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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

 Hakikat pembelajaran yang sesuai standar merupakan proses belajar 

mengajar yang bukan saja terfokus pada hasil yang dicapai siswa, namun 

juga bagaimana proses pembelajaran tersebut mampu membelajarkan 

siswa dan memberikan ruang yang cukup supaya siswa dengan berbagai 

potensi dapat dikembangkan secara maksimal.  

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam rangka 

mengembangkan potensi peserta didik, maka proses pembelajaran harus 
fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada 
setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

 

 Pernyataan dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 memperjelas 

bahwa proses pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru dan 

siswa dengan tujuan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri 

siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam proses pembelajaran, 

guru perlu memperhatikan komponen-komponen dalam pembelajaran 

dengan baik. Komponen-komponen pembelajaran yang diperlu 

diperhatikan oleh guru diantaranya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

sampai dengan penilaian pembelajaran. Dengan adanya ketiga komponen 

pembelajaran tersebut proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, 

menyenangkan dan menantang akan mampu memotivasi siswa secara aktif 

dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang demikian juga akan 

memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengembangkan 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis yang dimiliki oleh masing-masing 

siswa.  
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 Perencanaan pembelajaran menjadi tanggung jawab pertama seorang 

guru, guru diharapkan mampu merancang proses pembelajaran sebaik 

mungkin. Guru perlu mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung 

jalannya proses pembelajaran, baik dalam penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), ketepatan penggunaan strategi, sumber 

maupun media belajar. Dalam penggunaan strategi, sumber maupun media 

belajar guru perlu menyesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri dan 

materi yang akan diajarkan khususnya materi Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Dalam pembelajaran IPS siswa dituntut untuk memiliki kemampuan 

dasar berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu yang tinggi untuk 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka guru perlu merencanakan 

pembelajaran sebaik mungkin dengan jalan mengupayakan siswa terlibat 

langsung untuk belajar menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah 

pribadi atau masalah kelompok untuk dipecahkan dengan dasar pemikiran 

yang logis dan kritis. 

 Pelaksanaan pembelajaran menjadi tanggung jawab kedua dari guru, 

diharapkan dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya pada 

pembelajaran IPS, guru menerapkan prinsip belajar aktif, yakni 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran 

baik itu secara fisik maupun mental (pemikiran, perasaan dan sikap sosial). 

Guru berperan sebagai motivator dengan memberi perlakuan khusus pada 

siswa supaya timbul motivasi belajar pada diri siswa. Guru memotivasi 

siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran yang mampu mengajak 

dan memotivasi siswa untuk mau belajar dengan jalan menyelesaikan 

masalah yang dihadapkan pada siswa. Di tengah pelaksanaan 

pembelajaran, guru juga perlu melakukan penilaian pembelajaran. 

Penilaian pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru diakhir 

pembelajaran, namun guru perlu dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 



3 
 

 Penilaian pembelajaran dilakukan oleh guru dengan  menggunakan 

berbagai teknik dan instrumen sesuai dengan apa yang ditujukan. Penilaian 

pembelajaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan 

belajar serta seberapa jauh penguasaan siswa terhadap kompetensi yang 

telah atau sedang dipelajari. Diharapkan guru tidak hanya menitikberatkan 

pada penilaian hasil belajar saja, melainkan guru juga perlu 

memperhatikan penilaian proses pembelajaran. Melalui penilaian proses 

guru tidak hanya dapat mengetahui kemajuan belajar serta penguasaan 

siswa terhadap kompetensi yang telah dipelajari, tetapi melalui penilaian 

proses guru juga dapat mengetahui kinerja siswa dikelas yang sebenarnya.  

 Ketiga komponen kegiatan dalam pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian pembelajaran, perlu menjadi perhatian bagi 

guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Melalui perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian yang baik, kondisi belajar yang memenuhi 

standar yakni kondisi belajar yang interaktif, inspiratif dan menyenangkan 

akan menarik perhatian siswa. Kondisi belajar yang demikian juga mampu 

memotivasi siswa untuk belajar. Perlu diketahui bahwa motivasi belajar 

berpengaruh terhadap kinerja siswa saat proses pembelajaran. Siswa yang 

tidak termotivasi dalam belajar tidak akan belajar dengan baik dan 

memperoleh hasil yang maksimal karena tidak adanya dorongan yang 

membuat siswa untuk melakukan perubahan perilaku belajar. Motivasi 

belajar dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam proses 

pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi yang kuat, akan mempunyai 

energi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.  

 Pada kenyataannya, hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam 

pembelajaran belum terjadi di kelas 4 SDN 2 Trisari Gubug Grobogan 

tahun ajaran 2012/2013. Dari segi perencanaan pembelajaran, Guru tidak 

menggunakan strategi pembelajaran yang tepat saat mengajar,  

pembelajaran IPS yang sedang berlangsung masih didominasi oleh 

pembelajaran yang terpusat pada guru. Guru tidak mempersiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk mata pelajaran IPS yang 
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akan dilakukan di kelas. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru belum 

melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran IPS. Guru 

menjelaskan uraian materi IPS di depan kelas dengan berpegang buku 

LKS. Dari penjelasan materi IPS yang diberikan pada siswa, guru 

menambahkan hal-hal yang penting dari materi di papan tulis. Saat yang 

bersamaan, siswa mencatatnya dalam buku tulis masing-masing. Tidak ada 

kelompok kerja siswa, siswa berada pada tempat duduk masing-masing 

menyimak penjelasan dari guru dan mengerjakan soal latihan yang 

diberikan oleh guru diakhir pembelajaran.  

 Guru melakukan penilaian hasil belajar atas dasar hasil kerja siswa 

mengerjakan soal latihan. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dapat diketahui bahwa guru lebih mengandalkan hasil akhir belajar yang 

dicapai siswa daripada proses yang dilakukan siswa untuk mencapai hasil 

belajar tersebut. Guru perlu memperhatikan penilaian proses, yang 

hendaknya menuntut siswa mendemonstrasikan pengetahuan, ketrampilan, 

cara berfikir, ide atau gagasan ilmiah. Tidak ada penghargaan yang 

diberikan oleh guru atas dasar proses yang dilakukan oleh siswa. Siswa 

berusaha mencapai dan merasakan penghargaan sendiri setelah berhasil 

mengerjakan soal latihan, kegiatan ini mengakibatkan komunikasi antar 

guru dengan siswa dengan siswa lainnya pun menjadi terbatas.  

 Komunikasi yang terbatas antar guru dengan siswa maupun siswa 

dengan siswa lainnya menjadikan suasana belajar menjadi tidak interaktif. 

Guru tidak memotivasi siswa dengan pembelajaran yang menantang untuk 

lebih berfikir logis dan kritis. Siswa menjadi pasif dalam mengikuti 

pembelajaran IPS. Suasana seperti ini menjadikan proses pembelajaran 

tidak berjalan semestinya, tingkat pemahaman siswa menjadi rendah.  

 Berdasarkan data observasi, tingkat pemahaman siswa yang rendah ini 

terjadi karena siswa kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Diperlukan strategi pembelajaran baru untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas 4 SD Negeri 2 Trisari Gubug 

Grobogan. Strategi pembelajaran yang dimaksud yaitu stategi 
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pembelajaran yang lebih memberdayakan dan mampu memotivasi 

siswanya di kelas. Salah satunya dengan menggunakan konsep pendekatan 

pembelajaran. Pendekatan problem solving menjadi pilihan karena 

pendekatan ini sangat efektif dalam meningkatkan daya berfikir kritis dan 

logis siswa. Pendekatan problem solving menekankan pada kerja ilmiah 

yang dapat membantu siswa dalam menghadapi berbagai masalah. Melalui 

pendekatan problem solving ini diharapkan mampu menarik perhatian 

siswa dalam hal mengikuti pembelajaran IPS. Siswa menjadi lebih aktif 

bertanya dan berani untuk mengemukakan pendapat atau ide pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

 Proses pembelajaran melalui pendekatan problem solving ini akan 

berjalan lebih menarik dengan menggunakan model Student Teams 

Achievement Division (STAD). Model pembelajaran STAD ini dapat 

mengajak siswa untuk berdiskusi secara berkelompok, dalam kelompok 

kerja siswa diminta untuk saling membantu memahami dan menyelesaikan 

masalah yang dihadapkan pada siswa. Model STAD ini juga dapat 

memotivasi siswa dengan pemberian penghargaan (reward) dalam 

pelaksanaannya. Penghargaan (reward) diberikan atas keberhasilan 

kelompok mencapai nilai tertinggi dari batas kriteria yang ditentukan. 

Keberhasilan kelompok ini akan dicapai dan dirasakan bersama oleh siswa 

dalam kelompok, dengan begitu siswa akan termotivasi dan berlomba-

lomba untuk mendapatkan kedudukan tertinggi atas skor kelompok 

masing-masing.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka upaya perbaikan proses pembelajaran 

akan dilakukan melalui penelitian dengan judul ”Upaya Peningkatan 

Motivasi Belajar IPS Melalui Pendekatan Problem Solving dengan Model 

Student Teams Achievement Division (STAD) Kelas 4 SDN 2 Trisari 

Gubug Grobogan Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013”.  
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1.2 Permasalahan Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi di kelas 4 SDN 2 Trisari 

Gubug Grobogan Semester 2 tahun ajaran 2012/2013 mengenai proses 

pembelajaran IPS, pada kenyataannya pembelajaran IPS yang terjadi di 

kelas 4 SDN 2 Trisari Gubug Grobogan masih berpusat pada guru, guru 

banyak menggunakan metode ceramah.  

 Pada saat observasi guru tidak mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), guru mempergunakan RPP yang diberikan oleh pusat 

sebagai pedoman untuk mengajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru di kelas 4, guru tidak mengembangkan lagi RPP yang diberikan oleh 

pusat karena sudah terbiasa mengajar sehingga pembelajaran IPS yang 

berlangsung dikelas tidak menggunakan strategi pembelajaran yang mampu 

memberdayakan dan memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran IPS. 

Dalam pembelajaran IPS guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang 

mampu memotivasi dan memberdayakan siswa untuk melihat berbagai 

masalah yang ada disekitar siswa maupun dimasyarakat. Siswa perlu dilatih 

bagaimana cara memecahkan masalah dengan dibentuk ke dalam beberapa 

kelompok yang heterogen. Siswa dibentuk dalam kelompok yang heterogen 

supaya pemahaman tidak diperoleh dari guru saja, melainkan berdasarkan 

pemahaman yang diperoleh siswa berdasarkan pengalaman yang 

dialaminya.  

 Tidak ada kerja kelompok siswa, siswa duduk ditempat duduk masing-

masing hanya mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru, siswa 

tidak dilibatkan secara lansgung dalam proses pembelajaran. Proses siswa 

untuk memperoleh hasil belajar diabaikan oleh guru. Guru lebih 

menekankan pada penilaian diakhir pembelajaran daripada penilaian proses. 

Hal ini dapat diketahui dari data penilaian yang dimiliki oleh guru kelas 4, 

guru hanya memiliki 5 kali data hasil belajar ulangan harian pada semester I, 

1 kali nilai hasil belajar mid semester I dan 4 kali nilai hasil belajar ulangan 

harian semester I, tanpa ada hasil penilaian proses. Hasil observasi dan 

wawancara dengan guru di kelas 4, ini terjadi karena guru tidak sempat 
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untuk membuat daftar pengamatan kinerja siswa saat proses pembelajaran 

IPS berlangsung.  

 Berdasarkan uraian masalah yang terjadi di kelas 4 SDN 2 Trisari Gubug 

Grobogan memicu rendahnya motivasi belajar IPS siswa di kelas 4, motivasi 

belajar yang rendah ini berakibat pada rendahnya hasil belajar IPS siswa di 

kelas 4. Diketahui bahwa hasil belajar IPS siswa pada semester 2 rendah 

dibawah batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 70. Dari 25 siswa 

terdapat 10 siswa (40%) memenuhi KKM. Sedangkan 15 siswa (60%) 

dibawah KKM. Rata-rata kelas adalah 66 dengan skor maksimal 80 dan skor 

minimal adalah 50. 

 

1.3. Cara Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan penelitian dapat diketahui bahwa motivasi 

belajar IPS siswa rendah untuk mengikuti pembelajaran IPS. Untuk 

meningkatkan motivasi belajar IPS siswa di kelas 4 SDN 2 Trisari Gubug 

Grobogan tahun ajaran 2012/2013, maka akan dilakukan upaya perbaikan 

pada proses pembelajaran IPS melalui pendekatan problem solving dengan 

menggunakan model STAD. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Apakah 

melalui pendekatan problem solving dengan menggunakan model STAD 

dapat meningkatkan motivasi belajar IPS siswa kelas 4 SDN 2 Trisari 

Gubug Grobogan Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013”.  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

apakah upaya penggunaan pendekatan problem solving dengan 

menggunakan model STAD dapat meningkatkan motivasi belajar IPS siswa 

kelas 4 SDN 2 Trisari Gubug Grobogan semester 2 tahun ajaran 2012/2013. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat Teorotis penelitian ini adalah memberi masukan tentang 

pengembangan pembelajaran bagi praktisi pendidikan melalui 

pendekatan problem solving dengan menggunakan model STAD dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 di SDN 2 Trisari Gubug 

Grobogan pada tahun ajaran 2012/2013.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Pembelajaran IPS melalui pendekatan problem solving dengan 

model STAD mampu memotivasi untuk berpikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

2) Suasana pembelajaran IPS menjadi menyenangkan dan disukai 

oleh siswa. 

b.  Bagi Guru 

1) Melalui pendekatan problem solving dengan model STAD, dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar.  

2) Sebagai alternatif guru dalam mengajarkan materi IPS dengan 

design pembelajaran yang menyenangkan dan menarik perhatian 

siswa. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai masukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan 

para guru untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukannya di dalam kelas. 

2) Memberikan masukan berupa informasi tentang pentingnya 

pemilihan strategi pembelajaran yang tepat untuk memperbaiki 

pembelajaran IPS. 

 


