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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang wajib diajarkan di Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut sesuai dengan 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 37 ayat (1) yang menjelaskan bahwa mata pelajaran IPS 

merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah (PR Indonesia, 2003 [Online]). Sapriya, Tuti, dan Effendi 

(2007: 1) mengemukakan bahwa IPS mempelajari aspek politik, ekonomi, 

budaya, dan lingkungan dari masa lampau, sekarang, dan masa yang akan 

datang untuk membantu pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang dibutuhkan warga negara di masyarakat yang demokratis, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa IPS adalah pengetahuan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan masyarakat dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta 

didik menjadi warga negara yang baik. 

Pada pembelajaran IPS bukan hanya memberikan teori terhadap peserta 

didik namun yang terpenting adalah agar peserta didik mampu menerapkan 

apa yang telah dipelajarinya di sekolah dalam kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. Pembelajaran IPS juga dijadikan sebagai bekal peserta didik 

untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (Solihatin dan Raharjo,              

2008: 15).  

 

1 

Pengembangan Media Permainan..., Delfiani Firdayanti, FKIP, UMP, 2016



2 
 

 

 

Pembelajaran IPS akan menjadi bermakna apabila guru memperhatikan 

tahap kemampuan berpikir peserta didik di SD. Tahap kemampuan berpikir 

peserta didik di SD masih dalam tahapan operasional konkret. Peserta didik 

SD dalam belajar masih memerlukan bantuan benda-benda atau objek-objek 

yang konkret sebagai sumber belajar sehingga akan menghasilkan proses 

belajar yang lebih bermakna dan hasil belajar yang baik, karena peserta didik 

dihadapkan dengan peristiwa yang sebenarnya. Peserta didik membutuhkan 

objek konkret berupa media pembelajaran yang dapat membuat Kegiatan 

Beajar Mengajar (KBM) lebih terkesan sehingga tidak mudah lupa dengan 

materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Tahap kemampuan berpikir peserta didik SD menuntut guru untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang menarik, sehingga diperlukan 

komponen belajar yang mendukung. Salah satu komponen pembelajaran yaitu 

media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam proses 

pembelajaran karena dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran 

sehingga pesan yang diterima peserta didik sesuai dengan apa yang menjadi 

tujuan guru. Penggunaan media pembelajaran dalam KBM akan melibatkan 

peran aktif peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik 

tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru namun juga dapat melakukan 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-

lain.  
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui observasi dan 

wawancara tentang media pembelajaran yang digunakan guru kelas V dalam 

KBM pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan 

dasar negara di beberapa SD UPK Cilongok diperoleh keterangan bahwa guru 

dalam mengajarkan pelajaran IPS pada materi tersebut menggunakan media 

pembelajaran berupa LCD, teks UUD 1945, teks pancasila, gambar-gambar 

pahlawan pada LKS dan buku cetak serta dilengkapi dengan gambar-gambar 

pahlawan yang disediakan oleh sekolah maupun yang dibuat oleh guru. 

Penggunaan media pembelajaran tersebut masih memiliki beberapa 

kelemahan, sehingga belum sesuai dengan kriteria pemilihan media 

pembelajaran yang baik menurut Sudjana dan Ahmad (2005: 4) serta Susilana 

dan Cepi (2011: 69-73). Penggunaan media pembelajaran tersebut juga belum 

sepenuhnya dapat meningkatkan pretasi belajar peserta didik pada pelajaran 

IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara. 

Hal itu dibuktikan ketika mengikuti ulangan masih ada beberapa peserta didik 

yang masih remidi. 

Kesimpulan dari hasil studi pendahuluan adalah media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru kelas V SD UPK Cilongok untuk  menyampaikan 

pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar 

negara belum optimal. Guru belum pernah mengembangkan media 

pembelajaran dan menggunakan media permainan pada materi tersebut.  

Berdasarkan analisis kebutuhan, maka dikembangkan suatu media 

pembelajaran yang dapat menjadikan pembelajaran itu jauh lebih menarik dan 
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menyenangkan. Pengembangan media pembelajaran juga disesuaikan dengan 

kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik.  

Media pembelajaran yang dikembangkan berupa board game (papan 

permainan) yang diberi nama media permainan Education Fun (E-Fun). 

Pengembangan media permainan E-Fun diharapkan dapat membuat mata 

pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar 

negara menjadi menarik, peserta didik dapat aktif dan termotivasi dalam KBM 

serta meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik terhadap materi 

tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pengembangan media permainan E-Fun pada pelajaran 

IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara 

di kelas V SD? 

2. Bagaimana kelayakan media permainan E-Fun pada pelajaran IPS materi 

persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara di kelas V 

SD? 

3. Bagaimana respon guru terhadap penggunaan media permainan E-Fun 

pada pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan 

perumusan dasar negara di kelas V SD? 
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4. Bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan media permainan E-

Fun pada pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan 

perumusan dasar negara di kelas V SD? 

5. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media permainan E-Fun terhadap 

prestasi belajar peserta didik pada pelajaran IPS materi persiapan 

kemerdekaan Indonesia dan perumusan negara di kelas V SD? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui bentuk pengembangan media permainan E-Fun pada pelajaran 

IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara 

di kelas V SD. 

2. Mengetahui kelayakan media permainan E-Fun pada pelajaran IPS materi 

persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara di kelas V 

SD. 

3. Mengetahui respon guru terhadap penggunaan media permainan E-Fun 

pada pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan 

perumusan dasar negara di kelas V SD. 

4. Mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan media permainan 

E-Fun pada pelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan 

perumusan dasar negara di kelas V SD. 
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5. Mengetahui pengaruh penggunaan media permainan E-Fun terhadap 

prestasi belajar peserta didik pada pelajaran IPS materi persiapan 

kemerdekaan Indonesia dan perumusan negara di kelas V SD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, ada beberapa manfaat yang dapat 

diambil antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Menemukan cara baru dalam mengembangkan media pembelajaran 

IPS materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar 

negara  di kelas V SD. 

b. Menambah pengetahuan pengembangan media pembelajaran IPS pada 

materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara 

di kelas V SD. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pihak-pihak yang terkait yaitu: 

a. Peserta didik 

1) Media permainan E-Fun dapat menarik perhatian peserta didik, 

membuat peserta didik aktif dan termotivasi dalam belajar serta 

dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi persiapan 

kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara di kelas V 

SD. 
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2) Dengan adanya media permainan E-Fun dapat meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik terhadap materi persiapan 

kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara. 

b. Guru  

Guru dapat memperoleh media pembelajaran IPS yang baru dan lebih 

bervariasi sehingga mampu meningkatkan pemahaman peserta didik 

terhadap materi persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan 

dasar negara. 

c. Sekolah 

Menambah tersedianya salah satu media pembelajaran IPS yang dapat 

digunakan dalam KBM. 

d. Peneliti 

1) Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengembangkan media permainan E-Fun pada materi persiapan 

kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara. 

2) Menerapkan ilmu yang sudah diperoleh peneliti dalam 

mengembangkan media pembelajaran IPS materi persiapan 

kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara. 
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