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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia menyebutkan 

bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang yang demokratis serta bertanggung 

jawab (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). 

        Pelaksanaan proses belajar mengajar guru harus menjadi pemeran utama 

dalam menciptakan situasi interaktif-edukatif, yakni interaksi guru dengan 

siswa, siswa dengan siswa dan dengan sumber pembelajaran dalam 

menunjang tercapainya tujuan belajar. Demi terwujudnya hal tersebut maka 

guru memiliki peran sebagai ujung tombak terdepan dalam menentukan 

keberhasilan peserta didik. Dalam rangka itu maka guru dituntut untuk 

memiliki ketrampilan serta kemampuan dalam mengelola proses 

pembelajaran secara profesional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU 

Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa, kedudukan guru sebagai tenaga 

professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasioal, yaitu berkembangnya potensi peserta 

didik (UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Menurut 

Surya (2005:48) guru yang professional akan tecermin dalam pelaksanaan 

pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi 

maupun metode. 

        Proses belajar mengajar seorang guru/ pengajar  menjadi pemeran utama 

dalam menciptakan situasi interaktif dan edukatif. Pada kenyataan yang 

terjadi saat ini terutama keaktifan belajar dari mata pelajaran IPS masih 
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kurang dari harapan. Hal ini terjadi karena kemampuan guru masih sangat 

rendah tingkat kompetensi profesionalnya menurut penuturan (syah, 1998). 

Kenyataan ini diperkuat dengan hasil observasi di kelas IV SD seorang Guru 

harusnya berperan sebagai motifator seharusnya, Bukan sebagai pemberi 

informasi.  

       Pada saat kegiatan observasi dilakukan di kelas IV SD Kristen Masehi 

Temanggung, IPS merupakan materi yang kurang diminati oleh peserta didik 

karena cenderung materi bersifat hafalan. Kurangnya minat pada 

pembelajaran mengakibatkan keaktifan belajar saat mengikuti mata pelajaran 

IPS sangat kurang sehingga dimungkinkan dapat berakibat buruk terhadap 

hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran IPS terutama di SD guru seringkali 

menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan pembelajaran. Dari 

penggunaan metode yang tidak interaktif ini suasana pembelajaran menjadi 

tidak menarik dan malah cenderung membuat siswa jenuh.  

        Tenaga Pengajar atau Guru harus mempelajari arti dari pelajaran IPS 

terutama ruang lingkup yang terkandung dalam mata pelajaran IPS tersebut. 

IPS  sendiri merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari  tentang 

peristiwa dan perubahan masyarakat masa lalu dengan prinsip sebab akibat 

dan kronologis peristiwa yang terjadi di masyarakat. Tujuan diharuskanya 

seorang guru memahami arti dari pelajaran IPS guna tercapainya tujuan yang 

diharapkan bahwa peserta didik mampu memahami fakta, peristiwa dan 

perubahan masyarakat masa lalu, mengembangkan cara berfikir kritis dan 

mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. 

        Pendalaman dan pemahaman tujuan tersebut ikut menentukan baik 

tidaknya pengajaran IPS di sekolah. Namun, pada kenyataannya pengajaran 

IPS tidaklah seindah yang dibayangkan, oleh karena banyaknya tenaga 

pengajar yang tidak mampu untuk mengajarkan IPS. hal itu sisebabkan oleh 

ketidaktersedianya media ataupun sarana serta metode untuk pengajaran IPS, 

sehingga harapan terhadap keberhasilan pengajaran IPS sulit untuk terpenuhi. 

Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus sebab dapat mengganggu proses 

pengajaran IPS, khususnya di Sekolah Dasar.  
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        Sifat pembelajaran IPS sendiri membawa konsekuensi terhadap proses 

belajar mengajar yang didominasi oleh pendekatan ekspositoris, terutama 

guru menggunakan metode ceramah sedangkan siswa kurang terlibat atau 

cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam metode ceramah terjadi 

dialog imperatif. Padahal, dalam proses belajar mengajar keterlibatan siswa 

harus secara totalitas, artinya melibatkan pikiran, penglihatan, pendengaran 

dan psikomotor (keterampilan, salah satunya menulis). Banyak pendekatan, 

metode dan media yang dapat digunakan oleh seorang guru. Namun Seorang 

guru harus mengetahui pendekatan, metode dan media yang tepat yang bisa 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut perlu diperhatikan 

karena ketepatan dalam pemilihan pendekatan, metode, media dan sarana 

untuk pengajaran merupakan ujung tombak dari keberhasilan suatu 

pembelajaran dengan pemeran utamanya guru. Hal ini dapat dilihat pada UU 

Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa, kedudukan guru sebagai tenaga 

professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi 

peserta didik (UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). 

        Kegiatan pembelajaran IPS yang selama ini berjalan dalam kegiatan 

pelajaran menggunakan ceramah kurang berhasil dalam membuat suasana 

yang interaktif dan edukatif, maka dari itu jadi, dalam proses belajar mengajar 

seorang guru harus mengajak siswa untuk mendengarkan, menyajikan media 

yang dapat dilihat, memberikan kesempatan untuk menulis dan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan sehingga terjadi dialog kreatif yang menunjukkan 

proses belajar mengajar yang interaktif. Menurut Surya (2005:48) guru yang 

professional akan tecermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang 

ditandai dengan keahlian baik dalam materi,pendekatan, media maupun 

metode. 

       Kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pengajar yakni menggunakan suatu 

pendekatan dengan menggunakan sebuah media hingga dapat terjadi suasana 

interaktif dan edukatif. Maka dari itu digunakanya pendekatan pemecahan 

masalah dengan menggunakan multimedia interaktif dengan tujuan untuk 
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meninggkatkan keaktifan belajar siswa. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa 

keberhasilan dan kemunduran mutu pendidikan selalu dikembalikan kepada 

guru. walaupun demikian, terlalu berlebihan sebab keberhasilan proses 

belajar mengajar ditentukan oleh banyak faktor seperti: siswa, metode, alat, 

dan sarana pengajaran, serta situasi belajar (Satina dalam Sulfiani, 2004: 2). 

        Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung selama pembelajaran, guru 

selalu mengetahui kapan siswa perlu diberi motivasi dan media pembelajaran 

yang dapat membuat siswa aktif dalam belajar, sehingga dalam proses belajar 

siswa menjadi tidak jenuh dan pembelajaran menjadi menyenangkan, arus 

komunikasi lebih lancar, siswa aktif dalam belajar, dan selain itu kreaktivitas 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menjadi lebih tinggi. 

        Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penerapan dari sebuah pendekatan pembelajaran yang dikemas dengan 

menggunakan media pembelajaran yang menarik dalam hal ini multimedia 

interaktif. Dalam kegiatan Pengamatan yang dilakukan di kelas 4A saat 

kegiatan belajar berlangsung dari 26 siswa, 16 siswa aktif sedangkan 7 siswa 

pasif dan 3 siswa menggambari buku pelajaran dalam hal ini 3 siswa tersebut 

tidak memperhatikan guru. Sedangkan dalam kegiatan Pengamatan yang 

dilakukan di kelas 4B saat kegiatan belajar berlangsung dari 26 siswa, 13 

siswa aktif sedangkan 7 siswa pasif dan 6 siswa menggambari buku pelajaran 

dalam hal ini 6 siswa tersebut tidak memperhatikan guru. 

        Pada hakikatnya proses belajar yang aktif merupakan suatu tuntutan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Belajar  merupakan proses melihat, 

mengamati, memahami sesuatu. Apabila kita berbicara tentang belajar maka 

kita berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang. (Sudjana,2000: 

28). Berdasarkan hasil kegiatan observasi di kelas 4, Keaktifan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas menunjukkan keadaan siswa yang 

tergolong tidak aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. Fakta tersebut  juga 

terjadi di SD Kristen Masehi. 

        Masalah yang timbul dalam pembelajaran IPS siswa pembelajaran yang 

dilakukan sangat kurang menarik dan cenderung bersifat hapalan dengan guru 



5 

 

 

 

bercerita dalam kegiatan belajar-mengajar. Kurangnya penggabungan antara 

pendekatan dan model pembelajaran yang dikemas dengan menggunakan 

media pembelajarn mengakibatkan kurangnya siswa aktif dalam pelajaran 

IPS. Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan, menjadi landasan 

bagi peneliti untuk mengadakan penelitian pada siswa Sekolah Dasar dengan 

judul "Pengaruh Penggunaan Pendekatan Pemecahan Masalah dengan 

menggunakan Multimedia Interaktif Terhadap Keaktifan Belajar IPS Siswa 

Kelas IV SD Kristen Masehi Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

       Kegiatan pengumpulan data di SD Kristen Masehi terdapat beberapa 

fakta mengenai strategi dan hasil kegiatan pembelajaran yang selama ini 

berlangsung di sekolah.  Berikut disajikan data distribusi nilai rapor semester 

1 mata pelajaran IPS kelas IV SD Kristen Masehi Temanggung tahun ajaran 

2012/2013. 

Tabel 1.1 

Distribusi  Nilai Rapor Semsester 1 dan KKM kelas IV SD Kristen Masehi 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

Nilai Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

£ % £ % 

≥ 90 5 19% 2 8% 

< 90 21 81% 24 24% 

∑ 26 100% 26 100% 

 Keterangan Simbol : 
 £   : Jumlah siswa 
 %   : Persentase 

(Sumber: dokumen skor IPS kelas kelas IV SD Kristen Masehi semester 1 tahun ajaran  
2012/2013). 
 

       Tabel 1.1 Menunjukkan kondisi nilai rapor kelas IV SD Kristen Mashi 

yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas 4A dan 4B dengan rentang presentase 

ketuntasan kelas 4A sebesar 19% dan kelas 4B sebesar 8% . Dari data 
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tersebut masih banyaknya nilai rapor siswa pada semester 1 di kelas IV SD 

Kristen Masehi Temanggung tahun ajaran 2012/2013. 

       Data hasil observasi dan data nilai rapot semester 1 di peroleh data 

tentang cara guru mata pelajaran IPS. Pada saat sebelum guru mengajarkan 

materi kepada siswa, guru mata pelajaran IPS membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). RPP tersebut juga telah dilengkapi metode yang akan 

digunakan dalam materi dengan pertimbangan SK dan KD. Berdasarkan 

kegiatan observasi guru tidak mengimplementasikan keseluruhan isi dari RPP 

tersebut. Metode pembelajaran yang diambil pun masih banyak menggunakan 

metode ceramah. Penggunaan metode ceramah mengakibatkan siswa menjadi 

kurang aktif dan minat untuk belajar IPS rendah.  

       Data siswa kelas IV A dan kelas IV B berjumlah sama sebanyak 26 anak 

setiap kelasnya. Pada kegiatan observasi terlihat siswa tidak aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Data keadaan tersebut menunjukkan bahwa guru 

dalam menyampaikan pembelajaranya masih dikemas dengan bercerita 

terutama di kelas 4 SD Kristen Masehi Temanggung. Hal ini mengakibatkan 

motivasi, minat belajar dan keaktifan belajar terhadap pelajaran IPS semakin 

jenuh. Selain itu kendala lainya  tentang profesionalisme seseorang guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran dan pemilihan pendekatan, model, 

metode dan media pembelajaran yang belum tepat sehingga keaktifan siswa 

yang diharapkan tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran. Masalah dalam 

pembelajaran IPS ini diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Pemahaman terhadap materi masih rendah. 

2. Siswa tidak berperan aktif dalam pembelajaran. 

3. Minat siswa terhadap pembelajaran IPS rendah. 

4. Keaktifan siswa terhadap kegiatan pembelajaran sangat rendah. 

 Permasalahan yang disorot berdasarkan hasil kegiatan observasi hal yang 

dikaji mengenai pemilihan pendekatan dan belum digunakanya media 

pembelajaran dalam membantu meningkatkan keaktifan siswa. 
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1.3 Pemecahan Masalah 

        Berdasarkan identifikasi dari permasalahan penelitian, Pemecahan 

masalah dibuat dengan mempertimbangkan kegiatan observasi di SD Kristen 

Masehi Temanggung. Hasil observasi di SD Kristen Masehi Temanggung 

tersebut yang menjadi dasar dari solusi untuk masalah penelitian. 

       Dalam Kegiatan observasi telah dilihat beberapa kegiatan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. Hasil yang didapatkan dalam kegiatan observasi 

diantaranya :  

1. Menganai kegiatan guru dalam menyampaikan materi pelajaran IPS. 

Hal yang dilakukan guru yaitu  guru lebih sering menngunakan metode 

ceramah, selain itu model, media serta pendekatan yang lebih inovatif 

tidak digunakan dan tidak menggunakan media pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Pembelajaran  di kelas tidak interaktif dan edukatif dan cenderung 

siswa pasif.  

        Berdasarkan kegiatan observasi di lapangan, Solusi dalam peningkatan 

keaktifan belajar siswa dan terciptanya suasana interaktif dan edukatif dalam 

pembelajaran khususnya untuk siswa kelas 4 SD Kristen Masehi tersebut, 

dengan digunakanya  pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan 

multimedia  interaktif dalam kegiatan pembelajaran  mata pelajaran IPS. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang di atas mengenai adanya pengaruh 

penggunaan pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan 

multimedia Interaktif terhadap keaktifan belajar siswa sekolah dasar, maka 

masalah dirumuskan sebagai berikut : “Apakah ada pengaruh penggunaan 

pendekatan pemecahan masalah  dengan menggunakan multimedia interaktif 

terhadap keaktifan belajar siswa di kelas IV SD Kristen Masehi Temanggung 

semester 2 tahun pelajaran 2012/2013”. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan 

pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia interaktif 

dalam memahami perkembangan teknologi transportasi terhadap keaktifan 

belajar siswa kelas 4 SD Kristen Masehi Temanggung Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

        Secara teori penelitian ini dapat dimanfaatkan, karena dapat 

menambah pengetahuan guru dalam peranya dalam mengelola kelas dan 

menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif edukatif dalam proses 

belajar di sekolah dasar. 

a) Menambah pengetahuan kajiaan tentang pengaruh penggunaan 

pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia 

interaktif terhadap keaktifan belajar siswa di sekolah dasar. 

b) Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana 

pendidikan sekolah dasar (SI PGSD) di Universitas Kristen Satya 

Wacana. 

c) Memberi persepsi pada mahasiswa PGSD dan guru tentang 

pentingnya penggunaan pendekatan, model dan media 

pembelajaran dalam kegiatan belajar-mengajar.  

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru yaitu semakin profesional dalam mengelola proses 

pembelajaran yang dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem 

pembelajaran di kelas sehingga permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa maupun oleh guru dapat diminimalkan. 

2. Bagi sekolah yaitu sekolah makin maningkat, karena kualitas 

proses pembelajaran dikelolah oleh guru yang profesionalisme. 
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3. Bagi mahsiswa PGSD / calon guru yaitu mengetahui cara-cara 

memperbaiki proses pembelajaran di kelas dan dapat melatih 

kemampuan membuat karya ilmiah. 

 

 


