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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran yang ada di SD terdiri dari beberapa mata pelajaran yang perlu 

dikuasai oleh siswa, salah satunya adalah mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS 

dapat memberikan pemahaman bagi kehidupan sosial siswa. Mulyana, dkk. (2016, 

hlm. 332) mengemukakan bahwa “IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang 

harus dikuasai oleh siswa yang di dalamnya memuat kehidupan sosial termasuk 

gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat serta bagaimana cara 

menangani dan menyikapinya, yang nantinya akan menumbuhkan sikap tanggung 

jawab siswa pada lingkungan masyarakatnya”. Materi IPS berasal dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial yang ditransformasikan kepada siswa di sekolah dengan tujuan 

tertentu. Mutaqin (dalam Susanto, hlm. 31) mengemukakan bahwa „tujuan utama 

mengajarkan IPS pada peserta didik adalah menjadikan warga negara baik, 

melatih kemampuan berpikir matang untuk menghadapi permasalahan sosial dan 

agar mewarisi dan melanjutkan budaya bangsanya‟.  

Melalui pembelajaran IPS diharapkan nantinya siswa dapat mengenali dan 

mempelajari kehidupan sosialnya baik itu dalam lingkungan keluarga maupun 

dalam lingkungan masyarakat. Materi IPS mencakup beberapa aspek seperti 

bagaimana cara berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu pembelajaran IPS hendaknya dikemas secara menarik 

sehingga siswa dapat dengan mudah memahami makna dari pembelajaran IPS. 

Namun berdasarkan fakta yang ada di lapangan, penyampaian materi IPS di 

sekolah dasar masih cenderung monoton dan belum maksimal. Hal tersebut 

diperkuat dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan di kelas pada tanggal 6 

Desember 2016, peneliti melihat bahwa kondisi pembelajaran IPS di kelas V 

cenderung kurang bervariasi. Pembelajaran masih didominasi oleh guru dan juga 

guru kurang komunikatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, 

guru tidak menggunakan media pembelajaran, melainkan hanya mengandalkan 

buku sumber sebagai bahan untuk menyampaikan materi. Hal ini menyebabkan
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siswa tidak terlibat aktif dan cenderung pasif dalam pembelajaran. Metode yang 

digunakan dalam pembelajaran masih bersifat konvensional, yakni guru hanya 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan. Hal ini menyebabkan 

siswa merasa jenuh karena hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru 

dan membuat siswa tidak bersemangat dan tidak termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Sedangkan untuk tes hasil belajar pada saat pengambilan data awal yaitu 

tanggal 6 Desember 2016 diperoleh hasil yang kurang memuaskan. Adapun hasil 

belajar siswa pada data awal pembelajaran IPS di kelas V SDN Legok 2 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 1.1 

Hasil Tes Awal Kelas V SDN Legok 2 Sumedang 

No 
Nama Siswa Nilai Akhir 

Ketuntasan 

Tuntas Belum Tuntas 

1 Anissa Amalia Putri  70   
 

2 Aprilla Juwarna  10 
 

  

3 Chantika Bela  30 
 

  

4 Dede Fahmi Mubarok 40 
 

  

5. Fany Amirani  55 
 

  

6. Fini Nuraini  25 
 

  

7. Helena Nikade Devi 40 
 

  

8. Hendrik Hermawan  45 
 

  

9. Ikhsan Febrian R P 45 
 

  

10. Izhar Ramdani 45 
 

  

11. Mila Apriliani  35 
 

  

12. M. Alif Adamsyah 55 
 

  

13. Nabila Oktapia 45 
 

  

14. Nia Kurniati 15 
 

  

15. Nurul Zaharani Khodijah 90   
 

16. Radiansyah 45 
 

  

17. Rey Rahya Hidayat 45 
 

  

18. Riya Nur Wulan 60 
 

  

19.  Siti Aminah 35 
 

  

20. Sri Mulyani 35 
 

  

21.  Sri Putri Mulyani 50 
 

  

22. Wina Raju Yuliyanti 45 
 

  

 23.  Wini Raju Handayani 25 
 

  

Jumlah 2 21 
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 Berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan terhadap siswa kelas V di 

SDN Legok 2 Sumedang dengan jumlah siswa 23 orang dalam materi jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi di Indonesia, dengan nilai KKM 70, ada 2 siswa yang 

dinyatakan tuntas, sedangkan sisanya yaitu 21 siswa dinyatakan belum tuntas.  

Jika dipersentasekan siswa yang tuntas hanya 8,7% sedangkan 91,3% lainnya 

dinyatakan belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya tindakan 

sebagai upaya perbaikan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar. Isnani (2015, hlm. 118) mengemukakan bahwa “Untuk mencapai 

keberhasilan dalam sebuah proses belajar dilihat dari hasil belajar yang optimal. 

Hasil belajar optimal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya minat, 

motivasi, dan sebagainya”. Oleh sebab itu, tindakan yang diambil bukan hanya 

berupa perbaikan dari sisi pembelajaran saja, namun juga dapat menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai sehingga selain meningkatkan hasil belajar juga 

dapat meningkatkan motivasi siswa. Reid (dalam Pebruanti, 2015, hlm. 367) 

menyatakan bahwa „faktor kunci bagi kesuksesan pembelajaran adalah motivasi 

belajar‟. Salah satu upaya yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar dengan menggunakan sebuah media 

pembelajaran. Miarso (dalam Susilana dan Riyana, 2009, hlm. 6) menyatakan 

bahwa „Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan yang dapat merangsang, pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa untuk belajar‟. Oleh karena itu, untuk mengatasi kurangnya 

motivasi dan hasil belajar siswa, maka media pembelajaran papan dart menjadi 

pilihan dalam penelitian tindakan kelas ini. 

 Papan dart dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan pada saat 

pengambilan data awal berdasarkan hasil observasi terhadap kinerja guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar. Dalam media papan dart berisi tentang materi 

yang menuntut siswa agar mencari tahu sendiri pengetahuan yang akan siswa 

pelajari lewat permainan darts sehingga proses pembelajaran tidak lagi berpusat 

pada guru, tetapi pembelajaran berpusat kepada siswa. Maka dari itu dalam 

permainan darts, siswa yang akan terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Keaktifan siswa dalam menggunakan media papan dart dapat dilihat pada saat 
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siswa secara bergiliran melempar panah ke papan dart untuk menentukan kategori 

yang akan dipilih kemudian mendapat pertanyaan berdasarkan kategori tersebut. 

Selain siswa menjadi aktif, pembelajaran yang disajikan dengan menggunakan 

media apalagi dengan metode permainan dapat menumbuhkan semangat dan 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dengan adanya aturan dalam 

permainan ini membuat perhatian siswa akan terfokus kepada arahan guru 

kemudian siswa akan mencoba menggunakan media papan dart dengan 

sendirinya setelah menerima arahan dari guru. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul 

“Penggunaan Media Papan Dart untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 

di Kelas V SDN Legok 2 Sumedang pada Materi Jenis Usaha dan Kegiatan 

Ekonomi di Indonesia”. 

B. Perumusan dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana perencanaan penggunaan media papan dart untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa di kelas V SDN Legok 2 Sumedang pada 

materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia ? 

b. Bagaimana pelaksanaan penggunaan media papan dart untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa di kelas V SDN Legok 2 Sumedang pada 

materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia ? 

c. Bagaimana motivasi belajar siswa setelah menggunakan media papan dart di 

kelas V SDN Legok 2 Sumedang pada materi jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia ? 

d. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media papan dart di 

kelas V SDN Legok 2 Sumedang pada materi jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia ? 

2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi di kelas V pada materi jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia, peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini 

yaitu. 
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a. Guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan 

dalam menyampaikan materi pembelajaran IPS. 

b. Guru belum menggunakan media yang kreatif dan efektif dalam pembelajaran 

IPS. Dalam menyampaikan materi, guru hanya terpaku pada sumber yakni 

berupa buku teks. 

c. Komunikasi pembelajaran satu arah atau dapat dikatakan hanya berpusat pada 

guru (teacher center). 

d. Motivasi siswa terhadap pembelajaran IPS masih rendah. 

Selain permasalahan diatas, hasil belajar siswa belum memenuhi standar 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu 

tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan 

media papan dart yang dapat membuat pembelajaran lebih aktif dan 

menyenangkan serta dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa.  

Penggunaan media papan dart sangat sesuai digunakan untuk mengatasi 

permasalahan di kelas V pada materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. Alasan penggunaan media papan dart adalah karena media papan dart 

merupakan salah satu inovasi media pembelajaran yang diharapkan dapat 

membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, efektif dan efisien. Selain itu, 

papan dart juga dapat menarik perhatian siswa karena bisa belajar sambil bermain 

dan membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Papan Dart atau Dart Board 

merupakan suatu media pembelajaran yang berupa papan permainan berbentuk 

bulat seperti lingkaran yang digunakan sebagai target dalam darts. Papan dart 

biasa digunakan dalam permainan darts, yaitu sebuah permainan yang dilakukan 

dengan cara melemparkan panah kecil ke sebuah papan yang berbentuk bulat. 

Dalam papan dart biasanya terdiri dari beberapa kategori yang harus dipilih oleh 

para pemain dengan cara melemparkan panah tersebut ke kategori yang 

diinginkan. 

 Adapun alat & bahan yang digunakan untuk membuat papan dart adalah 

sebagai berikut. 

a) Styrofoam berukuran sedang 

b) Kertas HVS 

c) Spidol atau pulpen 
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d) Kertas lipat warna-warni 

e) Gunting &Cutter 

f) Doubletip 

g) Jangka 

h) Panah kecil atau pake ukuran sedang 

 Langkah-langkah untuk membuat media papan dart adalah sebagai berikut. 

a) Siapkan alat dan bahan. 

b) Buatlah bentuk lingkaran dalam styrofoam menggunakan jangka dengan 

diameter kurang lebih 30 cm, kemudian potong sterefoam menyerupai 

lingkaran dengan menggunakan cutter. 

c) Setelah styrofoam berbentuk lingkaran, kemudian tempel kertas HVS dengan 

menggunakan doubletip menyerupai bentuk lingkaran. 

d) Ambil spidol atau pulpen, kemudian bentuk garis di dalam sterefoam 

berbentuk lingkaran yang sudah dilapisi oleh HVS. Bentuk garis menjadi 8 

bagian yang setiap bagiannya berisi kategori tentang materi jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi di Indonesia. 

e) Kemudian tulis kategori disetiap bagian yang sudah digarisi. 

f) Lalu tutup bagian kategori tersebut dengan menggunakan kertas lipat yang 

berbeda warna. 

g) Siapkan panah untuk melempar ke arah papan dart. Panah dapat diganti 

dengan menggunakan paku berukuran sedang yag dihias menyerupai bentuk 

asli panah darts. 

h) Media papan dart siap untuk digunakan. 

 Adapun rincian dari target yang ingin dicapai dalam penelitian ini dengan 

menggunakan media papan dart pada materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia adalah sebagai berikut. 

a. Target perencanaan  

Dalam perencanaan pembelajaran, target yang ingin dicapai adalah 100%. 

Perencanaan yang harus dipersiapkan oleh guru yaitu menyiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyiapkan materi pembelajaran, menyiapkan 

media pembelajaran, menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS), menyiapkan 

lembar penilaian, menyiapakan soal evaluasi dan angket motivasi belajar.  
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b. Target pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, target yang harus dicapai adalah 90%. 

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu : 

1. Kegiatan Awal 

a) Guru mengucapkan salam 

b) Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar 

c) Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan membaca doa. 

d) Guru mengecek kehadiran siswa 

e) Guru melakukan apersepsi 

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

a) Guru menampilkan tayangan video tentang jenis usaha ekonomi yang 

dilakukan masyarakat. 

b) Siswa diminta untuk mengamati video yang ditampilkan oleh guru. 

c) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk menyebutkan jenis 

usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat dalam video yang 

ditampilkan. 

d) Guru menjelaskan masing-masing contoh dari jenis usaha ekonomi yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

e) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

f) Guru mengajak siswa untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan media papan dart. 

g) Guru menjelaskan aturan permainan dengan menggunakan papan dart. 

h) Guru mendemonstrasikan cara bermain dengan menggunakan media 

papan dart. 

i) Siswa diminta untuk mengamati dengan seksama ketika guru 

mendemonstrasikan cara melakukan permainan. 

j) Setiap perwakilan kelompok diminta untuk maju dan memainkan media 

papan dart. 
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k) Setiap perwakilan kelompok harus melemparkan panah berupa paku ke 

papan dart yang sudah berisi kategori tentang jenis kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

l) Setelah melemparkan paku ke kategori tertentu, guru akan memberikan 

pertanyaan sesuai dengan kategori yang dipilih kepada kelompok 

tersebut. 

m) Masing-masing kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru sesuai kategori yang dipilih dengan cara berdiskusi 

lalu menuliskan pada tabel yang sudah disediakan di LKS. 

n) Guru memberikan LKS untuk dikerjakan secara berkelompok. 

o) Guru menjelaskan cara pengerjaan LKS. 

p) Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan 

yang didapatnya kemudian menuliskan hasil diskusinya pada tabel yang 

ada di LKS. 

q) Guru mengawasi dan membimbing jalannya diskusi kelompok. 

r) Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas.  

s) Setelah kegiatan diskusi, guru kembali mengkondisikan siswa. 

t) Guru membahas tentang hasil pengerjaan LKS. 

3. Kegiatan penutup 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

b) Guru memberikan evaluasi 

c) Guru menutup pembelajaran 

c. Target Motivasi Belajar 

Target yang ingin dicapai dalam aspek motivasi belajar yaitu 100%. Peneliti 

memberikan angket motivasi belajar kepada siswa setelah melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan media papan dart pada setiap siklusnya. 

Tujuannya agar dapat mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media papan dart. 

d. Target Hasil Pembelajaran 

Target  hasil pembelajaran yang ingin dicapai dari 23 siswa di kelas V SDN 

Legok 2 Sumedang yaitu 82% siswa yang berhasil lulus sesuai standar KKM 
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sebesar 70 dan dinyatakan tuntas dalam pembelajaran IPS pada materi jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi perencanaan penggunaan media papan dart untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi di Indonesia kelas V SDN Legok 2 Sumedang. 

2. Mengidentifikasi pelaksanaan penggunaan media papan dart untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi di Indonesia kelas V SDN Legok 2 Sumedang. 

3. Mengidentifikasi motivasi belajar siswa setelah menggunakan media papan 

dart pada materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia kelas V SDN  

Legok 2 Sumedang. 

4. Mengidentifikasi hasil belajar siswa setelah menggunakan media papan dart 

pada materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia kelas V SDN  

Legok 2 Sumedang 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi Guru 

Menciptakan pembelajaran dengan situasi yang baru dan tidak monoton serta  

menyenangkan agar siswa dapat dengan mudah memahami dan juga 

memaknai pembelajaran IPS. 

2. Bagi Siswa 

Meningkatkan antusiasme, motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

3. Bagi Peneliti 

 Memberikan pengalaman yang berharga dan juga berkesan dalam 

menggunakan media papan dart pada pembelajaran IPS sehingga apabila 

nanti peneliti sudah menjadi guru SD, maka peneliti dapat menggunakan 

kembali media papan dart dalam pembelajaran di kelas. 

 

 



 

10 
 

 
 

4. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS atau mata 

pelajaran lainnya yang disesuaikan dengan materi dari masing-masing mata 

pelajaran. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi meliputi lima bagian, diantaranya yaitu sebagai berikut. 

1. Bab satu  berisi tentang latar belakang masalah, perumusan dan pemecahan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi 

dan definisi operasional. 

2. Bab dua berisi tentang berisi tentang hakikat IPS, media pembelajaran, media 

papan dart, motivasi belajar, hasil belajar, materi IPS kelas V SD mengenai 

jenis dan usaha kegiatan ekonomi di Indonesia, teori yang mendukung, 

penelitian yang relevan dan hipotesis tindakan. 

3. Bab tiga berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, metode 

dan desain penelitian, prosedur penelitian yang meliputi tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi, instrumen penelitian 

yang mencakup teknik dan alat pengumpul data, teknik pengolahan data, 

analisis dan refleksi data, dan validasi data. 

4. Bab IV berisi tentang temuan dan pembahasan tindakan siklus I, II dan III. 

5. Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. 

F. Definisi Operasional/Batasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam menafsirkan beberapa 

istilah yang ada dalam penelitian ini, maka definisi operasional adalah sebagai 

berikut: 

1. Papan Dart 

 Papan Dart merupakan papan permainan berbentuk bulat yang digunakan 

sebagai target dalam darts. Media papan dart digunakan dalam permainan 

darts,.yaitu sebuah permainan yang menggunakan panah kecil yang 

dilemparkan ke sebuah papan berbentuk bulat. Permainan ini dilakukan 

secara berkelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

Teknis permainan darts yaitu siswa secara bergiliran akan melemparkan 
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panah kecil dari jarak kurang lebih 1 meter ke arah papan dart yang sudah 

ditempel ditembok. Setelah panah kecil terlempar dan menancap ke salah 

satu kategori yang ada di papan dart, kemudian siswa akan diberi 

pertanyaan oleh guru kemudian mendiskusikan jawabannya bersama dengan 

kelompoknya.  

2. Motivasi  

Purwanto (2007, hlm. 73) mengemukakan bahwa motivasi adalah usaha 

yang disadari untuk menggerakan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku 

seseorang agar terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 

mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, motivasi yang 

diteliti mencakup aspek intrinsik maupun ekstrinsik. 

3. Hasil Belajar 

 Hasil belajar yang akan dicapai meliputi ranah kognitif dan afektif. Menurut 

Sudjana (2008, hlm. 22) mengemukakan bahwa ranah kognitif berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. Sedangkan ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 

lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, 

dan internalisasi.  

4. IPS 

Soemantri (dalam Hanifah, 2011, hlm. 121) mengemukakan bahwa IPS 

mempunyai arti sebagai pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan 

untuk pendidikan tingkat SD dan tingkat menengah. Dalam penelitian ini, 

materi IPS yang akan diterapkan yaitu jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

 


