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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan saat ini dituntut untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan berarti pula 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sistem pendidikan nasional 

senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Mulyasa, 2006)  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung 

jawab penuh dalam menjalankan amanat pendidikan. Sekolah merupakan 

suatu institusi yang dirancang untuk membawa siswa pada proses belajar, di 

bawah pengawasan guru atau tenaga pendidik profesional. Sebagai seorang 

guru tentunya selalu berusaha dan berharap agar siswanya selalu mengikuti 

pembelajaran dengan baik, sehingga kompetensi yang diharapkan dapat 

tercapai. Kenyataannya masih cukup jauh dari apa yang diharapkan. Siswa 

kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran karena kurangnya 

motivasi belajar pada suatu mata pelajaran.  

Motivasi belajar pada pelajaran tentunya dapat mempengaruhi proses 

belajar mengajar di kelas dan hasil belajar siswa. Berbagai permasalahan yang 

dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, khususnya pada pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) antara lain strategi pembelajaran yang 

digunakan kurang sesuai yang mengakibatkan siswa merasa jenuh atau bosan 
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dalam mengikuti pembelajaran. Materi yang dirasa terlalu banyak 

menyebabkan siswa malas untuk mempelajari materi tersebut, apalagi 

pembelajaran yang bersifat monoton dapat mempengaruhi motivasi belajar 

siswa.  

Guru dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak mengunakan media 

yang menarik, kebanyakan guru hanya terpacu pada buku-buku. Hal tersebut 

dapat mengakibatkan para siswa merasa bosan dan menganggap bahwa 

pelajaran IPS itu membosankan. Selama ini metode yang digunakan oleh guru 

kepada siswa kelas V SD Negeri 2 Gedaren baru sebatas memanfaatkan 

metode ceramah serta penugasan (PR) kepada siswa. Setelah selesai 

menerangkan materi, guru menyuruh siswa untuk mengerjakan soal yang 

terdapat dalam buku paket maupun buku LKS secara mandiri. Fakta 

rendahnya hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial ditunjukkkan pada awal 

sebelum tindakan dari tes tertulis yang memperoleh nilai lebih dari KKM 

hanya 37,50% siswa, sedangkan 62,50% siswa lainnya masih dibawah 65 

artinya masih belum tuntas KKM.  

Hal ini perlu diperbaiki sebab Ilmu Pengetahuan Sosial termasuk mata 

pelajaran yang berkelanjutan hingga jenjang Perguruan Tinggi. Terkait dengan 

kondisi tersebut, untuk menciptakan suasana belajar yang disukai oleh siswa, 

guru perlu melakukan suatu inovasi- inovasi agar siswa lebih antusias dan 

memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran serta 

dapat lebih memahami materi ajar yang disampaikan sehingga kompetensi 

dapat tercapai. Salah satu usaha untuk meningkatkan hasil belajar IPS yang 
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dapat dilakukan adalah melalui penggunaan strategi pembelajaran Everyone is 

a teacher here. Strategi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

inovatif dan efektif untuk menciptakan keaktifan siswa serta dapat 

meningkatkan partisipasi kelas baik secara keseluruhan maupun individu.  

Pentingnya pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dan 

menyenangkan akan membuat siswa senang dan menerima pelajaran dengan 

baik. Melalui penggunaan strategi pembelajaran Everyone is a teacher here 

diharapkan terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar IPS siswa kelas V 

SD Negeri 2 Gedaren. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam 

penelitian ini peneliti mengambil judul “ Peningkatan Motivasi dan Hasil 

Belajar IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui strategi 

Everyone is a teacher here kelas V SD Negeri 2 Gedaren Kecamatan Jatinom 

Kabupaten Klaten Tahun ajaran 2013/ 2014”. 

B. Pembatasan Masalah 

Dikarenakan banyaknya masalah yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan 

difokuskan pada motivasi dan hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri 2 

Gedaren, mata pelajaran IPS dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas maka 

peneliti merumuskan sebagai berikut :  
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1. “ Apakah penggunaan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 

dapat meningkatkan motivasi belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Gedaren, Jatinom tahun 2014 ?”.  

2. “ Apakah penggunaan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Gedaren, Jatinom tahun 2014 ?”.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

peneliti capai yaitu :  

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan strategi pembelajaran Everyone Is 

A Teacher Here dapat meningkatkan motivasi belajar IPS pada siswa kelas 

V SD Negeri 2 Gedaren. 

2. Untuk mengetahui apakah penggunaan strategi pembelajaran Everyone Is 

A Teacher Here dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V 

SD Negeri 2 Gedaren. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di SD 

melalui penerapan strategi Everyone is a teacher here. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar IPS. 
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b. Manfaat bagi guru yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

strategi pembelajaran yang tepat dalam penerapan inovasi 

pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah yaitu meningkatkan kualitas serta prestasi 

pembelajaran IPS di SD Negeri 2 Gedaren. 

 


