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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan 

seorang manusia, karena melalui pendidikan manusia bisa membentuk 

kepribadian dan perkembangan ke arah kedewasaan diri. Perkembangan 

kedawasaan dalam diri siswa dicirikan dengan kemampuan bersosialiasi dan 

dapat berinteraksi dengan orang lain, yang merupakan salah satu indikator dari 

kecerdasan sosial. Pendidikan bersifat dinamis dan berkelanjutan yang bertugas 

memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itu proses pendidikan yang akan 

dilaksanakan diharapkan mampu mendesain kegiatan pembelajarannya agar 

minat dan kecerdasan sosial dari siswa juga meningkat. Hal ini sesuai dengan 

Visi Kemendiknas 2025 (Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan 2010-2014, 2013) adalah menghasilkan insan Indonesia cerdas 

dan kompetitif. Cerdas yang dimaksud adalah berdimensi jamak, yaitu cerdas 

komprehensif, cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas 

intelektual, dan cerdas kinestetis. Pendidikan yang baik tentu harus 

menghasilkan lulusan yang baik dalam mental, mengenal siapa dirinya, 

mengenal siapa Tuhannya, mampu membedakan perilaku yang baik dengan 

yang buruk, mampu mengendalikan emosinya dan menyesuaikan dengan 

lingkungannya. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

bertanggung jawab memberikan berbagai pengetahuan maupun keterampilan, 

serta mengembangkan berbagai nilai, sikap dan juga kecerdasan sosial, baik 

melalui pendidikan formal maupun non formal. 

Pengetahuan dan keterampilan didapatkan melalui pendidikan yang tidak 

terlepas dari peran guru dalam proses pembelajaran. Pentingnya peran guru 

mampu mendorong dan memotivasi siswa dalam meningkatkan kecerdasan 

sosial pada proses pembelajaran IPS. Menurut (Surahman & Mukminan, 

2017:12) peran guru adalah guru dapat mengembangkan sikap sosial dan 

tanggung jawab sosial siswa dengan memberikan contoh kebiasaan baik pada 
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siswa. Seorang guru sangat di perlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Sesuai dengan (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005) bahwa, Guru 

merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Peran penting guru untuk meningkatkan kecerdasan sosial siswa sangat 

diperlukan dalam proses pembelajaran. (Prawira, 2012) kecerdasan sosial 

adalah kemampuan individu untuk menghadapi atau mereaksi suatu situasi 

sosial yang hidup dimasyarakat, kecerdasan sosial bukan emosi seseorang 

terhadap orang lain, melainkan kemampuan seseorang untuk mengerti dengan 

keadaan orang lain, dan juga dapat berbuat sesuatu dengan tuntutan masyarakat. 

Sehingga diri kita bisa mengetahui keadaan seseorang yang mana orang ini 

berperilaku baik dan mana orang berperilaku buruk, untuk dijadikan teman 

maupun sebagai contoh hidup dimasyarakt nantinya. Oleh karena itu Guru harus 

bisa membentuk kecerdasan sosial anak sedini mungkin dari kelas bawah agar 

anak-anak tidak terjerumus kedalam perilaku ataupun perbuatan yang tidak 

baik, saat terjun dimasyarakat secara langsung. Sehingga anak-anak tadi bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk saat anak-anak sudah 

masuk dalam kehidupan di masyarakat. Menurut penelitian (Davion, 2017) 

dipengaruhi oleh motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Peran guru dalam 

mendukung pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang tepat akan 

semakin meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. 

Membahas tentang pembentukan kecerdasan sosial khususnya tidak bisa 

lepas dari pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Terkhusunya dalam 
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jenjang pendidikan SD/MI pasti sudah mengenal Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Pembelajaran IPS di SDN 2 Karangduren dalam 

meningkatkan Kecerdasan sosial anak perlu dikembangkan pada era modern 

ini, karena kecerdasan sosial sangat berpengaruh pada kesuksesan anak pada 

masa mendatang. Berdasarkan penelitian (Rahmawati, 2016) siswa selalu 

mempunyai kesadaran situasional, selalu mempunyai kemampuan membawa 

diri, selalu mempunyai autentisitas, selalu mempunyai clarity dan selalu 

mempunyai empati yang sangat baikdalam pembelajaran IPS kelas V. 

Pendidikan IPS itu sendiri penuh dengan tujuan yang termasuk pemahaman dan 

pengetahuan. Dalam pembelajaran ilmu sosial siswa diharap mampu memiliki 

pemahaman dan pengetahuan di dalam berbagai konsep pokok suatu disiplin 

ilmu. Jika di tinjau lebih dalam lagi, IPS adalah hubungan antara manusia yang 

mencakup hubungan individu, kelompok dan bahkan dengan alam 

lingkungannya. Menurut (Rahma & Marwanti, 2019) Peran guru berpengaruh 

pada pembelajaran yang dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di kelas V SD N Baluwarti. 

Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas V di SDN 2 

Karangduren Kecamatan Sawit Kabupaten boyolali, bahwa sebagian besar 

siswa sering tidak memperhatikan guru dan pembelajaran tematik pada mapel 

IPS tema 6 Subtema 1 Pembelajaran 3 semester 2 menjadi tidak efektif. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Peran Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar dan Kecerdasan 

Sosial Pada Pembelajaran IPS Siswa  Kelas V di SDN 2 Karangduren Tahun 

Pelajaran 2019/2020”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran 

IPS? 

2. Bagaimana peran guru membentuk kecerdasan sosial dalam mata pelajaran 

IPS ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi: 

1. Mendeskripsikan peran guru dalam meningkatkan motivasi siswa pada 

pembelajaran IPS. 

2. Mendeskripsikan adanya peran guru membentuk kecerdasan sosial  dalam 

mata pelajaran IPS. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pembentukan 

kecerdasaan sosial melalui pembelajaran IPS dan dapat pula diterapkan 

dikehidupan sehari-hari. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah  

Dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran yang berpengaruh 

dalam mutu sekolah yang disebabkan oleh kemampuan guru secara 

prefesional dan menunjang prestasi sekolah dalam meluluskan generasi-

generasi yang berkualitas agar dapat bersaing diluar sekolah nantinya. 

b. Bagi Guru  

Dapat meningkatkan kualitas mengajar guru dalam mengelola proses 

pembelajaran, melakukan refleksi untuk memahami kendala yang ada 

dalam pembelajaran dan permasalahan serta pemecahan masalah dalam 

pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk memperoleh pengalaman secara langsung dalam bidang penelitian 

terutama meneliti kecerdasaan sosial siswa melalui pembelajaran IPS, dan 

menjadi pembelajaran buat peneliti agar tahu cara membentuk 

kecerdasaan sosial pada siswa ketika menjadi guru nantinya. 

  


