
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

telah mempercepat modernisasi dalam segala bidang. Perombakan-perombakan, 

pengadaan barang baru serta makin besarnya frekuensi komunikasi dengan bangsa 

lain tidak sedikit membawa keguncangan-keguncangan dalam kehidupan bangsa. 

Nilai-nilai kehidupan yang merupakan warisan nenek moyang nyaris lenyap dari 

alam kehidupan modern, khususnya dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu 

perlu ditempuh berbagai upaya untuk lebih menetapkan pembentukkan 

kepribadian dari siswa sebagai generasi penerus tersebut. 

Salah satu upaya untuk membina dan membangun siswa diantaranya 

melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan dalam 

keluarga atau masyarakat. Pendidikan formal disamping mencerdaskan kehidupan 

bangsa, sekaligus akan meningkatkan harkat dan martabat atau kepribadian 

manusia. Melalui pendidikan formal itulah diharapkan dapat tercapai peningkatan 

kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan formal menekankan 

pendidikan akademik dan non akademik. Penentuan keberhasilan siswa diawali 

adanya nilai hasil ulangan harian, ulangan harian dilaksanakan setelah 

menyelesaikan satu atau lebih dari kompetensi dasar sebagai penentu keberhasilan 

proses pembelajaran. Keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh guru dan siswa 

melainkan dari bimbingan belajar kelompok juga sangat menentukan. 



Pemberian bimbingan belajar terhadap siswa akan berpengaruh sekali 

terhadap keberhasilan pendidikan. Pemberian bimbingan belajar terhadap siswa 

satu berbeda dengan siswa yang lainnya. Pemberian  bimbingan belajar tidak 

hanya dilaksanakan oleh guru, melainkan juga orang tua siswa. Ada orang tua 

yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya, sebaliknya ada pula  orang tua 

yang benar-benar memperhatikan tingkah laku atau perilaku anaknya dalam 

kehidupan baik kehidupan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat 

apalagi dalam pendidikan.  

Dengan adanya perhatian orang tua terhadap pendidikan tersebut akan 

menimbulkan sikap dari anak bahwa mereka merasa benar-benar diperhatikan 

orang tuanya. Hal ini akan berakibat terhadap perilaku dari anak menjadi baik, 

tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum norma atau 

tata cara dan dalam pendidikan akan menjadi motivasi anak untuk belajar dan 

meningkatkan prestasi. Jadi dengan adanya pemberian bimbingan belajar 

kelompok akan sangat  berpengaruh sekali terhadap keberhasilan hasil belajar. 

Selain itu tidak lepas dari perhatian  orang tua  juga sangat menentukan, perhatian 

tersebut meliputi pengadaan buku-buku pelajaran, sarana prasaran lainnya, 

menunggui waktu belajar, memperhatikan tingkah laku sehari-hari, dan 

pemenuhan kebutuhan anak-anak dalam pendidikan.   

Singgih D. Gunarso, (1998; 22),  menyatakan bahwa latar belakang 

keberhasilan atau hasil belajar siswa adalah :  

1. Kemungkinan berpangkal pada diri anak itu sendiri 

a. Kekurangan penampungan emosional 



b. Kelemahan dalam mengendalikan dorongan dan kecenderungannya untuk 

berbuat sesuatu.  

c. Kegagalan prestasi sekolah atau pergaulan. 

d. Kekurangan dalam pembentukkan hati nurani. 

2. Kemungkinan berpangkal pada lingkungan 

a. Lingkungan keluarga 

Pendidikan yang antara lain diperoleh anak  dimulai dari perhatian orang 

tua termasuk ucapan, perilaku, pemenuhan kebutuhan, dan perbuatan dari 

orang tua. Anak meniru dari apa yang dikerjakan orang tua, sehingga akan 

membentuk kepribadian anak -anaknya. 

b. Lingkungan masyarakat : 

1)  Perkembangan teknologi yang menimbulkan kegoncangan pada anak 

yang belum memiliki kekuatan mental untuk menerima perubahan-

perubahan baru. 

2)   Faktor sosial, politik, ekonomi, dengan mobilisasi-mobilisasi sesuai 

dengan kondisi secara keseluruhan atau kondisi-kondisi setempat 

seperti di kota besar dengan ciri khasnya. 

3) Kepadatan penduduk yang menimbulkan persoalan demografis dan 

bermacam-macam kenakalan remaja Singgih D.Gunarso (1998:22-23). 

Kelemahan tersebut harus dihindari dan sebaliknya orang tua harus 

selalu memperhatikan kebutuhan anaknya baik psikologis dan phisik. 

Kebutuhan phisik termasuk diantaranya sarana prasarana dalam belajar. 

Kebutuhan psikologis termasuk perhatian pemberian penguatan motivasi dan 



dorongan agar prestasinya meningkat, sehingga setiap ada ulangan akan 

memperoleh nilai optimal.  Dengan demikian maka penulis mengangkat judul 

skripsi: Meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial melalui 

penerapan bimbingan belajar kelompok pada siswa Kelas IV SD Negeri 01 

Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Semester II Tahun 

Pelajaran 2010/2011.    

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini  

dapat diidentifikasi masalah dalam kegiatan belajar mengajar sebagai berikut: 

1. Belum diterapkan bimbingan belajar kelompok pada siswa Kelas IV    SD 

Negeri    01 Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Semester II 

Tahun Pelajaran 2010/2011.    

2. Hasil belajar  Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 

Jatiharjo Kecamatan Jatipuro masih rendah. 

3. Perlunya penerapan bimbingan belajar kelompok dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar  Ilmu Pengetahuan Sosial  pada siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri  01 Jatiharjo Jatipuro Karanganyar. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Mengingat  begitu banyak  permasalahan  yang dijumpai, dan keterbatasan 

waktu,cakupan dan aktifitas ,maka penelitian hanya membatasai masalah sebagai 

berikut : 



1. Objek penelitian ini adalah penerapan bimbingan belajar kelompok dan hasil  

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. 

2. Subjek penelitian ini adalah guru siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 

Jatiharjo Kecamatan Jatipuro  Karanganyar  tahun pelajaran 2010/2011. 

3. Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri 01 Jatiharjo Kecamatan 

Jatipuro  Kabupaten Karanganyar. 

 

D.  Perumusan Masalah 

Apakah penerapan bimbingan belajar kelompok dapat meningkatkan hasil 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa Kelas IV SD Negeri 01 Jantiharjo 

Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Semester II Tahun Pelajaran 

2010/2011?.   

 

E.  Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan  penelitian ini  adalah untuk mengetahui hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial melalui penerapan bimbingan belajar kelompok pada siswa 

Kelas IV SD Negeri 01 Jantiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar 

Semester II Tahun Pelajaran 2010/2011?. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan. 



b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi siswa 

1. Untuk memberikan motivasi atau dorongan dan semangat dalam 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.  

2. Memberikan kesempatan dan kebebasan siswa untuk menerapkan  

bimbingan belajar  kelompok sehingga prestasi meningkat. 

 3. Mengefektifkan dan mendalami  penerapan dan konsep IPS melalui 

belajar kelompok sehingga prestasi meningkat. 

b.  Bagi Guru 

1. Membantu guru untuk menerapakan bimbingan belajar  kelompok 

dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

2. Memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan kreatifitas 

,mendorong dan bersemangat  dalam meningkatkan kinerja guru. 

3. Menambah kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran yang 

PAKEM. 

4. Mengatasi permasalahan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang 

hadapi oleh guru di depan kelas.  

c.  Bagi Sekolah 

1.  Dapat  meningkatkan  kualitas  proses belajar mengajar di Sekolah  dan  



 guru memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kemampuan  

profesional dalam melaksanakan tugas.  

2. Dengan menerapkan  bimbingan belajar kelompok  dalam 

menyampaikan materi pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial antara  guru 

dan siswa saling berinteraksi dan aktif serta menyenangkan sehingga 

dalam pembelajaran dapat meningkatkan  hasil belajar siswa. 

3. Mengaplikasikan teori yang telah diperoleh untuk meningkatkan 

semangat kerja warga sekolah yang semakin tinggi, efektif dan efisien 

sesuai dengan jabatan profesi.. 

  

 

 

 

 

 


