
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan memegang peranan yang penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup negara dan bangsa. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan 

wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

Guna mewujudkan tujuan di atas diperlukan usaha yang keras dari masyarakat 

maupun pemerintah. Masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih 

menghadapi masalah berat, terutama berkaitan dengan kualitas, relevansi, dan 

efisiensi pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan telah melakukan 

pembaharuan sistem pendidikan. Usaha tersebut antara lain adalah 

penyempurnaan kurikulum, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan 

kualitas tenaga pengajar.  

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek 

lain yang ada pada individu yang belajar. Sedangkan mengajar merupakan proses 

yang dilakukan guru dalam menumbuhkan kegiatan belajar bagi siswa.  

Belajar mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kegiatan pengajaran. Belajar mengacu pada apa yang dilakukan oleh 

individu (siswa), sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh 

guru sebagai pemimpin belajar. Kedua kegiatan tersebut menjadi terpadu dalam 

suatu kegiatan manakala terjadi hubungan timbal balik (interaksi) antara guru 

dengan siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Proses belajar 

mengajar pada hakikatnya adalah interaksi antara guru dengan siswa dalam 

rangka mencapai tujuan pengajaran. Dalam interaksi tersebut guru harus lebih 

banyak menempatkan dirinya sebagai pembimbing belajar bagi siswa. Kegiatan 

belajar siswa dalam rangka mencapai tujuan pengajaran diantaranya bergantung 
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pada sifat bahan atau hakikat bahan ajaran. Bahan yang dipelajari oleh siswa ada 

yang sifatnya informasi atau fakta, konsep, prinsip, keterampilan, dan sikap.  

Siswa diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pengajaran melalui 

bahan pengajaran yang dipelajari oleh siswa dengan menggunakan berbagai 

metode dan alat untuk kemudian dinilai ada-tidaknya perubahan pada diri siswa 

setelah menyelesaikan proses belajar mengajar tersebut. Keberhasilan interaksi 

dengan siswa.  

Pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru pada pembelajaran IPS, guru 

hanya menggunakan metode pembelajaran yang monoton, yakni ceramah dan 

drilling tanpa adanya media yang digunakan dalam pembelajaran. Dampak dari 

pembelajaran tersebut adalah motivasi belajar siswa menjadi rendah (sekitar 70% 

dari keseluruhan siswa kelas IV SD Negeri Mojorejo 2 ). Rendah motivasi siswa 

berakibat anak yang kurang paham terhadap materi yang telah disampaikan guru, 

sehingga pada akhirnya anak mendapat nilai rata-rata nilai yang kurang dari KKM 

yang telah ditentukan. Factor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu factor 

internal dan eksternal. Factor internal adalah factor-faktor yang berasal dari dalam 

diri individu yang sedang melakukan kegiatan belajar, sedangkan factor eksternal 

adalah factor-faktor yang berasal dari luar individu, yang sedang melakukan 

kegiatan belajar. Salah satu factor eksternal adalah tersedianya media belajar. Hal 

ini terjadi karena ketika belajar, anak membutuhkan sarana atau fasilitas untuk 

menunjang kegiatan belajarnya. Sarana atau fasilitas tersebut berupa buku-buku 

pelajaran, perlengkapan sekolahm seragam, dan bimbingan belajar.  

Dalam meningkatkan prestasi belajar siswa diperlukan suatu usaha untuk 

berani melakukan penilaian terhadap semua komponen pendidikan yang ada, 

selanjutnya mengadakan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan, 

terutama yang menyangkut masalah pemberdayaan komponen-komponen tersebut 

secara maksimal. (Sutadji, 1999: 5). Bertolak dari pemikiran tersebut, maka 

menjadi kewajiban bagi para pendidik untuk senantiasa berusaha meningkatkan 

kinerjanya dengan bersedia memanfaatkan berbagai komponen pendidikan atau 

media pendidikan yang ada  (khususnya media belajar ).  



3 
 

 
 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru mengajar menggunakan 

metode ceramah sehingga pembelajaran berlangsung monoton dan membosankan. 

Model pembelajaran yang menarik dan melibatkan siswa secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran secara tidak langsung dapat meningkatkan aktifitas belajar 

siswa. Sehingga dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, proses kegiatan 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar dan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. salah satu model pembelajaran aktif yang dapat meningkatkan 

aktifitas belajar siswa adalah model pembelajaran DRA (Directed Reading 

Activity).  

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti mencoba menerapkan salah 

satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran DRA(directed, reading, 

activity)untuk mengungkapkan apakah dengan model pembelajaran DRA(directed 

reading activity) dapat meningkatkan motivasi belajar IPS sekaligus prestasi 

belajarnya. Hasil terjadi karena model pembelajaran DRA membantu siswa dalam 

memahami dan menekankan materi pembelajaran yang membuat siswa tidak 

jenuh dalam proses belajar-mengajar dan focus pada pelajaran sehingga dapat 

tercapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran DRA terdiri dari dua 

komponen, yaitu Directed reading activity. Maka dari modifikasi ini adalah usaha 

pertama dalam pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin/percaya pada siswa. 

Kegiatan pembelajaran adan relevansinya dengan kehidupan siswa, berusaha 

menarik dan memelihara minat / perhatian siswa kemudian diadakan evaluasi dan 

membutuhkan rasa bangga pada siswa dengan memberikan penguatan 

(reinforcement) 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “PenggunaanStrategi Directed Reading Activity Untuk 

Meningkatkan Motifasi Belajar IPS  pada Siswa Kelas IV SD Negeri Mojorejo 2 

Sragen Tahun Ajaran 2016/2017. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, rumusan 

masalah peneliti ini sebagai berikut: “apakah penerapan strategi DRA dapat 
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meningkatkan motivasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Mojorejo 2 Sragen 

tahun ajaran 2016/2017.  

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar IPS melalui penerapan 

Strategi Directed reading activity (DRA) siswa kelas IV Sd Negeri Mojorejo 2 

sragen.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perbaikan proses 

pembelajaran disekolah, khususnya dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa mata pelajaran IPS melalui strategi pembelajaran Directed reading 

activity (DRA).   

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru sebagai informasi dan 

masukan bahwa Strategi Directed reading activity (DRA) dapat 

meningkatkan motivasi belajar IPS. 

c. Bagi kepala sekolah 

Peneliti ini memberikan masukan bahwa untuk meningkatkan kwalitas 

pembelajaran diharapkan sekolah menghimbau pada guru untuk 

menggunakan stategi DRA.  

d. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pembelajaran IPS sehingga dapat 

menambah carkrawala pengetahuan, untuk menentukan upaya 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS.


