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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi 

berkembang sangat pesat. Hal tersebut berdampak pula dalam dunia 

pendidikan. Pendidikan yang berkualitas salah satunya ditentukan oleh tenaga 

pendidik yang dapat mewujudkan proses pembelajaran secara aktif dan 

menyenangkan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk 

mengembangkan pendidikan di negara ini, salah satunya adalah kemampuan 

guru untuk mengembangkan media pembelajaran. Prastowo (2014: 6) 

menyatakan bahwa guru dituntut mampu menyusun bahan ajar yang inovatif 

(bisa berwujud bahan ajar cetak, audio, audio-visual, ataupun bahan ajar 

interaktif) sesuai dengan perkembangan pertumbuhan peserta didik, maupun 

perkembangan teknologi informasi.  

Media dianggap sangat perlu kaitannya dengan dunia pendidikan, yaitu 

sebagai alat bantu guru dalam menerangkan materi pelajaran. Sudjana dan 

Rivai (2013: 1) menyatakan bahwa dalam metodologi pengajaran ada dua 

aspek yang paling menonjol yakni metode mengajar dan media pengajaran 

sebagai alat bantu mengajar. Sebagian besar orang berpendapat bahwa 

kesuksesan proses pembelajaran terdapat pada bagaimana cara guru dalam 

mengelola kelas. Guru berperan sebagai fasilitator diharapkan mampu 
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menyajikan materi yang menarik untuk peserta didik. Sanjaya (2010: 206) 

mengemukakan bahwa “Fungsi media adalah sebagai alat bantu guru dalam 

mengkomunikasikan pesan, agar proses komunikasi berjalan dengan baik dan 

sempurna sehingga tidak mungkin lagi ada kesalahan”. 

Proses pembelajaran di kelas, guru sudah memanfaatkan media 

pembelajaran yang sudah ada, akan tetapi media hanya sebatas gambar-

gambar dan buku cetak sebagai penunjang pembelajaran. Fasilitas berupa 

Liquid Crystal Display (LCD) proyektor sudah tersedia di sekolah, akan tetapi 

guru belum memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. Tidak jarang guru 

hanya menampilkan gambar-gambar dan power point di layar LCD. 

Berdasarkan kondisi tersebut, peserta didik belum berperan aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga perlu adanya media pembelajaran yang berperan 

penting untuk menunjang pemahaman peserta didik dalam menerima materi. 

Selain itu, penggunaan media akan membantu peserta didik dalam proses 

berfikir dan memberikan pengalaman nyata dalam proses pembelajaran di SD. 

Peran aktif peserta didik sangat dibutuhkan dalam semua mata 

pelajaran termasuk dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di 

SD. Mata pelajaran IPS di SD merupakan program pengajaran yang bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental posistif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun 

yang menimpa masyarakat.  
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Berdasarkan hasil observasi peneliti di kelas V Sekolah Dasar Negeri 3 

Kalisalak, pembelajaran IPS memuat banyak materi yang sifatnya pemahaman 

serta hafalan, sehingga peserta didik merasa kesulitan dalam memahami 

materi. Pada kenyataannya, dalam penyampaian materi, guru cenderung lebih 

aktif dan peserta didik cenderung pasif. Rasa ingin tahu peserta didik masih 

kurang, terbukti masih jarang peserta didik yang mengajukan pertanyaan 

kepada guru meskipun ada materi yang belum jelas. Pemanfaatan LCD 

(Liquid Crystal Display) proyektor jarang dilakukan oleh guru, fasilitas 

tersebut seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan media yang menarik 

dalam mengajarkan IPS sehingga mampu menarik perhatian peserta didik dan 

mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan sebuah pengembangan 

media pembelajaran yang menarik untuk membantu peserta didik dalam 

memahami materi IPS sekaligus mampu meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik. Penulis akan mengembangkan media pembelajaran menggunakan 

aplikasi Pekku berbasis Mind Mapping. Pekku adalah platform untuk 

membuat website. Media dibuat seperti tampilan website dan dapat 

dioperasikan secara online. Pekku dirancang agar dapat mengubah tampilan 

website secara bebas tanpa menggunakan bahasa pemrograman apapun. Pekku 

dapat mengajak peserta didik seakan-akan sedang browsing di Internet. 

Template yang disajikan pun beragam, sehingga menuntun kreasi untuk 

berinovasi.  Mind Mapping adalah cara yang mudah untuk menyampaikan 

informasi ke otak dan mengambil informasi keluar dari otak melalui peta 
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pikiran. Pembelajaran dengan menggunakan metode Mind Mapping melatih 

peserta didik untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajari sehingga akan 

berimplikasi pada kemampuan peserta didik dalam memahami materi.  

Pengembangan media pembelajaran menggunakan aplikasi Pekku 

berbasis Mind Mapping ini merupakan pengembangan dari media power point 

dan gambar-gambar yang sebelumnya pernah digunakan dalam pembelajaran 

IPS. Hasil pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi  

Pekku berbasis Mind Mapping ini diharapkan menjadi hal baru bagi peserta 

didik dan mendapat respon baik dari guru dan peserta didik. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, perlu adanya batasan masalah agar penelitian lebih fokus dan 

mendalam dalam menjawab permasalahan yang ada. Penelitian memfokuskan 

pada pengembangan media pembelajaran menggunakan aplikasi Pekku 

berbasis Mind Mapping pada mata pelajaran IPS di kelas V SD, pada materi 

Jasa dan Peranan Tokoh Pejuang dalam Memproklamasikan Kemerdekaan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi faktual penggunaan media pembelajaran IPS di 

sekolah dasar sebelum dilakukan pengembangan? 

2. Bagaimana karakteristik media pembelajaran IPS menggunakan aplikasi  

Pekku berbasis Mind Mapping di kelas V Sekolah Dasar? 
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3. Bagaimana respon guru terhadap media pembelajaran IPS menggunakan 

aplikasi Pekku berbasis Mind Mapping di kelas V Sekolah Dasar? 

4. Bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran IPS 

menggunakan aplikasi Pekku berbasis Mind Mapping di kelas V Sekolah 

Dasar? 

5. Bagaimana pengaruh media pembelajaran IPS menggunakan aplikasi 

Pekku berbasis Mind Mapping terhadap prestasi belajar di kelas V Sekolah 

Dasar? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi faktual penggunaan media pembelajaran IPS di 

sekolah dasar sebelum dilakukan pengembangan. 

2. Untuk mengetahui karakteristik media pembelajaran IPS menggunakan 

aplikasi Pekku berbasis Mind Mapping di kelas V Sekolah Dasar. 

3. Untuk mengetahui respon guru terhadap media pembelajaran IPS 

menggunakan aplikasi Pekku berbasis Mind Mapping di kelas V Sekolah 

Dasar. 

4. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran IPS 

menggunakan aplikasi Pekku berbasis Mind Mapping di kelas V Sekolah 

Dasar. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran IPS menggunakan 

aplikasi Pekku berbasis Mind Mapping terhadap prestasi belajar di kelas V 

Sekolah Dasar. 

E. Manfaat Penelitian 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, yaitu: 

1. Bagi Peserta Didik 

a. Menumbuhkan minat dan partisipasi aktif peserta didik dalam belajar 

IPS. 

b. Memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan pembelajaran 

akan lebih bermakna. 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai bahan masukan dalam upaya pemanfaatan media 

pembelajaran sebagai referensi untuk mengembangkan media 

pembelajaran yang baru. 

b. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran bagi guru sehingga peserta 

didik lebih aktif dan pembelajaran lebih bermakna. 

3. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan tentang cara pembuatan media pembelajaran 

IPS menggunakan aplikasi Pekku. 

b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah 

agar terealisasi dengan baik. 
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