difungsikan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar,dengan demikian 

semakin menarik media pembelajaran yang digunakan oleh guru akan semakin tinggi 

pula tingkat motivasi belajar siswa.(Talizaro, 2018) 

berbagai macam media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam 

proses belajara mengajar. Media pembelajaran dibedakan menjadi : (a) Media auditif, 

yaitu media yang mengandalkan kemampuan suara, seperti tape recorder. (b) Media 

Audio, yang mengandalkan kemampuan suara seperti radio, kaset (c) Media visual 

yaitu media yang menampilkan gambar diam seperti, foto, lukisan. (d) Media 

audiovisual, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film, video. 

(Teni, 2018) 

Salah satu jenis media yang dianggap efektif adalah media charta. Media 

Charta merupakan media visual yang berfungsi untuk menyajikan ide-ide atau 

konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan. Media 

charta merupakan media pajangan atau media pandang yang mampu dipahami 

dengan melihat media tersebut. Media charta mempunyai kelebihan, yaitu gambar 

mudah diperoleh, bisa digunting dari majalah, atau dibuat sendiri, mudah 

menggunakannya dan tidak memerlukan alat tambahan, koleksi gambar dapat 

diperbesar terus, mudah mengatur pilihan untuk suatu pelajaran. (kiki, 2016). 
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Pada dasarnya semua media Baik untuk di terapkan pada proses belajar 

mengajar, akan tetapi saya lebih tertarik dengan media charta. Karena Salah satu jenis 

media yang dianggap efektif adalah media charta. Seperti yang kita ketahui bahwa 

media charta merupakan media visual yang dapat dilihat memliki fungsi untuk 

menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya di sampaikan secara 

lisan atau tertulis.  

Media charta juga mudah dibuat sendiri sehingga guru akan lebih paham apa 

yang akan di ajarkan kepada peserta didik. Sehingga peserta didik mudah memahami 

pesan apa yang di sampaikan oleh gurunya. Oleh karena itu saya memilih media 

charta buatan sendiri agar bisa mencipatakan kreatifitas, dan aktifitas baru untuk 

siswa dalam mengajar, sehingga siswa tidak jenuh dan dapat termotivasi, serta adanya 

timbal balik antara guru dan siswa. 

Sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Rusdi (2018), bahwa hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan daya serap setelah 

menggunakan media charta pada mata pelajaran IPA di SMAN 4 Medan. Sedangkan 

penelitian yang peneliti sekarang lakukan di SMPN4 Buton Tengah dengan harapan 

motivasi dan hasil belajar siswa dapat berpengaruh sehingga motivasi dan hasil 

belajarnya meningkat 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Motivasi belajar siswa masih tergolong rendah dalam mengikuti pembelajaran IPA 

terpadu yang mengakibatkan siswa malas belajar IPA Terpadu  
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2. Hasil belajar siswa masih tergolong renhdah  belum memenuhi KKM  

3. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru menyebabakan siswa 

jenuh dan kebanyakan menghayal mengenai pelajaran yang di berikan 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penulis meneliti siswa kelas VIII khususnya di SMPN 4 Buton tengah. 

2. Penggunaan media charta buatan sendiri. Media yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah media charta buatan sendiri yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran. 

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, keseriusan 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 meteri yang 

berkaitan dengan charta.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan media charta buatan sendiri berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa SMPN 4 Buton Tengah? 

2. Apakah ada pengaruh penggunaan media charta buatan sendiri berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa SMPN4 Buton Tengah kelas VIII pada pembelajaran 

IPA terpadu? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan media charta buatan 

sendiri terhadap motivasi belajar siswa SMPN4 Buton Tengah. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruhpenggunaan media charta sendiri 

terhadap hasil belajar siswa SMPN 4 Buton Tengah kelas VIII pada 

pembelajaran IPA Terpadu. 

1.6 Manfaat penelitian  

Manfaat penelitian bagi siswa yaitu : 

1. Tugas ini bermanfaat untuk menyelesaikn tugas akhir dalam memperoleh gelar 

sarjana pendidikan 

2. Penheliti dapat langsung memperoleh pengalaman langsung tentang penerapan 

pembelajaran menggunhakan media charta buatan sendiri 

3. Penheliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah  
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4. Untuk memperoleh hasil pengujian statistik terkait dengan pengarunh 

penggunaan media charta buatan sendiri terhadap motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA Terpadu kelas VIII SMPN 4 Buton 

Tengah 

Selanjutnya manfaat penelitian bagi seorang guru yaitu : 

1. Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme khusushya 

dalam pemanfaatan media pembelajaran 

2. Dapat di jadikan media pembelajaran alternatif dalam proses pembelajaran di kelas  

Selanjunya manfaat penelitian bagi peneliti yaitu : 

1. Siswa dapat termotivasi salam mengikuti proses pembelajaran dengan 

menggunakan media charta  

2. Menarik perhatian siswa agar lebih muda memahami materi pembelajaran 

senhingga hasil belajar siswa meningkat  

Kemudia manfaat penelitian bagi sekolah yaitu : 

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 di teliti. 

 

 


