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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kualitas pendidikan, sebagai salah satu pilar pengembangan sumberdaya manusia 

yang bermakna, sangat penting bagi pembangunan nasional. Bahkan dapat dikatakan masa 

depan bangsa bergantung pada keberadaan pendidikan yang berkualitas yang berlangsung di 

masa kini. Pendidikan yang berkualitas hanya akan muncul dari sekolah yang berkualitas. 

Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas sekolah merupakan titik sentral upaya 

menciptakan pendidikan yang berkualitas demi terciptanya tenaga kerja yang berkualitas 

pula. Dengan kata lain upaya peningkatan kualitas sekolah adalah merupakan tindakan yang 

tidak pernah terhenti, kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. 

Upaya peningkatan kualitas sekolah, tenaga kependidikan yang meliputi, tenaga 

pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, teknis sumber belajar, 

sangat diharapkan berperan sebagaimana mestinya dan sebagai tenaga kependidikan yang 

berkualitas. Tenaga pendidik/guru yang berkualitas adalah tenaga pendidik/guru yang 

sanggup, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. 

Tugas utama guru adalah bertanggung jawab membantu anak didik dalam hal belajar. 

Dalam proses belajar mengajar, gurulah yang menyampaikan pelajaran, memecahkan 

masalah-masalah yang terjadi dalam kelas, membuat evaluasi belajar siswa, baik sebelum, 

sedang maupun sesudah pelajaran berlangsung (Combs, 1984:11-13). Untuk memainkan 

peranan dan melaksanakan tugas-tugas itu, seorang guru diharapkan memiliki kemampuan 

professional yang tinggi. Dalam hubungan ini maka untuk mengenal siswa-siswanya dengan 

baik, guru perlu memiliki kemampuan untuk melakukan diagnosis serta mengenal dengan 

baik cara-cara yang paling efektif untuk membantu siswa tumbuh sesuai dengan potensinya 

masing-masing. 

Proses pembelajaran yang dilakukan guru memang dibedakan keluasan cakupannya, 

tetapi dalam konteks kegiatan belajar mengajar mempunyai tugas yang sama. Maka tugas 

mengajar bukan hanya sekedar menuangkan bahan pelajaran, tetapi teaching is primarily and 

always the stimulation of learner (Wetherington, 1986:131-136), dan mengajar tidak hanya 

dapat dinilai dengan hasil penguasaan mata pelajaran, tetapi yang terpenting adalah 



 

 

perkembangan pribadi anak, sekalipun mempelajari pelajaran yang baik, akan memberikan 

pengalaman membangkitkan bermacam-macam sifat, sikap dan kesanggupan yang 

konstruktif. 

Dengan tercapainya tujuan dan kualitas pembelajaran, maka dikatakan bahwa guru 

telah berhasil dalam mengajar. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar tentu saja diketahui 

setelah diadakan evalusi dengan berbagai factor yang sesuai dengan rumusan beberapa 

tujuan pembelajaran. Sejauh mana tingkat keberhasilan belajar mengajar, dapat dilihat dari 

daya serap anak didik dan persentase keberhasilan anak didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran khusus. Jika hanya tujuh puluh lima persen atau lebih dari jumlah anak didik 

yang mengikuti proses belajar mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang (di bawah taraf 

minimal), maka proses belajar mengajar berikutnya hendaknya ditinjau kembali. 

Setiap akan mengajar, guru perlu membuat persiapan mengajar dalam rangka 

melaksanakan sebagian dari rencana bulanan dan rencana tahunan. Dalam persiapan itu 

sudah terkandung tentang, tujuan mengajar, pokok yang akan diajarkan, metode mengajar, 

bahan pelajaran, alat peraga dan teknik evaluasi yang digunakan. Karena itu setiap guru 

harus memahami benar tentang tujuan mengajar, secara khusus memilih dan menentukan 

metode mengajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, cara memilih, menentukan dan 

menggunakan alat peraga, cara membuat tes dan menggunakannya, dan pengetahuan tentang 

alat-alat evaluasi. 

Sementara itu teknologi pembelajaran adalah salah satu dari aspek tersebut yang 

cenderung diabaikan oleh beberapa pelaku pendidikan, terutama bagi mereka yang 

menganggap bahwa sumber daya manusia pendidikan, sarana dan prasarana pendidikanlah 

yang terpenting. Padahal kalau dikaji lebih lanjut, setiap pembelajaran pada semua tingkat 

pendidikan baik formal maupun non formal apalagi tingkat Sekolah Dasar, haruslah berpusat 

pada kebutuhan perkembangan anak sebagai calon individu yang unik, sebagai makhluk 

sosial, dan sebagai calon manusia seutuhnya. 

Hal tersebut dapat dicapai apabila dalam aktivitas belajar mengajar, guru senantiasa 

memanfaatkan teknologi pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran terstruktur dalam 

penyampaian materi dan mudah diserap peserta didik atau siswa berbeda. 

Khususnya dalam pembelajaran Pengetahuan Sosial, agar siswa dapat memahami 

materi yang disampaikan guru dengan baik, maka proses pembelajaran terstruktur, guru akan 



 

 

memulai membuka pelajaran dengan menyampaikan kata kunci, tujuan yang ingin dicapai, 

baru memaparkan isi dan diakhiri dengan memberikan soal-soal kepada siswa.  

Dari latar belakang masalah tersebut, maka perlu diadakan penelitian untuk melihat 

pengaruh pembelajaran terstruktur dan pemberian tugas terhadap prestasi belajar siswa 

dengan mengambil judul “Peningkatan prestasi Belajar IPS melalui pendekatan 

Pembelajaran Terstruktur Dengan Pemberian Tugas Pada Siswa Kelas V MIM Wumialo 

Kota Gorontalo Tahun Pelajaran 2012/2013”.   

 

B.  Rumusan Masalah 

Bagaimana meningkatkan prestasi Belajar IPS melalui pendekatan Pembelajaran 

Terstruktur dengan Pemberian Tugas Pada Siswa Kelas V MIM Wumialo Kota Gorontalo 

Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasar atas perumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Peningkatan prestasi Belajar IPS melalui pendekatan Pembelajaran 

Terstruktur Dengan Pemberian Tugas Pada Siswa Kelas V MIM Wumialo Kota Gorontalo 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1.  Hasil dan temuan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pembelajaran 

terstruktur dan pemberian tugas dalam pembelajaran Pengetahuan Sosial.  

2.  Guru-guru Pengetahuan Sosial perlu memanfaatkan teknik pembelajaran terstruktur dan 

pemberian tugas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dalam hal kualitas 

proses maupun kualitas hasil. 

3.  Memberikan tanggung jawab dan rasa keadilan bagi guru dalam hal proses pembelajaran 

dengan tetap berpegang pada suatu pengertian bahwa siswa memerlukan perhatian guru. 

E.  Definisi Operasional Variabel Penelitian  

1.  Pembelajaran Terstruktur, adalah suatu bentuk kegiatan kurikuler sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan pembelajaran terstruktur dimulai dengan menyampaikan tujuan dan juga 



 

 

kata kunci, diteruskan dengan pemberian materi yang sesuai dengan tujuan, dan 

pemberian tugas berupa soal-soal yang dikerjakan dirumah. 

2.  Pemberian Tugas, adalah catatan guru yang dicantumkan dalam lembar jawaban siswa, 

setelah guru meneliti jawaban, yang dapat digunakan oleh siswa di dalam memperdalam 

materi yang diberikan sesuai dengan materi soal. Dalam pemberian tugas ini pekerajaan 

dikemtugas kepada siswa. 

3.  Hasil Belajar Pengetahuan Sosial, adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengerjakan 

soal atau tes dari guru setelah proses mengajar berlangsung dalam satu pokok bahasan 

selesai. 

 

F.  Hipotesis Penelitian  

  Jika pendekatan Pembelajaran Terstruktur dengan Pemberian Tugas diterapkan maka 

akan meningkatkan prestasi Belajar IPS Pada Siswa Kelas V MIM Wumialo Kota Gorontalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Motivasi Belajar 

Pengertian Motivasi   

Motif adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan 

sesuatu, atau keadaan seseorang atau organisme yang menyebabkan kesiapannya untuk 

memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Sedangkan motivasi adalah suatu 

proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk 

memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri 

individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan 

tertentu (Usman, 2001:28). 

Sedangkan menurut Djamarah (2002:114) motivasi adalah suatu pendorong yang 

mengubah energi dalam diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang 

tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas 

belajar. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nur (2001:3) bahwa siswa yang 

termotivasi dalam belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi 

dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap dan mengendapkan 

materi itu dengan lebih baik. 

Jadi motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat 

sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. 

 

B. Macam-macam Motivasi 

Menurut jenisnya motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Motivasi Intrinsik  

Motivasi instrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam individu yang 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik 

dalam dirinya maka secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan 

motivasi dari luar dirinya. 

2. Motivasi Ekstrinsik 



 

 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar individu yang 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar, misalnya adanya persaingan, untuk 

mencapai nilai yang tinggi, dan lain sebagainya. 

                                                                                                            

C. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses orang memperoleh kecakapan, keterampilan, dan sikap. 

Belajar dimulai dari masa kecil sampai akhir hayat seseorang. Rasulullah SAW., menyatakan 

dalam salah satu hadistnya bahwa manusia harus belajar sejak dari ayunan hingga liang lahat. 

Orang tua wajib membelajarkan anak-anaknya agar kelak dewasa ia mampu hidup mandiri 

dan mengembangan dirinya, demikian juga sebah sya’ir Islam dalam baitnya berbunyi; 

“belajar sewaktu kecil ibarat melukis di atas batu”. Neisser (1976) (dalam Yamin, 2005:97) 

menyebutkan bahwa anak-anak membutuhkan pengetahuan awal, dan memiliki keyakinan, 

kepercayaan yang masih semu, di samping itu anak-anak memiliki banyak pengharapan akan 

sesuatu, pada masa itu anak-anak membutuhkan banyak belajar dan memungkinkan memberi 

pengetahuan kepadanya. 

 

D. Pembelajaran Terstruktur 

1. Pengertian  

Pembelajaran tersetruktur, adalah bentuk pembelajaran sistematis. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran tersetruktur, guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai 

dalam proses itu. Dapat juga pembelajaran terstruktur ini disebutkan sebagai 

pembelajaran yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. 

1. Tugas Terstruktur 

Tugas terstruktur adalah salah satu bentuk kegiatan kurikuler sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Setiap proses kegiatan pasti ada arah tujuan yang hendak 

dicapai, demikian halnya belajar mengajar yang dilakukan guru. Guru diharapkan 

memiliki strategi tertentu dalam melaksanakan pembelajaran, agar tujuan dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. 

2. Tujuan dan Lingkup Tugas Tersetruktur  

Tugas terstruktur dapat diberikan kepada siswa di luar proses pembelajaran. 

Tujuan pemberian tugas terstruktur adalah untuk menunjang pelaksanaan program 



 

 

intrakurikuler. Tujuan tersebut juga agar siswa dapat lebih menghayati bahan-bahan 

pelajaran yang telah dipelajarinya serta melatih siswa untuk melaksanakan tugas secara 

bertanggung jawab. 

Ruang lingkup kegiatan tugas terstruktur dapat dikelompokkan menjadi 4 

(empat), sebagai berikut: 

a. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di luar jam pelajaran tatap 

muka (di rumah) 

b. Tugas diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu separoh dari jam tatap muka 

suatu pokok bahasan. 

c. Siswa mengerjakan tugas tersebut secara individu maupun kelompok. 

d. Pengumpulan tugas sekaligus dilakukan pemeriksaan, dan penilaian. 

d.  Azas Pelaksanaan 

Kegiatan terstruktur dapat dilaksanakan di rumah, di perpustakaan atau di tempat 

lain. Bentuknya juga dapat disesuaikan dengan materi pokok bahasan yang sedang 

dipelajari. Misalnya dapat berupa membuat laporan, mengarang, mengerjakan soal-soal, 

membaca buku, dan sebagainya. 

Pelaksanaan kegiatan tugas terstruktur harus memperhatikan azas-azas sebagai 

berikut: 

a. Menunjang langsung kegiatan intrakurikuler. 

b. Hubungannya jelas dengan pokok bahasan yang diajarkan. 

c. Menunjang kebutuhan siswa memanfaatkan ilmunya untuk menghadapi tantangan 

dalam kehidupannya. 

d. Tidak menjadi beban yang berlebihan bagi siswa yang dapat mengakibatkan 

gangguan fisik ataupun psikologis. 

e. Tidak menimbulkan beban pembiayaan yang memberatkan siswa maupun orang tua 

siswa. 

f. Perlu pengadministrasian yang baik dan teratur. 

Jadi pemberian tugas terstruktur yang tidak berdasarkan azas-azas tersebut dapat 

berakibat pada beban fisik maupun psikologis pada siswa, oleh sebab itu guru harus 

mempertimbangkan pelaksanaannya secara baik. 

3. Bentuk Pelaksanaan Tugas Terstruktur 



 

 

Kegiatan tugas terstruktur dapat dilaksanakan secara perorangan maupun 

kelompok. Kerja kelompok mempunyai arti yang sangat penting untuk mengembangkan 

sikap bergotong-royong, tenggang rasa, persaingan sehat, kerjasama dalam kelompok dan 

kemampuan memimpin. 

Jenis tugas hendaknya juga disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok, 

sehingga tugas benar-benar dapat dilakukan secara kelompok. Jadi tugas yang tidak 

seharusnya diberikan secara kelompok dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan baru bagi 

siswa, sedangkan tugas perorangan mempunyai makna untuk mengembangkan sikap 

mandiri dan memungkinkan penyesuaian kegiatan belajar dan minat serta kemampuan 

siswa. 

4. Langkah-langkah Pelaksanaan 

Pelaksanaan tugas terstruktur meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu: persiapan, 

pelaksanaan, dan penilaian. Persiapan dilakukan oleh guru dengan cara menyiapkan, 

merencanakan bahan atau materi yang akan ditugaskan kepada siswa. Kemudian 

menginformasikan tugas tersebut kepada siswa disertai penjelasan yang menyangkut 

pelaksanaan tugas tersebut. Pelaksanaan dilakukan oleh siswa, yaitu siswa mulai 

mengerjakan tugas tersebut secara perorangan maupun kelompok seperti yang 

dikehendaki guru. Peyelesaian tugas tersebut dapat dalam satu kali tatap muka (1 

minggu) atau dalam beberapa kali tatap muka (beberapa minggu).  

Penilaian kegiatan terstruktur dilakukan terutama terhadap hasil kegiatan 

terstruktur. Penilaian kegiatan terstruktur dilakukan setelah siswa selesai mengerjakan 

tugas terstruktur, dan hasil penilaian tersebut dipertimbangkan dalam menentukan nilai 

rapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian 

dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk 

penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan 

dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai.  

 

A. Rancangan Penelitian  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian 

ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart (dalam Arikunto, 

2002:83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus 

meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection 

(refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan 

yang berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan 

kelas dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur PTK 

 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Rencana 

yang direvisi 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Refleksi 
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Observasi dibagi dalam tiga putaran, yaitu putaran 1, 2, dan 3, dimana masing 

putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan membahasa satu sub 

pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir masing putaran. Dibuat dalam 

tiga putaran dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pengajaran yang telah dilaksanakan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Tempat Penelitian  

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di MIM Wumialo Kota 

Gorontalo 

2.  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini 

dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober semester ganjil 2012. 

 

C. Subyek Penelitian   

Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas V MIM Wumialo Kota Gorontalo 

tahun pelajaran 2012 pada pokok bahasan kerajaan Hindu, Budha dan Islam di 

Indonesia. 

 

D. Prosedur Penelitian  

Untuk mengetahui permasalahan efektivitas pembelajaran IPS, dilakukan observasi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru selain itu diadakan diskusi antara guru 

sebagai peneliti dengan para pengamat sebagai kolaborator dalam penelitian ini. Melalui 

langkah-langkah tersebut akan diapat ditentukan bersama-sama antara guru dan pengamat 

untuk menetapkan tindakan yang tepat dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran 

matematika. 

Dengan berpedoman pada refleksi awal tersebut, maka prosedur pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 

observasi, dan (4) refleksi dalam setiap siklus. 

 

 



 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Silabus 

Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran 

pengelolahan kelas, serta penilaian hasil belajar.  

2. Rencana Pelajaran (RP) 

Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru 

dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-masing RP berisi kompetensi 

dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran khusus, dan kegiatan 

belajar mengajar. 

3.  Lembar Kegiatan Siswa 

Lembar kegiatan ini yang dipergunakan siswa untuk membantu proses 

pengumpulan data hasil kegiatan pemberian tugas. 

4.  Tes formatif 

Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, digunakan 

untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep Pengetahuan Sosial pada pokok 

bahasan kerajaan Hindu, Budha dan Islam di Indonesia. Tes formatif ini diberikan setiap 

akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan adalah pilihan guru (objektif).  

 

F. Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data 

yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga 

untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu. 

1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang selanjutnya 

dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes 

formatif dapat dirumuskan: 



 

 





N

X
X    

Dengan  : X   = Nilai rata-rata 

     Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

     Σ N = Jumlah siswa 

2. Untuk ketuntasan belajar 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut. 

 %100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




  

 

3. Untuk lembar observasi 

a. Lembar observasi pengelolaan metode pembelajaran kooperatif.  

Untuk menghitung lembar observasi pengelolaan metode pembelajaran kooperatif 

digunakan rumus sebagai berikut: 

       
2

21 PP
X


       

 Dimana:  P1 = pengamat 1  

P2 = pengamat 2 

b. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

Untuk menghitung lembar observasi aktivitas guru dan siswa digunakan rumus 

sebagai berikut. 

  %100% x
X

X


   dengan 

  
2.

tan.. 21 PP

pengamatjumlah

pengamahasiljumlah
X


  

  Dimana:  %  = Persentase pengamatan 

    X  = Rata-rata   

     X  = Jumlah rata-rata 

    P1  = Pengamat 1 

    P2 = Pengamat 2 


