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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan merupakan bagian dari 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 

1945. Dalam hal ini pendidikan tidak hanya menekankan kepada penguasaan 

aspek kognitif namun juga aspek afektif dan psikomotor. Karakter bangsa  

diera reformasi ini, bangsa Indonesia seperti kehilangan jati diri bangsa.   

Maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan 

itu sendiri. Proses pendidikan dapat terjadi di dalam tiga lingkungan 

pendidikan yaitu pendidikan keluarga (pendidikan informal), pendidikan 

sekolah (pendidikan formal), dan pendidikan masyarakat ( pendidikan non 

formal). Sekolah sebagai pusat pendidikan formal mencerminkan masyarakat 

yang maju, karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan, dan 

teknologi. Pendidikan di sekolah seharusnya secara seimbang dan serasi 

mencakup aspek pembudayaan, penguasaan, pengetahuan, dan pemilikan 

keterampilan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sehingga para siswa 

memperoleh pengalaman pendidikan yang bermakna. Dengan demikian, 

dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan siswa ke arah suatu tujuan 

yang dicita-citakan. 

Mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar (SD) merupakan mata pelajaran 

yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya untuk 
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mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pendidikan IPS mulai 

diperkenalkan  dalam sistem pendidikan nasional Indonesia sejak diterapkan 

kurikulum 1975. Dalam dokumen tersebut IPS merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata 

pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran integrasi dari mata  

pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi serta mata pelajaran sosial lainnya.  

Proses pembelajaran merupakan inti dari pendidikan, akan lebih 

efektif apabila siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Untuk dapat 

terlaksananya pembelajaran IPS dengan baik pada jenjang pendidikan SD 

diperlukan guru yang terampil merancang dan mengelola proses 

pembelajaran seperti yang tercermin dalam rambu- rambu pelaksanaan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan ( KTSP ) . Rambu-rambu tersebut 

antara lain guru hendaknya dapat memilih dan menggunakan media yang 

melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. 

Aktivitas dalam kelompok sosial dikatakan maksimal bila interaksi itu terjadi 

antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan antara siswa dengan siswa 

(Saiful, 2000:128). Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa guru 

diharapkan dapat merancang dan mengelola proses pembelajaran, agar dapat 

mengajarkan IPS dengan lancar dan berbagai arah, sehingga mampu 

merangsang semangat siswa untuk belajar dengan melibatkan berbagai 

komponen pengajaran dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Oleh karena 

itu guru perlu memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan memberikan 

dorongan kepada siswa. Pemberian dorongan dan semangat yang diberikan 
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oleh guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan dalam diri siswa 

untuk mengetahui segala sesuatu mengenai apa yang dipelajarinya tanpa ada 

beban dalam diri siswa. 

Pemberian dorongan semangat dalam diri siswa merupakan hal 

penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa bukan hanya sekedar perintah untuk 

menghafal dan mendengarkan, akan tetapi mengkontruksi pengetahuan 

melalui pengalaman yang dialami. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian 

dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses mengkontruksi yang 

dilakukan setiap individu. Pembelajaran interaktif memiliki dua karakteristik 

yaitu yang pertama proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa 

secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, mencatat, 

akan tetapi menhendaki aktivitas siswa dalam berpikir dengan tingkat 

keaktifan yang tinggi.  Kedua, dalam proses pembelajaran membangun 

suasana yang membangkitkan proses tanya jawab terus menerus yang 

diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

yang pada gilirannya kemampuan berpikir diharapkan membantu siswa untuk 

memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri.   

Pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan keaktifan 

belajar siswa, strategi atau media pembelajaran yang keliru yang digunakan 

oleh guru,. Hal demikian juga dialami oleh siswa-siswi di SDN  01 

Tawangsari, Kerjo. Berdasarkan hasil pengamatan pada 31 Oktober 2012, 

peneliti melihat bahwa kegiatan belajar kurang aktif karena siswa terlihat 
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malas menjalani kegiatan pembelajaran. Ketika guru menyampaikan materi, 

siswa cenderung tidak tertarik mengenai materi yang disampaikan karena 

hanya diam mendengarkan, ada yang ngobrol dengan teman sebangku, ada 

yang kurang peduli dan lebih memperhatikan keadaan luar kelas, bahkan ada  

yang tiduran kurang semangat dalam menerima pelajaran. Saat guru 

mengajukan beberapa pertanyaan mengenai materi IPS yang sudah 

disampaikan, hanya ada beberapa siswa yang mau menjawab pertanyaan dan 

lebih didominasi pada siswa tertentu. Berdasarkan hasil wawancara siswa 

pada 7 Nopember 2012 setelah proses pembelajaran berlangsung, mereka 

merasa pelajaran IPS membosankan, kurang menyenangkan dan cara 

mengajar yang relatif sama yaitu ceramah, sehingga keaktifan belajar siswa 

cenderung rendah yaitu hanya mencapai 32,72%.  

Kurangnya keaktifan belajar siswa di SDN 01 Tawangsari, Kerjo, 

Karanganyar, merupakan suatu hambatan dalam proses pembelajaran. Kita 

sebagai pendidik harus cepat tanggap terhadap masalah seperti ini dan segera 

memperbaiki keadaan agar proses pembelajaran berjalan kondusif sehingga 

diharapkan prestasi belajar pun juga meningkat.   

Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa, guru dituntut untuk 

mencari pemecahannya. Guru dapat menggunakan cara mengajar yang dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa secara maksimal. Penggunaan media 

Peta dan Globe merupakan alternatif untuk memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan keaktifan belajar siswa yang rendah.  
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Berpijak dari uraian tersebut di atas mengenai permasalahan keaktifan 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS, maka penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul “ Peningkatan Keaktifan Belajar IPS dengan 

Menggunakan Media Peta dan Globe pada Siswa Kelas VI SD Negeri 01 

Tawangsari Tahun Pelajaran 2012/2013” 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut 

di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah- masalah tersebut sebagai 

berikut : 

1.  Kesadaran siswa dalam proses belajar  masih kurang.   

2. Adanya anggapan siswa, pelajaran IPS adalah pelajaran yang 

membosankan sehingga keaktifan belajar IPS siswa rendah. 

3. Guru kurang mengembangkan kreatifitas dalam proses pembelajaran 

sehingga tidak dapat menarik perhatian siswa dan menumbuhkan keaktifan 

belajar siswa. 

4. Penggunaan media pembelajaran yang inovatif kurang diterapkan.  

5. Keadaan lingkungan sekolah yang kurang mendukung karena bangunan 

ruang kelas yang terlalu berdekatan sehingga konsentrasi siswa kurang 

terpusat. 
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C.  Pembatasan Masalah 

  Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya 

maka diperlikan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar 

IPS di SD Negeri 01 Tawangsari, kecamatan Kerjo, Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Penelitian hanya pada kelas VI SD Negeri 01 Tawangsari tahun pelajaran 

2012/2013. 

3. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

peta dan globe.  

 

D.  Perumusan Masalah 

 Dari identifikasi masalah  dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

yaitu “Apakah dengan penggunaan media peta dan globe dapat meningkatkan 

keaktifan belajar IPS pada siswa kelas VI di SD Negeri 01 Tawangsari Tahun 

pelajaran 2012/2013?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan : 

1. Tujuan Umum 

a.  Menigkatkan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran.. 

b. Untuk merangsang siswa  belajar lebih aktif. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS dengan menggunakan media 

peta dan globe pada siswa kelas VI SD Negeri 01 Tawangsari Tahun 

pelajaran 2012/2013. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa, yaitu meningkatnya keaktifan belajar siswa sehingga dapat 

memperbaiki prestasi belajar siswa. 

b. Bagi guru, untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. 

c. Bagi sekolah, untuk meningkatkan prestasi sekolah, sehingga sekolahnya  

lebih berkembang. 

d. Bagi peneliti, sebagai pertimbangan untuk pengadaan fasilitas dan alat 

peraga yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

2. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai acuan, 

referen atau pun rujukan bagi peneliti yang akan datang. 

 


