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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Era globalisasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. 

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas harus didukung 

adanya pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang 

dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan 

fisiknya, jiwa dan daya (akal, rasa, dan kehendak), sosial dan moralitasnya, atau 

dengan perkataan lain pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Keberhasilan program 

pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah tentu dipengaruhi oleh 

banyak faktor diantaranya siswa, kurikulum, guru, biaya, sarana prasarana, serta 

faktor lingkungan.  

Guru memegang peranan yang cukup penting dalam proses belajar 

mengajar, baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembelajaran. 

Kualitas guru menjadi salah satu faktor keberhasilan siswa. Keberhasilan belajar 

mengajar dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, guru dikatakan 

berhasil apabila mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, 

sedangkan dari segi hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang 

diberikan mampu mengubah perilaku siswa ke arah penguasaan kompetensi dasar 
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yang baik. Menurut Grasser (dalam Uno 2014;157) guru harus menguasai 3 hal 

yakni; (1) kemampuan mendiagnosa tingkah laku siswa, (2) kemampuan 

melaksanakan proses pembelajaran, (3) kemampuan mengukur hasil belajar siswa. 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa seorang guru bukan hanya berdiri di depan 

kelas dan mengajar, akan tetapi guru harus lebih menguasai sifat dan karakter 

siswanya, sebab jika seorang guru sudah mampu menguasai sifat dan karakter 

siswanya maka akan mudah baginya untuk mengetahui kemampuan dan hasil 

belajarnya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan khusus guru SD 

untuk mengkorelasikan antara siswa dan kehidupan alam disekitar siswa dalam 

suatu kemasan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran merupakan tantangan 

yang selalu dihadapi oleh setiap orang yang berkecimpung dalam profesi 

keguruan dan kependidikan. Tugas guru tentunya adalah bagaimana agar bahan 

pelajaran dapat dengan mudah dikuasai oleh siswa. Namun hal itu merupakan 

masalah yang cukup sulit. Kesulitan itu dikarenakan siswa bukan hanya sebagai 

individu tetapi juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berlainan. 

 Proses pembelajaran yang baik hanya bisa diciptakan melalui perencanaan 

yang baik dan tepat. Perencanaan pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Untuk itu pembelajaran 

membutuhkan fasilitas, strategi dan kondisi yang optimal bagi guru dan siswa. 

Selain itu guru perlu melakukan inovasi dengan mengembangkan aktivitas yang 

dimiliki untuk mencapai tujuan pembelajaran.  
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Menurut Mager (dalam Uno 2006:35) memberikan pengertian tujuan 

pembelajaran sebagai perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan 

oleh peserta didik pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Selanjutnya 

Percival, Elington 1984 (dalam Uno 2006:35) mengemukakan tujuan 

pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan 

atau keterampilan peserta didik tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai 

hasil belajar.  

Pembelajaran merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membentuk 

pola pikir siswa. Pembelajaran yang baik bukan hanya berpusat pada guru, tetapi 

guru juga harus bisa melaksanakan pembelajaran dan memberikan kesempatan 

bekerja pada peserta didik untuk meningkatkan interaksi aktifnya agar tujuan 

pembelajaran tercapai secara optimal. Disamping itu guru yang kreatif akan 

membuat siswa mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas. Pembelajaran yang 

bermutu tentu akan menghasilkan hasil lebih baik.  

Hasil belajar IPS di SD senantiasa masih sangat memperihatinkan, hal ini 

terlihat dari banyaknya materi yang harus dipelajari oleh siswa, apa lagi bila 

materi yang ada tidak dapat diberikan secara maksimal serta media dan model 

pembelajaran yang tidak mendukung. Hasil belajar ini tentunya merupakan hasil 

proses pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Pada pembelajaran 

suasana kelas cenderung teacher-center bukan student center sehingga siswa 

menjadi pasif. Selain itu karena tidak menyentuh ranah dimensi siswa itu sendiri, 

yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu. Dalam arti yang lebih substansial, bahwa 

proses pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan 
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tidak memberikan akses bagi peserta didik untuk berkembang secara mandiri 

melalui penemuan dan proses berfikirnya.  

Kenyataannya proses pembelajaran IPS di SD lebih mengarahkan siswa 

kepada kemampuan untuk menghafal informasi hanya memaksa otak siswa untuk 

mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami 

informasi tersebut dan tidak berupaya untuk menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari-hari.  

Menurut Sanjaya (2006:1) dalam proses pembelajaran, anak kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di 

dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak 

anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut 

untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran hanya bersumber dari buku paket. 

Berdasarkan pengamatan di SDN 6 Tilongkabila, Pada saat itu guru 

menerapkan pembelajaran diawali dengan membuka pelajaran, memberi materi 

dengan metode ceramah tanpa alat peraga hanya memakai buku yang dimiliki 

guru dan siswa sebagai pedoman. dalam proses pembelajaran terlihat bahwa 

partisipasi siswa masih rendah. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya tanggapan 

siswa terhadap penjelasan maupun pertanyaan yang disampaikan oleh guru selama 

proses belajar mengajar dikelas, Siswa kurang berinisiatif untuk bertanya ketika 

mengalami kesulitan dalam memahami materi, Hanya sedikit siswa yang berani 

menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, Siswa hanya sibuk mencatat 

tanpa ada interaksi dengan siswa lain dalam membangun pemahaman mereka 
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terhadap materi, Siswa juga belum memiliki kemauan untuk mengemukakan 

pendapat sewaktu berlangsungnya proses pembelajaran kecuali siswa yang cukup 

pintar dikelas sedangkan siswa yang kurang berprestasi hanya diam saja. Siswa 

lebih banyak mendengarakan penjelasan yang disampaikan oleh guru.  

Berdasarkan survey pada siswa kelas V bahwa hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa pada mata pelajaran IPS belum optimal. hal ini terlihat dari rata-rata 

nilai ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester belum 

memenuhi sebesar 72%, hanya 69% siswa yang dapat mencapai KKM, sedangkan 

31% harus mengikuti remedial.  

Salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi hasil belajar IPS 

adalah lingkungan sekolah. lingkungan sekolah merupakan faktor yang cukup 

penting dalam proses belajar mengajar. lingkungan sekolah meliputi semua hal 

yang berpengaruh dan bermakna bagi siswa dalam proses belajar mengajar yang 

ada di sekolah, baik lingkungan fisik maupun non fisik. lingkungan fisik sekolah 

seperti lingkungan sekolah sarana dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber 

belajar, media belajar dan seterusnya, lingkungan non fisik hubungan siswa 

dengan teman-temannya, guru-guru dan staf sekolah yang lain. lingkungan 

sekolah juga menyangkut lingkungan akademis yaitu suasana dan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar, berbagai kegiatan kurikuler dan lain-lain 

(Sukmadinata,2009:164) 

Persepsi siswa tentang lingkungan sekolah seperti media yang digunakan 

tidak menarik minat siswa, model pembelajaran yang masih berpusat pada guru, 

interaksi guru dan siswa belum terjalin, begitu pula siswa dengan siswa, kondisi 
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sekolah yang jauh dari perkotaan, dll. Pada masa keserasian bersekolah ini secara 

relatif, anak lebih mudah dididik dari pada masa sebelum dan sesudahnya. 

Sekolah merupakan salah satu tempat siswa mengampu ilmu pengetahuan untuk 

mengubah prilakunya, menambah wawasan, meningkatkan ketarampilan dan 

membetuk sikap yang sesuai norma.  

Lingkungan sekolah yang diharapkan misalnya keadaan ruang kelas yang 

bersih dan tertata rapi, gedung sekolah yang layak pakai, sumber belajar yang 

menunjang, alat dan bahan belajar yang relevan, guru yang kompeten, hubungan 

sesama siswa harmonis, hubungan guru dengan guru saling menunjang, hubungan 

guru dengan siswa sangat baik. proses pembelajaran yang menunjang dan 

didukung oleh berbagai pihak tentunya akan menjadi salah satu faktor yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar mengajar di sekolah termasuk peningkatan hasil 

belajar IPS.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar IPS, yaitu Partisipasi 

siswa dalam proses pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pembelajaran 

yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Dengan demikian tujuan pembelajaran 

yang sudah direncanakan bisa dicapai semaksimal mungkin. Tidak ada proses 

belajar tanpa partisipasi dan keaktifan siswa yang belajar. Setiap siswa pasti aktif 

dalam belajar, hanya yang membedakan adalah kadar/bobot keaktifan anak didik 

dalam belajar. Ada keaktifan itu dengan kategori rendah, sedang dan tinggi. Disini 

perlu kreatifitas guru dalam mengajar agar siswa berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. 
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Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dinyatakan Budiningsih (2003: 

124)“ meliputi aktivitas, kegiatan, atau proses mental, emosional maupun fisik. 

Jika dalam proses pembelajaran siswa berpartisipasi aktif, maka proses dan hasil 

belajar akan meningkat”. 

Berdasarkana hasil Wawancara peneliti dengan (wali kelas V) pada hari 

selasa tanggal 10 april 2018 diperoleh informasi bahwa guru mengalami kesulitan 

dalam mengajak siswa untuk ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Guru belum 

pernah menggunakan metode apapun selain metode ceramah, karena dirasa lebih 

praktis dan efesien serta penekanan yang lebih dalam pada materi. Guru sejak 

awal pembelajaran hanya menggunakan buku guru dan buku siswa, dan tidak 

pernah menggunakan benda konkret atau alat peraga untuk media yang bisa 

dilihat dan diamati oleh siswa. Sementara itu RPPnya juga belum ada, masih 

dicoba dirancang dan guru hanya berpedoman kepada langkah-langkah di dalam 

buku guru. sehingganya mata pelajaran IPS tidak begitu diminati dan kurang 

disukai siswa. Bahkan siswa beranggapan mata pelajaran IPS sulit untuk 

dipelajari. Akibatnya rata-rata hasil belajar siswa cenderung lebih rendah 

dibanding mata pelajaran lainnya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN 6 saat mengikuti 

pembelajaran di kelas, terlihat bahwa partispasi siswa dalam pembelajaran 

berbeda-beda, ada siswa yang berpartisipasi aktif di kelas dengan selalu 

memperahatikan guru, menjawab pertanyaan dari guru, dan mau mengemukakan 

pendapat. namun masih ada siswa yang tidak memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru. pada saat pembelajaran berlangsung ada beberapa siswa 
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yang mengerjakan tugas PR mata pelajaran lain dengan mencontek pekerjaan 

teman. selain itu , jarang ada siswa dengan kesadaran sendiri maju didepan kelas 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga guru harus 

menunjuk setiap siswa terlbih dahulu.  

Berkaitan dengan permasalahan yang ada maka penulis mengambil satu 

solusi yakni melakukan suatu penelitian korelasi diberi judul : Hubungan Antara 

Persepsi Siswa Tentang Lingkungan Sekolah Dan Partisipasi Siswa dalam 

Pembelajaran Dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V di SDN 6 

TilongkabilaKabupaten Bone Bolango 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah yakni: 

1. Kurangnya tanggapan siswa terhadap materi yang di sampaikan  

2. Siswa kurang berinisiatif untuk bertanya ketika mengalami kesulitan 

dalam memahami materi 

3. pembelajaran lebih berorientasi pada guru bukan pada siswa 

4. kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran  

5. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang lingkungan sekolah 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas Vdi sekolah dasar Negeri 6 Tilongkabila 

Kabupaten Bone Bolango ? 

2. Apakah terdapat hubungan antara partisipasi siswa dalam pembelajaran 

dengan hasil belajar IPS siswa di kelas V SDN 6 Tilongkabila kabupaten Bone 

Bolango? 

3. Apakah terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang lingkungan sekolah 

dan partispasi siswa dalam pembelajaran secara bersama-sama dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas V di sekolah dasar Negeri 6 Tilongkabila Kabupaten 

Bone Bolango? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui hubungan antara persepsi siswa tentang lingkungan 

sekolah dengan hasil belajar IPS siswa kelas V di sekolah dasar Negeri 6 

Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango  

2. Untuk Mengetahui hubungan antara partisipasi siswa dalam pembelajaran 

dengan hasil belajar IPS siswa di kelas V SDN 6 Tilongkabila kabupaten 

Bone Bolango 



10 
 

 
 

3. Untuk Mengetahui hubungan antara persepsi siswa tentang lingkungan 

sekolah dan partispasi siswa dalam pembelajaran secara bersama-sama 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas V di sekolah dasar Negeri 6 

Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.. 

b) Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya 

yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa SD Negeri 6 Tilongkabila khususnya kelas V agar dapat 

mengembangkan potensi, pengetahuan, pemahaman dan kemampuan serta 

wawasan sesuai dengan tujuan pendidikan. 

b) Sebagai bahan masukan kepada sekolah, agar dapat memotivasi dan 

mengarahkan guru untuk kreatif dan inovatif dalam menerapkan model 

yang sesuai dengan materinya dalam proses pembelajaran guna 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c) Diharapkan dapat membantu siswa dalam pembelajaran IPS 

d) Landasan empirik bagi peneliti-peneliti berikutnya terutama yang akan 

mengkaji hasil belajar IPS melalui Partisipasi siswa. 


