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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang telah direncanakan 

sedemikian rupa melalui proses pembelajaran untuk mewujudkan insan yang 

cerdas, mandiri, jujur, bertanggungjawab, berakhlak mulia, memiliki 

kepribadian yang luhur, serta memiliki keterampilan untuk mewujudkan 

kesejahteraan bangsa. Seperti halnya yang dicantumkan dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 

3) Pasal 1 menyebutkan: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan negara. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat 

penting. Maka dalam suatu bangsa dan negara tidak akan pernah lepas dari 

pendidikan, karena suatu bangsa pasti memerlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas agar mampu mensejahterakan bangsa dan mampu bersaing 

dengan negara yang lain. Tanpa adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas, maka suatu bangsa akan mengalami sukar beradaptasi dengan 

perubahan teknologi yang menyertai pembengunan, hingga pada akhirnya 

mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Melalui pendidikan itulah 

sumber daya manusia yang berkualitas dapat terwujud.  
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Mengingat begitu pentingnya pendidikan dalam suatu bangsa, maka di 

dalam bangsa itu sendiri harus memiliki lembaga pendidikan baik lembaga 

pendidikan formal maupun non formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal tentu memerlukan guru dan siswa, karena guru dan siswa merupakan 

dua bentuk yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

Guru berperan sebagai pendidik, dan siswa berperan sebagai peserta didik. 

Untuk menunjang keberhasilan dalam suatu pendidikan, maka sudah barang 

tentu memerlukan pendidik yang tanggap terhadap permasalahan siswa, 

kreatif, inovatif, serta mampu merangsang motivasi belajar siswa agar tercipta 

suasana belajar yang nyaman, aktif, menyenangkan, dan kondusif. 

Suasana belajar yang demikian akan menumbuhkan sikap siswa yang 

aktif, memiliki motivasi yang tinggi, dapat berkonsentrasi dengan baik, 

merasa nyaman, sehingga siswa tidak bosan dan lelah dalam mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas. Hingga pada akhirnya dapat tercipta sumber 

daya manusia berkualitas yang memiliki kecerdasan, bertanggung jawab, 

mandiri, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, serta memiliki keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Namun pada kenyataannya justru sebaliknya. Pendidikan di Indonesia 

saat ini masih memprihatinkan. Banyak siswa yang tidak bersungguh-

sungguh dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Dewasa ini justru sering 

ditemukan siswa yang membolos sekolah dan lebih memilih untuk bermain. 

Mereka lebih senang mengunjungi tempat-tempat yang mereka anggap 

mampu menghilangkan rasa jenuh seperti stadion, warung internet (warnet), 
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penyewaan play station dan tempat-tempat lainnya. Hal tersebut terjadi 

karena rendahnya motivasi dan aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang didominasi oleh guru dan kurang 

melibatkan siswa akan membuat siswa merasa bosan, mudah lelah, dan tidak 

memiliki semangat untuk mengikuti pembelajaran. 

Banyak fakta yang ditemukan di lapangan bahwa saat ini siswa lebih 

memilih untuk membolos sekolah daripada mengikuti proses pembelajaran di 

sekolah karena mereka malas berangkat ke sekolah. Fakta-fakta tersebut 

dapat dibuktikan melalui berbagai media massa, salah satunya yaitu internet. 

Fakta-fakta tersebut diantaranya yaitu Bantul, Kompas. Memberitakan bahwa 

saat dilakukan razia pada hari Kamis, 18 November 2009 pukul 08.00 WIB 

ada 14 pelajar di Kabupaten Bantul terjaring razia yang dilakukan oleh 

petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat (Kesbangpolinmas), serta Dinas Pendidikan Menengah dan Non-

Formal. Razia tersebut dilakukan di Kecamatan Bantul dan Kecamatan 

Imogiri. Di Imogiri ada 6 siswa yang didapati petugas dalam keadaan mabuk 

di sekitar Makam Imogiri, mereka berasal dari SMK Muhammadiyah 

Imogiri, SMK Ma’arif, SMK N 6 Yogyakarta, SMK 3 Muhammadiyah 

Yogyakarta. Selanjutnya di Kecamatan Bantul terdapat 8 pelajar yang 

terjaring, masing-masing berasal dari SMK Putratama dan SMK 17 Bantul. 

Wagimin, petugas dari Dinas Pendidikan Menengah dan Non-Formal 

mengatakan bahwa: 

Saat ini banyak siswa yang membolos dan memilih nongkong di 

tempat-tempat wisata atau hiburan daripada berangkat sekolah. Hal ini 
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seharusnya menjadi perhatian pihak sekolah, orang tua, dan 

masyarakat, yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka memilih 

bolos sekolah, apakah sekolah sudah tidak nyaman lagi?. 

(http://internasional.kompas.com/read/2009/11/19/19061012/14.Pelaja

r.Terjaring.Razia.Saat.Bolos.Sekolah). 

 

Fakta berikutnya ditemukan dari daerah Wonosobo. Pada saat digelar 

razia pada hari Selasa, 15 Mei 2012 ada 12 pelajar terjaring razia. Mereka 

berasal dari tingkat SD hingga SMA, mereka dijaring karena diketahui bolos 

sekolah dan memilih untuk bermain di tempat-tempat play station. Ada salah 

satu siswa SD yang mengaku bolos sekolah dan lebih memilih untuk bermain 

play station karena merasa malas mengikuti pelajaran di sekolah. Razia 

tersebut dilakukan oleh petugas gabungan dari Polres, Kodim 0707, dan 

Satuan Polisi Pamong Praja di bawah koodinasi Kesbangpolinmas. 

(http://ewonosobo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24

40:12-pelajar-bolos-dirazia&catid=101:seputar-wonosobo&Itemid=493). 

Fakta selanjutnya yaitu saat digelar razia di Kota Bandung pada hari 

Kamis, 6 September 2012 pukul 09.00 WIB ditemukan 8 pelajar sedang 

bermain di warnet. Alasan mereka untuk lebih memilih bolos sekolah 

bermacam-macam, ada yang mengaku lebih memilih bolos sekolah dan 

bermain game di warnet karena terlambat berangkat sekolah, ada juga yang 

mengaku bolos sekolah karena belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. Razia tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas 

Pendidikan Kota Bandung. (http://www.pikiran-rakyat.com/node/202432). 

Fakta lain datang dari TribunJogja, Sleman. Telah mengabarkan 

bahwa pada hari Kamis, 22 November 2012 terdapat 10 pelajar yang terjaring 
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razia pada saat jam pelajaran. Padahal pada hari Selasa, 20 November 2012 

telah terjaring sebanyak 27 siswa yang bolos sekolah, namun kini peristiwa 

tersebut terulang kembali. Razia tersebut digelar di warnet-warnet yang ada di 

daerah Kecamatan Depok, Ngaglik, Sleman, Mlati, dan Gamping. Razia 

tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, kelompok pertama di wilayah Depok. 

Tim mendapati 8 siswa yang berada di warnet. Sedangkan 2 siswa berada di 

warnet yang berada di seputar Jambusari. Siswa yang terjaring berasal dari 

SMA dan SMK di Yogyakarta. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, 

mereka membolos sekolah karena terlambat masuk sekolah, daripada 

terlambat mereka memilih untuk membolos. Di antara mereka juga ada yang 

tidak membawa alat tulis seperti buku dan bollpoin walaupun mereka 

memebawa tas. (http://jogja.tribunnews.com/2012/11/22/10-siswa-terjaring-

razia-di-warnet/). 

Berdasarkan fakta-fakta dan pengakuan para siswa  tersebut tampak 

jelas bahwa mereka memiliki motivasi belajar yang rendah. Mereka rela tidak 

mengikuti pembelajaran di sekolah hanya karena malas. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut peran guru sangatlah penting, karena pelaksanaan 

pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu tugas utama seorang guru. 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan 

siswa. Pada umumnya pembelajaran di Indonesia masih mengacu pada pola 

pendidikan tradisional yang kurang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran. Guru cenderung meminimalkan keterlibatan siswa.  
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Dominasi guru dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa 

cenderung bersifat pasif. Penerapan pola tradisional tersebut berakibat pada 

rendahnya motivasi dan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

Sehingga siswa merasa bosan dan mudah lelah karena proses pembelajaran 

yang kurang aktif dan monoton. Oleh karena itu pembelajaran pada setiap 

mata pelajaran di sekolah perlu adanya inovasi yang dapat meningkatkan 

motivasi dan aktivitas belajar siswa sehingga siswa lebih berantusias dan 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran termasuk dalam pembelajaran 

IPS. 

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang penting 

bagi siswa sekolah menengah, karena di dalam mata pelajaran IPS mengkaji 

tentang berbagai peristiwa terkait dengan hubungan antar manusia, perilaku 

manusia di masa lalu, perilaku manusia terkait dengan pemenuhan 

kebutuhannya, serta perilaku manusia untuk mewujudkan sikap terpuji dan 

bermoral, seperti yang tertuang pada tujuan-tujuan pembelajaran IPS. Salah 

satunya yaitu untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik dan 

sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu 

pembelajaran IPS seharusnya mendapatkan perhatian lebih oleh para guru. 

Namun pada kenyataan di lapangan pembelajaran IPS di sekolah 

belum menekankan pada peran aktif siswa, kebanyakan pembelajaran IPS 

yang terjadi di sekolah masih mengacu pada pola pembelajaran tradisional 

yang didominasi oleh guru. Guru yang lebih berperan aktif dan 

meminimalkan keterlibatan siswa. 
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Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti di SMP Negeri 

3 Sewon kelas VIII A, kegiatan pembelajaran IPS banyak disampaikan 

dengan menggunakan metode ceramah. Metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru belum mampu meningkatkan motivasi dan aktivitas 

belajar siswa. Kondisi yang seperti ini tidak akan menumbuhkembangkan 

aspek kemampuan dan aktivitas siswa seperti yang diharapkan. Pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan metode ceramah tanpa 

diselingi dengan metode-metode lain akan berakibat pada perilaku siswa yang 

cenderung diam, tidak aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan. 

Pada saat pertengahan kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa sudah 

terlihat mulai bosan dengan pelajaran tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 

kondisi siswa yang ramai sendiri, tidak memperhatikan guru, siswa sibuk 

sendiri dengan bermain pena, selain itu ada beberapa siswa yang meletakkan 

kepalanya di atas meja. Padahal pelajaran IPS di kelas VIII A berada pada 

jam pertama, yaitu pada pukul 07.00 WIB. Dengan situasi belajar yang 

seperti itu terlihat jelas bahwa motivasi dan aktivitas belajar siswa rendah.  

Untuk mengatasi hal tersebut ada metode pembelajaran yang 

bervariasi dan inovasi yang dapat diterapkan di sekolah untuk lebih 

memotivasi dan mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, salah 

satunya  metode pembelajaran Tebak Kata. Tebak Kata merupakan metode 

yang dapat diterapkan di dalam kelas pada umumnya dan dapat diterapkan 

pada pembelajaran IPS pada khususnya. Pada dasarnya metode ini merupakan 

metode pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan merupakan metode 
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yang dapat mengaktifkan siswa dengan adanya sedikit permainan yang dapat 

mengurangi rasa bosan pada siswa. Sehingga pembelajaran IPS dapat 

dilaksanakan dengan situasi yang menyenangkan. Di samping 

menyenangkan, metode Tebak Kata dapat melatih siswa untuk saling 

bekerjasama dengan siswa yang lain, dapat juga digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan siswa dalam mengingat.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “Peningkatan Motivasi dan 

Aktivitas Belajar Siswa Melalui Penerapan Metode Pembelajaran Tebak Kata 

Pada Mata Pelajaran IPS di SMP N 3 Sewon” . 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

ditemukan berbagai masalah yang ada di kelas VIII A SMP N 3 Sewon di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar siswa dalam mengikuti pelajaran IPS rendah. 

2. Aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran IPS rendah. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru belum mampu 

meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa. 

4. Minimnya metode pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran IPS. 
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C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan dan adanya berbagai keterbatasan, 

maka peneliti hanya membatasi penelitiannya pada: 

1. Rendahnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti pelajaran IPS. 

2. Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran IPS. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan metode pembelajaran Tebak Kata dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP N 3 Sewon? 

2. Apakah penerapan metode pembelajaran Tebak Kata dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP N 3 Sewon? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

melalui penerapan metode pembelajaran Tebak Kata. 

2. Mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

melalui penerapan metode pembelajaran Tebak Kata. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi 

mengenai metode pembelajaran Tebak Kata dalam meningkatkan 

motivasi dan aktivitas belajar siswa. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti-

peneliti lain yang terkait dengan metode pembelajaran Tebak Kata 

guna meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan suasana belajar yang lebih variatif sehingga siswa 

tidak merasa bosan dalam belajar dan tidak berkesan monoton. 

2) Meningkatkan peran aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

3) Melatih siswa untuk saling bekerja sama. 

b. Bagi Guru 

1) Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru dalam 

pengembangan pembelajaran IPS menggunakan metode 

pembelajaran Tebak Kata. 

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengetahui 

permasalahan dalam pembelajaran IPS yang dihadapi dan 

mendapat tambahan wawasan serta keterampilan yang dapat 
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digunakan untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar 

siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman bagaimana proses kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran Tebak Kata. 


