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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh 

guru, ketika menyampaikan materi yang diajarkan kepada siswa dalam suatu 

lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi cara siswa mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan mengajak para pesera didik 

menuju pada perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial. 

Dalam mencapai tujuan tersebut perlu adanya interaksi dengan lingkungan belajar 

yang diatur oleh guru melalui proses pembelajaran. Seperti yang tercantum dalam  

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 
tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: Fungsi tujuan nasional yaitu 
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, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Mengacu pada tujuan pendidikan nasional maka guru dituntut untuk dapat 

mengembangkan potensi anak didik dengan memperhatikan materi yang 

terkandung pada mata pelajaran yang akan diajarkan dengan pendekatan dan 

model yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran, karena dengan begitu 

maka seorang guru mampu memberikan yang terbaik bagi siswanya. Seiring 

dengan perkembangan zaman serta sains dan teknologi, maka seorang guru 

dituntut untuk terus mengadakan pembaharuan disegala kehidupan. Terutama 

yang berhubungan langsung dengan kemajuan sains, serta teknologi dimana 

dalam sistem yang ada di dalam pendidikan harus terus mengadakan perubahan 

kearah yang positif. Berbagai teknik pembelajaran, baik itu model, pendekatan, 

maupun tata cara atau aturan dalam pembelajaran banyak dirancang untuk 
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menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermakna dari guru ke siswa yang lebih 

optimal. 

Teknik pembelajaran dirancang guna diterapkan dalam salah satu mata 

pelajaran yaitu IPS. Belajar IPS di Sekolah Dasar akan mempelajari segala 

kegiatan/aktifitas manusia dalam hubungan dengan manusia yang berpedoman 

pada norma-norma dan nilai-nilai Pancasila, sehingga setiap guru IPS di Sekolah 

Dasar mempunyai tugas yang sangat komplek yang diantaranya memahami 

dengan baik materi pelajaran yang akan diajarkan maupun memahami cara belajar 

IPS secara efektif, serta memahami cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kenyataan yang terjadi saat ini, pelajaran IPS dianggap membosankan bagi 

peserta didik karena dalam kegiatan pembelajaran IPS hanya mengandalkan 

komunikasi satu arah. Guru dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar. 

Metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional, dimana siswa hanya 

menyimak penjelasan guru, mencatat dan mengerjakan latihan saja serta 

pembelajaran yang monoton dan hanya menekankan pada penghafalan semata, 

semakin menambah daftar panjang alasan siswa merasa enggan dalam belajar IPS. 

Mutu pembelajaran akan menurun apabila hal ini dibiarkan secara terus 

menerus, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak akan pernah 

terwujud secara optimal dan akan berakibat pada unjuk kerja siswa bahkan hasil 

belajar siswa. Kehadiran dunia nyata dan adanya perkembangan sains dan 

teknologi di dalam kelas sangat membantu siswa dalam mempelajari dan 

memahami IPS karena penyajian pembelajaran menjadi menarik perhatian dan 

minat siswa dalam belajar IPS yang membawa dampak positif dalam penilaian 

kinerja dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan maka muncullah pemikiran untuk menekankan 

pembelajaran yang dapat menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal 

pengetahuan, sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-

masalah dalam masyarakat yang telah diambilnya melalui pendekatan sains 

teknologi masyarakat (STM) dalam pembelajaran IPS. 

 



3 
 

Sains dan Teknologi sangat erat hubungannya dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut adanya 

berbagai inovasi dalam bidang sains dan teknologi yang mengarah pada aspek 

kehidupan manusia. Dunia teknologi sekarang ini sudah mengambil skala dunia 

dan semakin menyatu dengan totalitas ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya. 

Dengan demikian antara sains, teknologi dan masyarakat terdapat hubungan yang 

saling mempengaruhi. Sains dan teknologi dihasilkan oleh dan untuk masyarakat, 

perkembangan sains dan teknologi ditentukan oleh dinamika kehidupan 

masyarakat, sebaliknya masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan sains dan 

teknologi. 

Pembelajaran dengan pendekatan sains teknologi masyarakat (STM) dapat 

dikolaborasikan dengan salah satu model pembelajaran agar lebih menyenangkan 

dan tidak monoton yang menuntut keaktifan seluruh siswa. Pembelajaran 

kontekstual dapat dikolaborasikan dengan model pembelajaran kooperatif yaitu 

pembelajaran yang secara sengaja didesain untuk melatih siswa mendengarkan 

pendapat-pendapat orang lain dan merangkum pendapat tersebut dalam bentuk 

tulisan. Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas-

tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif juga memberi kesempatan pada 

siswa dengan kondisi latar belakang yang berbeda untuk bekerja saling 

bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama dan belajar untuk menghargai 

satu sama lain. Hal-hal tersebut diperlukan siswa ketika siswa berada dalam 

masyarakat, dimana terdapat banyak perbedaan tetapi berusaha untuk hidup 

bersosialisasi dalam suatu lingkungan. Menurut Isjoni (2012:16) pembelajaran 

kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan 

untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa, terutama 

untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, 

yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak 

peduli pada teman yang lain. 
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Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat dikolaborasikan 

dengan pendekatan STM yaitu model pembelajaran group investigation 

merupakan sebuah metode yang baik bagi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif di kelas. Group investigation melibatkan siswa sejak 

perencanaan, dalam menentukan sub topik maupun cara untuk mempelajarinya 

melalui investigasi. Hal ini berarti siswa lebih aktif dalam pencarian pengetahuan 

dan guru hanya berlaku sebagai fasilitator dan pembimbing siswa selama 

pembelajaran. Melalui group investigation siswa akan mendapatkan pengalaman 

langsung dengan menemukan sendiri apa yang telah dipelajari melalui diskusi 

kelompok. 

Penilaian unjuk kerja digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam 

penyajian lisan, pemecahan masalah dalam suatu kelompok, partisipasi siswa 

dalam diskusi kelompok, serta kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil 

kerjanya. Penilaian tersebut dilakukan dalam penerapan pendekatan STM dengan 

model pembelajaran group investigation. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di SDN Semowo 01 khususnya di kelas 4 

pada mata pelajaran IPS guru lebih sering menggunakan metode ceramah. Guru 

mendominasi pembicaraan dan buku merupakan salah satunya sumber belajar 

yang utama. Ketika guru sedang menjelaskan materi dari 20 siswa yang 

mendengarkan hanya 3 siswa yang berani bertanya tentang materi yang 

disampaikan. Sedangkan siswa lain cenderung berbicara sendiri tidak 

mendengarkan penjelasan guru sehingga siswa merasa jenuh. Dari 20 siswa 

terdapat 4 siswa (20%) yang memenuhi KKM (≥90), sementara 16 siswa (80%) 

mendapat skor di bawah KKM dan tidak ada penilaian unjuk kerja belajar IPS. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru kelas 4 di SD Negeri Semowo 01 

Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, dengan Kompetensi Dasar  mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya, terdapat beberapa masalah yang terjadi selama pembelajaran 

IPS antara lain: 

1. Proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional oleh guru. Pembelajaran melalui 

model ceramah lebih berpusat pada guru sehingga dalam proses 

pembelajaran peserta didik menjadi pasif karena mereka hanya 

berperan sebagai penerima pelajaran yang berkesempatan 

mendengarkan penjelasan dari guru saja.  

2. Dalam kenyataan saat ini, pengajaran IPS didominasi oleh proses 

pembelajaran yang menggunakan buku saja. Sehingga tidak salah jika 

dikatakan bahwa pengajaran IPS hanya menghafal konsep dan tidak 

bermakna, tidak relevan dengan apa yang dihadapi oleh siswa dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. Karena peserta didik kurang 

berperan aktif atau kurang terlibat dalam kegiatan pelajaran sehingga 

menjadikan pemahaman peserta didik terhadap apa yang sedang 

disampaikan oleh guru akan berkurang.  

3. Belum terlihat adanya penilaian proses belajar peserta didik melalui 

unjuk kerja siswa. 

4. Dari 20 siswa yang mendengarkan penjelasan dari guru, hanya 3 siswa 

yang berani mengajukan pertanyaan tentang materi yang disampaikan. 

 

1.3 Pemecahan Masalah 

 

Berdasarkan pengamatan atau observasi, pembelajaran guru secara umum 

masih menggunakan pembelajaran secara konvensional seperti model ceramah 

yang kurang bervariasi sehingga penilaian unjuk kerja belum muncul. Maka dari 

itu, perlu pemilihan pendekatan dengan model pembelajaran yang dapat 
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meningkatkan penilaian unjuk kerja siswa selama proses kegiatan belajar 

mengajar. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan melalui model yang tepat 

dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang sulit pada proses 

pembelajaran. Salah satunya dengan pendekatan yang mengkaitkan materi 

pelajaran dengan memperhatikan perkembangan sains dan teknologi yang dapat 

membawa dampak sosial dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dengan 

model pembelajaran yang sangat menarik untuk digunakan dalam memberikan 

kontrol dan pilihan penuh kepada siswa untuk merencanakan apa yang ingin 

dipelajari dan diinvestigasi yang dilakukan dengan menempatkan siswa dalam 

kelompok-kelompok kecil. Penerapan model pembelajaran dengan konsep seperti 

ini dapat membantu meningkatkan asesmen proses melalui penilaian unjuk kerja 

belajar IPS, mengingat bahwa guru mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai 

perencana, pelaksana dan penilai proses dan hasil belajar mengajar (Wardani NS, 

2012:108). 

Mengetahui latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini berjudul 

“Upaya Peningkatan Unjuk Kerja Belajar IPS Melalui Pendekatan Sains 

Teknologi Masyarakat (STM) Dengan Model Group Investigation Siswa Kelas 4 

SD Negeri Semowo 01 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Semester 2 

tahun ajaran 2012/2013” 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: “Apakah penggunaan 

pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) dengan model Group 

Investigation dapat meningkatkan upaya unjuk kerja belajar IPS siswa kelas 4 

SDN Semowo 01 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013”. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini melalui penggunaan 

pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) dengan model Group 

Investigation dapat meningkatkan upaya unjuk kerja belajar IPS siswa kelas 4 

SDN Semowo 01 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang semester 2 tahun 

ajaran 2012/2013”. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dikembangkan secara 

teoritis maupun secara praktis.  

a) Manfaat Teoritis 

Mengetahui dampak positif terhadap proses pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model pembelajaran jigsaw. Selain itu, dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti mengenai model pembelajaran jigsaw yang 

dikembangkan sesuai kurikulum. 

 

b) Manfaat Praktis 

Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan SD Negeri Semowo 01 

Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dapat lebih meningkatkan 

pembelajaran IPS agar penilaian proses serta hasil belajar mata 

pelajaran IPS lebih baik sesuai skor KKM sekaligus mampu mengajak 

siswa berperan aktif dalam proses belajar mengajar. 

Bagi Guru 

Menambah pengetahuan guru dalam pentingnya menggunakan 

model pembelajaran yang sesuai selama proses mengajar. 

Bagi Siswa 

Memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga tercapai hasil belajar sesuai Kriteria 

Ketuntasan Minimum. 


