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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia guna 

memperoleh suatu ilmu pengetahuan baik dilaksanakan formal maupun non-

formal. Tingkat pendidikan manusia yaitu semakin tinggi pendidikan yang 

didapatkan maka semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Pendidikan 

juga dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan dan perkembangan 

sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan 

fisik yang berlangsung sepanjang hayat sejak manusia dilahirkan. UU No. 

20/2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa Pendidikan 

adalah: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  

potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperoleh dari dirinya. 

  

Pemerintah, Guru dan masyarakat dalam  rangka untuk 

mengembangkan potensi siswa serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 

tentunya sudah saling bekerjasama agar tujuan tersebut dapat tercapai. 

Upaya-upaya untuk  mencapai tujuan pendidikan tersebut tentunya diperlukan 

suatu rencana pendidikan yang baik. Perencanaan pendidikan adalah suatu 

proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan 

dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil mampu 
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mempunyai konsistensi (taat asasi) internal dan berhubungan secara 

sistematis dengan keputusan-keputusan. Upaya pemerintah untuk  

memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan melakukan 

usaha-usaha perbaikan kualitas pendidikan formal pada tingkatan anak usia 

dini (SD/MI). Upaya yang dilkukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas 

siswa adalah dengan menciptakan situasi belajar yang nyaman dan 

menyenangkan sehingga siswa dapat aktif dalam memahami apa yang 

disampaikan oleh guru dengan baik.  

Silberman (2006: 9), berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

pembelajaran aktif adalah: 

Siswa harus gesit dalam belajar, belajar harus dapat membuat siswa 

merasa senang, bersemangat dan penuh gairah Guru dapat membuat 

situasi belajar yang menyenangkan seperti belajar dengan 

menggunakan permainan, siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi 

menuangkan ide-ide kreatif, dengan demikian nantinya siswa akan  

merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran serta menjadi 

lebih bersemangat dalam  belajar.  

 

Simpulan dari paragraf di atas, bahwa Pembelajaran yang baik adalah 

pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

Warsono & Hariyanto (2013 :5) menyatakan bahwa pembelajaran aktif 

adalah  istilah payung bagi berbagai model pembelajaran yang berfokus 

kepada siswa sebagai penanggung jawab belajar. 

Masalah-masalah pendidikan yang sering dihadapi adalah masalah 

dalam proses pembelajaran yang dampaknya terasa dengan rendahnya hasil 

prestasi belajar peserta didik. Permasalahan tersebut sering sekali muncul 

dalam setiap proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran, tidak terkecuali 
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mata pelajaran IPS. Pembelajaran IPS mempunyai peran yang sangat penting 

bagi setiap individu. Pendidikan, IPS mengajarkan ilmu pengetahuan yang 

sesuai dengan  kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam lingkungan 

masyarakat. Pembelajaran  IPS bukan hanya menyajikan materi-materi yang 

akan memenuhi kebutuhan siswa, melainkan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

Berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan ditentukan oleh banyak 

faktor di antaranya adalah faktor guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar, metode pembelajaran yang digunakan guru haruslah sesuai dengan 

materi yang akan sampaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Cindy E. 

Hmelo- perak, Ravit Golan Duncan, dan Clark A (2007 : 99 - 107), dari  

Departmen  of Educational Psychology Rutger University menyebutkan 

bahwa : 

PBL has been successfully applied at secondary education in a study 

comparing traditional and problem-based in struction in high school 

economics, mergendoller, Maxwell, and Bellisimo (2006) found that 

across multiple teacher and school, student in the PBL course gained 

more knowledge than the students in a traditional course.  

 

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah telah berhasil diterapkan dalam pendidikan dasar dan menengah 

dengan cara membandingkan pembelajaran berbasis masalah dengan 

pembelajaran tradisional. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa di 

beberapa sekolah, siswa dengan model pembelajaran berbasis masalah 

memperoleh lebih banyak pengetahuan dari pada siswa dengan pembelajaran 

tradisional. Hasil tersebut juga didukung dengan penelitian lain yang 
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dilakukan oleh Joerg Zumbach, Daniel Kumpf, Dan Sabine C. Koch (2004 : 

25 – 37), dari University of Heidelberg Jerman dengan judul penelitian yaitu 

Using Multimedia to Enhance Problem-Based Learning in Elementary School 

yang mengemukakan   bahwa, Children in the PBL class showed ahigher 

intrinsic motivation and an equal gain in declarative knowledge than children 

in the traditional lecture-based class assessed with knowledge test. 

Penelitian yang dilaksanakan Joerg Zumbach di atas menyebutkan 

bahwa siswa dalam kelas PBL menunjukkan motivasi intrinsik yang lebih 

tinggi dan serta mendapatkan pengetahuan yang lebih daripada siswa dalam 

kelas berbasis pembelajaran tradisional dilihat dari tes pengetahuan yang 

diujikan. Upaya-upaya yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran 

tidak lain adalah untuk menjadikan  pendidikan di Indonesia lebih berkualitas 

sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.  

Pemahaman di atas, mengenai model PBL tentunya memerlukan 

motivasi, tanpa adanya motivasi yang tinggi maka kegiatan belajar tersebut 

akan sangat sulit untuk diwujudkan. Ketersediaan alat peraga di sekolah yang 

kurang begitu lengkap juga menjadi salah satu bukti rendahnya kualitas 

pengajaran di sekolah, hal tersebut membuat siswa sulit untuk memahami 

materi yang disampaikan oleh guru. Keterbatasan penggunaan media, 

memunculkan perasaan jenuh dan bosan pada diri siswa, yang kemudian 

berakibat pada rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Hasil ini dibuktikan dari data nilai tahun sebelumnya yang 

diberikan guru kepada peneliti diketahui bahwa nilai rata-rata siswa mata 
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pelajaran IPS materi perkembangan teknologi sebesar 68,5, dari 20 siswa 

hanya 8 siswa yang berhasil mencapai KKM. Hasil tersebut bila 

dibandingkan dengan KKM yang telah ditetapkan sekolah yaitu 70 masih 

belum dapat dikatakan baik bahkan dapat dikatakan tergolong cukup rendah.  

Peneliti berdasarkan hasil observasi, wawancara serta data nilai yang 

telah diperoleh peneliti dari siswa dan guru kelas IV MI Muhammadiyah 

Majatengah dalam pembelajaran IPS, diperoleh hasil bahwa masalah yang 

dihadapi pada pembelajaran IPS yang berdampak pada kurangnya prestasi 

belajar siswa diantaranya masih banyak siswa yang kurang aktif dalam 

pembelajaran IPS. Siswa merasa jenuh dan bosan ketika proses pembelajaran 

berlangsung, dibuktikan ketika guru menyampaikan materi masih terdapat 

banyak siswa yang tidak memperhatikan (bermain dengan teman sebangku 

serta melakukan aktivitas lain seperti menggambar dalam buku). Hasil 

observasi menunjukan bahwa sebagian besar siswa dalam kelompok tidak 

aktif dalam melakukan kegiatan diskusi, ditunjukan dengan lemahnya 

partisipasi individu dalam kelompok pembelajaran. 

Guru dalam hal ini bertugas untuk mencari alternatif pembelajaran 

yang menuntut siswa aktif, tertarik, dan merasa senang dalam pembelajaran 

IPS, yang nantinya akan mempermudah  siswa dalam menerima materi, 

sehingga nantinya prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS dapat 

meningkat. Uraian di atas, peneliti bersama guru sepakat untuk menggunakan 

model Problem Based Learning (PBL). Model tersebut merupakan model 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengeksplor kemampuan siswa, 
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membangun sebuah kerjasama untuk menemukan sebuah solusi dari masalah 

yang diberikan oleh guru. Model pembelajaraan berbasis masalah ini lebih 

banyak melibatkan keaktifan siswa untuk mendapatkan pengetahuan 

bermakna. 

Peneliti dan guru sepakat untuk menggunakan model PBL sebagai 

upaya untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa serta untuk 

memberikan inovasi pembelajaran kepada guru. Peneliti dan guru 

mengharapkan agar siswa dapat lebih aktif dalam  mengikuti kegiatan belajar 

serta dapat dengan bebas memahami suatu materi pelajaran dengan konsep 

yang menyenangkan, dengan demikian diharapkan akan dapat berpengaruh 

positif terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa.  

Latar  belakang di atas mengenai rendahnya motivasi dan prestasi 

belajar siswa serta upaya untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 

siswa, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan judul “Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran IPS Materi Perkembangan Teknologi Melalui Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah Mi Muhammadiyah Majatengah” 

 

B. Rumusan Masalah 

Hasil analisis masalah pada latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut: 
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1. Apakah motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan melalui model 

pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran IPS materi 

perkembangan tekhnologi  di kelas IV MI Muhammadiyah Majatengah? 

2. Apakah Prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan  melalui model 

pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran IPS materi 

perkembangan tekhnologi di kelas IV MI Muhammadiyah Majatengah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran berbasis 

masalah pada mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi di kelas 

IV MI Muhammadiyah Majatengah. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui model pembelajaran berbasis 

masalah pada mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi di kelas 

IV MI Muhammadiyah Majatengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan bahan 

pengembang untuk memantapkan pemahaman teori tentang peningkatan 

motivasi dan prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran berbasis 

masalah. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 
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dasar untuk penelitian selanjutnya, baik oleh peneliti dalam PTK ini 

maupun peneliti-peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa dapat memperoleh wawasan yang luas dan 

pengalaman belajar yang nyata, menarik dan efektif dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran 

dengan model PBL diharapkan akan lebih bermakna serta lebih 

dipahami, sehingga terjadi peningkatan prestasi belajar. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan motivasi 

bagi guru dalam mengaplikasikan model pembelajaran khususnya 

model PBL pada pembelajaran IPS.  

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu 

meningkatkan profesionalisme guru sebagai  pendidik yang 

sekaligus dapat meningkatkan kwalitas sekolah karena adanya 

peningkatan prestasi belajar siswa dan kemampuan mengajar guru. 

 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

menambah pengalaman di lapangan mengenai peningkatan motivasi dan 

prestasi belajar melalui model pembelajaran berbasis masalah yang 

nantinya akan dijadikan bekal untuk menjadi guru yang profesional. 
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