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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan 

Pendidikan Nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam GBHN yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan nalar, keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta 

tanggungjawab kemasyarakat dan kebangsaan. Upaya pemerintahtersebut antara 

lain dengan meningkatkan mutu pendidikan melalui program penyetaraan bagi 

para guru dari pendidikan D2 hingga S1 dengan tujuan, agar para guru dapat 

menyesuaikan kemampuan profesinya dengan tuntutan perkembangan zaman. 

 Upaya peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh 

meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai. Perkembangan 

aspek-aspek tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kecakapan hidup (life skill) melalui seperangkat kompetensi agar siswa dapat 

bertahan hidup, menyesuaikan diri dan berhasil di masa yang akan datang. Semua 

itu tidak lepas dari peran seorang guru dalam pelaksanaan pembelajaran, dan 

keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan salah satunya ditentukan oleh 

kejelian dan kepiawaian para guru dalam menghadapi segala permasalahan dalam 

proses pembelajaran. Disamping tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
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serta manajemen yang baik. Oleh karena itu seorang guru dituntut selalu aktif, 

kreatif serta tanggap terhadap situasi perkembangan zaman. 

 Pada mata pelajaran IPS di SD proses pembelajaran setiap saat 

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi 

yang terus menerus meningkat. Mulai dari pertemuan yang sederhana sampai 

dengan teknologi yang super mutakhir. 

 Di dalam pelaksanaan pembelajaran IPS banyak kita jumpai suatu 

pembelajaran yang hanya menekankan pada proses penyajian pengetahuan kepada 

siswa, bukan perwujudan ke arah pembelajaran yang bermakna sehingga siswa 

menjadi pasif dalam pembelajaran. Menurut acmad Sanusi (1998:222)” 

pengajaran IPS di sekolah hanya menitikberatkan pada penguasaan hafalan saja”. 

Proses pembelajaran juga lebih berpusat pada guru (teacher centered) sehingga 

memberikan suasana belajar yang membosankan pada diri siswa pada mata 

pelajaran IPS. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan IPS yaitu: adanya perubahan 

perilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik yang meliputi aspek kognitif, 

efektif, dan psikomotor. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut tugas pendidik tidaklah mudah, karena 

IPS memiliki ruang lingkup kehidupan manusia dalam masyarakat atau manusia 

sebagai anggota masyarakat atau dapat juga dikatakan manusia dalam kontek 

sosial kajian ilmu pengetahuannya nilai. 

 Dalam upaya tercapainya perubahan peserta didik ke arah yang lebih 

baik, khususnya perubahan dalam aspek efektif ternyata hasil pembelajaran IPS di 

kelas IV SDN Bumimulyo 01 Batangan masih rendah. Terbukti dengan hasil 
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evaluasi terhadap pembelajaran IPS dalam materi Keberagaman Suku Bangsa dan 

Budaya di kelas IV SDN Bumimulyo 01 diidentifikasi bahwa: 

1. banyak siswa yang ramai sendiri pada saat pelaksanaan pembelajaran.  

2. Siswa ragu-ragu atau takut salah dalam menjawab pertanyaan dari pendidik 

3. Setelah diadakan tes, dari 27 peserta hanya 7 siswa yang memperoleh nilai 

lebih dari atau sama dengan 6. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tes evaluasi pembelajaran di atas dapat 

dianalisa bahwa: 

1. Mengapa siswa kelas IV banyak yang ramai sendiri ? 

2. Mengapa siswa kelas IV takut salah dalam mengungkapkan ide atau gagasan 

di depan teman-temannya ? 

3. Mengapa perolehan nilai siswa masih banyak yang belum mencapai KKM ? 

 Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi sikap profesional 

pendidik. Penggunaan metode yang tepat dan bervariasi sangat menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran. Bertolak dari hal itu dalam proses 

pembelajaran secara efektif dan efisien mengena pada tujuan yang diharapkan. 

Salah satu strategi itu harus mengetahui teknik-teknik pembelajaran. 

 Banyak metode yang digunakan misalnya: ceramah, penugasan, tanya 

jawab, diskusi, demonstrasi, bermain peran, karya wisata, latihan simulasi, dan 

lain-lain. Pembelajaran IPS akan dapat memberikan pengalaman bermakna bagi 

peserta didik kelas IV bila siswa akan mengenal dan mengetahui keragaman suku 

bangsa dan budaya setempat. Untuk itu menjadi tanggung jawab guru dalam 

memilih media pembelajaran agar memudahkan siswa belajar IPS. Keterampilan 
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belajar siswa dilatih dengan metode diskusi tentang keberagaman suku bangsa dan 

budaya sehingga pemahaman tentang konsep keberagaman suku bangsa dan 

budaya setempat akan lebih bermakna dan tidak muah lupa. Dengan demikian 

hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sehingga 

upaya untuk meningkatkan minat dan pemahaman materi siswa diperlukan suatu 

media pembelajaran yang efektif untuk merangsang motivasi belajar sehingga 

hasil belajar menjadi lebih baik. 

 Dengan menggunakan metode diskusi banyak kelebihan yang dapat 

diambil, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. sebagai sarana pertukaran pendapat 

2. siswa dapat menghayati permasalahan 

3. merangsang siswa untuk berpendapat 

4. dapat mengembangkan rasa tanggung jawab 

5. membina kemampuan berbicara 

6. memberikan kesempatan belajar 

7. dapat menunbuhkan sikap toleransi dalam diri siswa 

8. meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi 

Untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, peneliti 

mencoba mengupayakan meningkatkan motivasi belajar IPS yang menyenangkan 

melalui penerapan metode diskusi pada siswa kelas IV SDN Bumimulyo 01 

Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. 
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B. Pembatasan Masalah 

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan metode 

pembelajaran, maka untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian ini 

diperlukan adanya pembatasan masalah. Agar masalah tidak terlalu luas dan 

sesuai dengan tujuan penelitian dapat tercapai tanpa dikaburkan oleh masalah lain 

yang timbul. Untuk itulah penulis dalam penelitian ini membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. meningkatkan motivasi dalam mata pelajaran IPS sehingga siswa mampu 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

2. Peneliti menitikberatkan pada masalah yang berkaitan dengan penggunaan 

metode diskusi dalam pembelajaran IPS di kelas IV Semester I SDN 

Bumimulyo 01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun pelajaran 

2012/2013 

3. Obyek yang diambil dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPS mengenai 

materi tentang keberagaman suku bangsa dan budaya dengan penggunaan 

metode diskusi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV 

Semester I SDN Bumimulyo 01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 

pelajaran 2012/2013 

C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitia ini adalah “Apakah dengan menggunakan 

metode diskusi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran IPS di 



6 
 

 
 

kelas IV SDN Bumimulyo 01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 

pelajaran 2012/2013”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan umum: untuk meningkatkan ketuntasan hasil belajar IPS pada 

siswa kelas IV SD Negeri Bumimulyo Kecamatan Batangan Kabupaten 

Pati tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Tujuan khusus: untuk meningkatkan motivasi belajar IPS melalui metode 

diskusi pada siswa kelas IV SD Negeri Bumimulyo 01 Kecamatan 

Batangan Kabupaten Pati tahun pelajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

 Perbaikan pembelajaran IPS di kelas IV yang dilaksanakan melalui 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

dan bermanfaat bagi siswa, guru sebagai peneliti, maupun sekolah. 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Memudahkan untuk memahami materi dalam pembelajaran IPS. 

c. Meningkatkan keaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan guru dapat menjadi 

model bagi siswa dalam berfikir kritis terhadap hasil kerjanya. 

2. Manfaat bagi guru 
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Dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 

3. Manfaat bagi sekolah 

a. Dapat membantu guru lain satu sekolah yang memiliki permasalahan 

dalam pembelajaran di kelas 

b. Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah 

4. Manfaat bagi lembaga 

a. Memberi sumbangan yang positif terhadap pendidikan secara umum 

b. Dapat meningkatkan kualitas atau kemajuan bagi pendidikan.  

 


