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A. Latar Belakang Masalah 

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya baik lahir maupun batin. Yang mendasari Indonesia 

untuk terus meningkatkan pembangunan nasional adalah Indonesia sebagai 

Negara yang sedang berkembang mengalami persaingan yang luar biasa di 

berbagai bidang antara lain industri, perniagaan dan ilmu pendidikan. Guna 

menjawab tantangan dunia yang kian bergejolak tersebut, perkembangan 

sumber daya manusia diprioritaskan. Perkembangan sumber daya manusia 

perlu dilakukan mengingat pembangunan manusia yang berkualitas perlu 

dipersiapkan untuk berpartisipasi aktif guna memberikan sumbangan 

terhadap terlaksananya program-program pembangunan yang telah 

direncanakan.   

 Salah satu upaya dalam menciptakan manusia yang berkualitas adalah 

dengan pendidikan. Pendiddikan merupakan tulang pungung pembangunan 

bangsa dan Negara, sebab pendidikan membantu dalam mengembangkan 

sikap untuk terus berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa ke depan. 

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. 

Menurut Falmersius (2007: 34) bahwa melalui pendidikan yang baik, akan 

terlahir manusia Indonesia yang mampu bersaing di era globalisasi bercirikan 



high competition. Tanda-tanda kearah itu sudah mulai tampak dengan adanya 

prestasi anak-anak bangsa pada tingkat internasional.    

Tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi, yaitu manusia yang mampu menghadapi perkembangan 

zaman. Pendidikan di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu 

pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal merupakan 

pendidikan yang ditempuh mulai dari jenjang terendah hingga tertinggi yang 

harus ditempuh dengan serangkaian persyaratan tertentu jika ingin naik ke 

jenjang selanjutnya. Pendidikan inforomal ialah pendidikan yang diperoleh 

seseorang di lingkungan masyarakat, baik lingkungan keluarga maupun 

masyarakat di sekitar orang tersebut berada. Sedangkan pendidikan non 

formal adalah merupakan jenjang pendidikan yang diperoleh jika seseorang 

masuk dalam suatu lembaga pendidikan yang berorientasi pada memberi dan 

meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkompetensi dalam 

meraih kesuksesan hidup. Keberhasilan dalam menempuh setiap jalur 

pendidikan tersebut dapat diketahui melalui evaluasi proses pendidikan yang 

telah ditempuh yang diukur dengan prestasi hasil belajar yang mana 

kesemuanya tergantung pada kualitas belajar seseorang. 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang dari 

subyek belajar secara keseluruhan sebagai hasil dari berbagai pengalaman 

dalam berinteraksi dengan lingkungan. Tujuan orang belajar adalah agar 

dalam dirinya terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut 

dapat berupa pengetahuan, kemampuan berfikir kritis, kreatif, bersikap 



terbuka maupun berupa keterampilan. Belajar merupakan aktifitas mental 

yang hanya dapat diketahui oleh diri subyek belajar itu sendiri. Sedangkan 

orang lain akan mengetahui jika subyek yang bersangkutan memperlihatkan 

atau menampakan kemampuan atau hasil yang telah diperoleh dari aktifitas 

belajar.  

Sebagaimana telah diungkapkan dimuka, salah satu indikator 

tercapainya hasil belajar adalah dengan diketahuinya prestasi belajar siswa 

sebagai subyek belajar. Prestasi belajar merupakan pencerminan dari hasil 

belajar siswa setelah usaha belajar yang dilakukan selama jangka waktu 

tertentu. Dengan memperlihatkan hasil belajar yang ditunjukan dengan 

prestasi belajar dapat diketahui kemampuan dan kualitas belajar seseorang. 

Hasil belajar seseorang yang ditunjukan dengan prestasi akan memberikan 

sumbangan yang berarti bagi tercapainya kesuksesan seseorang dimasa depan. 

Tinggi rendahnya prestasi belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang mengiringi proses belajar, yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal (Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati, 1993: 10). Faktor eksternal 

ialah hal-hal yang mempengaruhi belajar seseorang yang berasal dari luar diri 

individu. Sedangkan faktor internal adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap 

proses belajar seseorang yang berhubungan dalam diri individu yang 

bersangkutan diantaranya adalah keaktifan yang ada pada diri masing-masing 

individu. 

Keaktifan adalah giat, rajin selalu berusaha dengan sunguh-sunguh. 

Keaktifan yang ada pada setiap diri masing-masing individu akan 



mengakibatkan timbunya suatu dorongan untuk lebih mengetahui tentang 

suatu hal dan menumbuhkan semangat belajar yang lebih tinggi. Dengan 

adanya keaktifan yang ada pada setiap diri individu akan mengakibatkan 

individu tersebut menaruh perhatian yang besar dan berjuang mencapai hasil 

belajar yang diinginkan. 

Keaktifan dalam belajar ditunjukan dengan berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh setiap individu secara berbeda-beda. Tidak ada belajar tanpa 

aktivitas. Itulah sebabnya aktifitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting dalam belajar mengajar. Dengan kata lain dalam kegiatan belajar 

subyek didik atau siswa harus aktif berbuat. Tanpa aktivitas yang dapat 

menimbulkan keaktifan siswa dalam belajar, proses belajar tidak mungkin 

berjalan dengan baik. Siswa hanya akan pasif dalam mengikuti kegiatan 

belajar. Aktifitas anak terutama terbatas pada mendengarkan, mencatat, 

menjawab pertanyaan bila guru memberikan pertanyaan dan itupun harus 

ditunjuk oleh guru. Para siswa hanya bekerja karena atas perintah guru, 

menentukan cara yang ditentukan guru, begitu juga berpikir menurut yang 

digariskan guru.  

Keaktifan siswa dapat distimulasi dengan cara pemberian hadiah 

dalam proses belajar mengajar sehingga siswa lebih aktif dalam kegiatan 

belajar. Hadiah adalah suatu pemberian berupa barang atau benda yang 

diberikan kepada siswa yang telah melakukan tugas belajarnya dengan baik. 

Wajar apabila seseorang ingin mendapatkan suatu benda, maka melakukan 

suatu tindakan terlebih dahulu. Benda-benda dapat digunakan sebagai 



pengukuh atau penguat positif (Soekadji, 1983: 17). Menurut Martin Leman 

(2002: 2)sebenarnya hadiah juga dapat berupa bukan benda, misalnya berupa 

pengakuan atau pujian pada anak. Pemberian hadiah sebagai apresiasi atas 

capaian prestasi anak, selain akan lebih terpacu dalam mencapai hasil belajar 

yang diinginkan juga dapat mendorong terciptanya persaingan sehat.  

Kegiatan pembelajaran yang diterapkan guru berarti penyediaan 

belajar bagi siswa. Terkait dengan hal tersebut guru perlu memahami pola 

pengalaman belajar siswa dan kemungkinan hasil belajar yang dicapai siswa. 

Tidak harus pandai bidang kognitifnya saja tetapi berimbang dengan 

keterampilan yang diharapkan. Didalam proses pembelajaran penerapan 

memberdayakan semua potensi yang dimiliki anak merupakan suatu usaha 

agar mereka mampu meningkatkan pemahamanya terhadap faktor dan konsep 

serta prinsip dalam kajian kajian ilmu yang dipelajarinya dapat terlihat dalam 

kemampuanya untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif. Prinsip dasar dalam 

pelaksanaan pembelajaran yaitu berpusat pada siswa, mengembangkan 

kreativitas siswa, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, 

mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai, menyediakan 

pengalaman belajar yang beragam dan belajar melalui berbuat. 

Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa diharapkan 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap dan 

ketrampilan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia (Depdiknas, 2006: ). 

Pada saat sekarang pendidikan sedang menghadapi masa globalisasi yang siap 

tidak siap harus dapat mengikuti kemajuan yang terus berpacu, jika kita 



sebagai pendidik atau calon pendidik tidak dapat mengikuti perkembangan 

yang ada maka siaplah kita untuk menghadapi keterbelakangan, ketinggalan 

dan keterpurukan informasi dalam bidang pendidikan. Sedangkan kita sadar 

guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. 

Berdasarkan pengamatan terhadap proses pembelajaran IPS kelas V 

SD Negeri 02 Mojoroto diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran, guru 

belum optimal memberdayakan seluruh potensi dirinya sehingga siswa belum 

mampu merespon secara optimal materi yang disampaikan oleh guru. 

Beberapa siswa dalam mengikuti pelajaran belum sepenuhnya mampu 

mencerna pembelajaran dengan baik karena dalam menyampaikan materi 

pembelajaran IPS guru masih cenderung pembelajaran teacher contered. 

Pengajaranya kurang diminati siswa dengan penyajian yang monoton, materi 

pelajaran yang gersang, dengan tidak dikemas secara apik, baik dari segi 

metode maupun media pengajaran, suasana kelas yang kering kerontang 

dengan tidak banyaknya siswa yang mau bertanya dalam proses pengajaran, 

siswa kurang berani dalam mengemukakan gagasan dalam kegiatan belajar, 

kurang perduli di kelas dengan tidak mempunyai catatan apalagi untuk 

memiliki buku teks dan penunjang, suasana kelas yang tidak bergairah untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS dengan tidak adanya reward  atau hadiah dari 

guru yang mengajar. 

Realita dampak pembelajaran yang bersifat teacher centered ini adalah 

pada saat pembelajaran berlangsung  banyak siswa yang belum siap menerima 

pelajaran, terbukti adanya banyak siswa yang masih berbicara sendiri saat 



pelajaran dimulai, siswa masih meributkan tugas pekerjaan rumah karena 

banyak siswa yang belum mengerjakan, perhatian dan konsentrasi siswa 

terhadap penjelasan guru juga belum dapat direspon siswa dengan baik karena 

masih ada siswa yang mengantuk saat pembelajaran, sehingga guru 

memberikan sanksi dan ada siswa yang bermain-main dengan bolpoin.  

Kurangnya perhatian siswa dalam pelajaran IPS dan pembelajaran 

yang bersifat teacher centered mendorong siswa belajar dengan hafalan dan 

tidak secara aktif mencari untuk membangun pemahaman mereka sendiri 

terhadap konsep-konsep sehingga siswa menjadi pasif. Dari hasil pengamatan 

untuk mata pelajaran IPS kelas V SD N 02 Mojoroto terlihat keaktifan  siswa 

masih rendah diantaranya keaktifan dalam kesiapan menerima pelajaran: 

43,24%; keaktifan mempersiapkan tugas/PR: 27,07%; konsentrasi penuh: 

35,13%; keaktifan dalam mengajukan pertanyaan: 8,10%; keaktifan dalam 

menjawab pertanyaan: 2,7%; keaktifan dalam memperhatikan penjelasan 

guru: 35,13%; keaktifan mencatat penjelasan guru 32, 43%.  

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh pemberian hadiah dan keaktifan menjawab pertanyaan 

terhadap hasil belajar IPS, maka perlu diadakan penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Pemberian Hadiah dan Keaktifan Menjawab Pertanyaan terhadap 

Hasil Belajar IPS Materi Peranan Tokoh Pejuang dan Masyarakat dalam 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Kelas V SD Negeri 02 Mojoroto 

Tahun Pelajaran 2010/ 2011”. 



B. Identifikasi Masalah 

Hasil belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

saling terkait baik yang berasal dari dalam diri individu maupun yang berasal 

dari luar diri individu. Berdasarkan uraian didalam latar belakang diatas ada 

dua hal yang sangat penting dalam menentukan hasil belajar siswa, yakni 

keaktifan dalam menjawab pertanyaan dan pemberian hadiah. Untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh keberadaan pemberian hadiah dan 

keaktifan menjawab pertanyaan terhadap hasil belajar IPS, maka perlu 

diadakan penelitian dengan judul : “Pengaruh Pemberian Hadiah dan 

Keaktifan Menjawab Pertanyaan terhadap Hasil Belajar IPS Materi Peranan 

Tokoh Pejuang dan Masyarakat dalam Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia Kelas V SD Negeri 02 Mojoroto Tahun Pelajaran 2010/ 2011”. 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran terpusat pada guru atau teacher centered sehingga suasana 

pembelajaran dalam kelas pasif 

2. Keaktifan siswa dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan rendah 

3. Pembelajaran IPS cenderung membosankan karena hanya dilakukan 

dengan ceramah 

4. Pada saat penguatan, guru jarang memberikan hadiah kepada siswa yang 

mencapai hasil baik 

5. Guru jarang membangkitkan keaktifan siswa dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan sehingga siswa cenderung pasif. 



C.  Pembatasan Masalah 

Penelitian ini perlu dibatasi agar permasalahan yang dikaji lebih 

fokus. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemberian hadiah dalam bentuk barang berupa uang, permen, alat tulis 

atau ucapan “bagus”, “tepat sekali”, atau “luar biasa jawaban si A” 

maupun dengan mengacungkan jempol. Pemberian hadiah dilakukan 

secara langsung pada siswa kelas V SD Negeri 02 Mojoroto Tahun 

Pelajaran 2010/ 2011, apabila siswa dapat menjawab soal atau tes yang 

diberikan dengan tepat pada saat proses pembelajaran dan hadiah yang 

diberikan berupa buku dan pensil (alat tulis)  

2. Keaktifan menjawab pertanyaan merupakan upaya siswa secar sunguh-

sunguh menjawab pertanyaan yang diberikan guru yang diukur dengan 

angket keaktifan pada siswa kelas V SD Negeri 02 Mojoroto Tahun 

Pelajaran 2010/ 2011. 

3. Hasil belajar IPS dalam penelitian ini berupa nilai yang diperoleh siswa 

kelas V SD Negeri 02 Mojoroto Tahun Pelajaran 2010/ 2011 dari hasil 

nilai mid semester I Tahun Pelajaran 2010/ 2011 

4. Subyek Penelitian seluruh siswa kelas V SD Negeri 02 Mojoroto Tahun 

Pelajaran 2010/2011 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 



1. Apakah ada pengaruh positif pemberian hadiah  terhadap hasil belajar IPS 

materi peran tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia kelas V SD Negeri  02 Mojoroto tahun pelajaran 

2010/ 2011 ? 

2. Apakah ada pengaruh positif keaktifan menjawab pertanyaan terhadap 

hasil belajar IPS materi peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kelas V SD Negeri 02 Mojoroto 

tahun pelajaran 2010/ 2011 ? 

3. Apakah ada pengaruh positif secara simultan antara pemberian hadiah dan 

keaktifan menjawab pertanyaan terhadap hasil belajar IPS materi peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia kelas V SD Negeri 02 Mojoroto tahun pelajaran 2010/ 2011.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian hadiah terhadap hasil belajar IPS 

materi peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia kelas V SD Negeri 02 Mojoroto tahun pelajaran 

2010/ 2011 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan menjawab pertanyaan terhadap 

hasil belajar IPS materi peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 



mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kelas V SD Negeri 02 Mojoroto 

tahun pelajaran 2010/ 2011 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pemberian hadiah dan 

keaktifan menjawab pertanyaan terhadap hasil belajar IPS materi peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia kelas V SD Negeri  02 Mojoroto tahun pelajaran 2010/ 2011 

 
F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut ; 

1. Bagi Sekolah 

a. Memberikan sumbangan positif untuk lebih mengembangkan kegiatan 

strategi belajar mengajar / manajemen belajar mengajar 

b. Memberikan sumbangan positif untuk lebih mengembangkan 

keaktifan dalam kegiatan belajar mengajar 

2. Bagi guru pengampu 

a. Berperan sebagai sumber data untuk mengembangkan teknik 

mengajar 

b. Mengembangkan keaktifan siswa agar lebih berkembang 

3. Bagi siswa 

Sebagai masukan bagi siswa agar lebih aktif lagi dalam kegiatan 

belajar mengajar  

4. Bagi Peneliti 

a. Mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah 

b. Melatih penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah 


