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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran di 

sekolah dasar yang wajib diberikan kepada siswa karena banyaknya aspek 

penting yang sangat dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi kehidupan. 

Hal ini terlihat pada tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar, Nur Hadi 

(Susanto, 2015: 146) menyebutkan ada 4 tujuan pendidikan IPS ; pertama 

knowledge, yaitu membantu siswa untuk mengenal diri mereka sendiri dan 

lingkungannya. Kedua skill, yang mencakup keterampilan berpikir. Ketiga 

attitude, yang terdiri atas tingkah laku berpikir dan tingkah laku sosial. 

Keempat value, yaitu nilai yang terkandung di dalam masyarakat maupun 

lembaga pemerintahan.  

Penjelasan tentang tujuan pendidikan IPS menunjukkan pentingnya 

peran IPS untuk masa depan siswa. Pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, 

dan nilai-nilai kehidupan merupakan bekal hidup bagi siswa untuk tumbuh 

dan berkembang dalam lingkungan masyarakatnya. Pentingnya IPS bagi 

siswa sekolah dasar membuat pelajaran ini harus mengenalkan berbagai 

macam materi pembelajaran yang di dalamnya memuat tentang sejarah, 

sosiologi dan geografi, namun demikian berdasarkan dokumen berupa nilai 

siswa pada pembelajaran IPS pada 2 tahun terakhir tidak menunjukkan 
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adanya peningkatan. Tidak adanya peningkatan yang signifikan pada nilai 

pembelajaran IPS, maka perlu adanya perbaikan.  

Guru harus dapat menyampaikan materi IPS secara menyeluruh dan 

utuh serta berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa. 

Sapriya (2011: 20) menyatakan bahwa pembelajaran IPS di sekolah dasar 

lebih mementingkan dimensi pedagogis dan psikologis serta kemampuan 

berpikir siswa. Oleh karena itu materi IPS yang diberikan pada siswa di 

jenjang sekolah dasar belum tersegmen-segmen atau terbagi menjadi 

beberapa disiplin ilmu. Kemampuan berpikir siswa pada usia sekolah dasar 

bersifat holistik. Oleh karena tuntutan yang mengharuskan guru memberikan 

materi secara utuh dan dipahami siswa, sangat penting bagi guru untuk 

menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang beragam agar suasana 

belajar menjadi lebih baik 

Berdasarkan  hasil analisis wawancara dengan guru kelas V, SD Negeri 

2 Pasir Kulon dapat diperoleh informasi diantaranya siswa tidak fokus dalam 

mengikuti pembelajaran, seperti siswa lebih sering bermain sendiri dan 

bergurau dengan teman, sehingga menyebabkan siswa tidak dapat 

menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain berdasarkan hasil wawancara, hasil 

observasi kelas menunjukkan kurangnya pemahaman materi pada siswa 

terbukti saat guru menanyakan terkait materi yang dipelajari dengan 

menunjuk beberapa siswa dan tidak dapat menjawab dengan baik. Hasil 

dokumentasi diperoleh hasil pekerjaan siswa yang tidak terselesaikan dan 

tidak mencatat materi pelajaran yang disampaikan oleh guru terlihat pada 

Peningkatan Sikap Kerja…, Ajeng Pratiwi Ambarwati, FKIP UMP, 2020



 

3 

 

buku catatan siswa yang tidak lengkap serta tugas-tugas yang tidak 

terselesaikan dengan baik. Perilaku yang ditunjukkan oleh siswa kelas V 

tersebut, peneliti menemukan permasalahan kurangnya perilaku sungguh-

sungguh atau sikap kerja keras siswa dalam mengikuti pembelajaran. Adapun 

pengertian kerja keras menurut Daryanto (2013: 145) yaitu suatu perilaku 

yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar, tugas, dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.  

Guru sangat perlu memperhatikan kondisi siswa saat pembelajaran 

berlangsung. Pembelajaran yang disampaikan guru hendaknya meningkatkan 

kemauan dan kesungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang pasif akan menyebabkan siswa kurang fokus dalam 

mengikuti pembelajaran dan menerima tugas dari guru, tidak mengerjakan 

tugas dengan teliti dan malas mencatat materi pelajaran yang diperoleh 

selama pembelajaran berlangsung.  Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya 

sikap kerja keras siswa dan rendahnya prestasi belajar. 

Hasil dokumentasi, terlihat rendahnya prestasi belajar siswa diperkuat 

oleh nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) mata pelajaran IPS kelas V 

semester I tahun pelajaran 2016/2017 

Tabel 1.1 Nilai UTS  

No. Ketuntasan Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 

1. ≥ 65 9 33,33 % 

2. < 65 18 66,67 % 

Rata-rata 66,1 
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Hasil Ulangan Tengah Semester (UTS) mata pelajaran IPS kelas V 

semester I dengan jumlah siswa 27 siswa, 9 siswa atau 33,33% mendapatkan 

nilai tuntas diatas KKM yaitu 65 dan 18 siswa atau 66,67% belum tuntas 

KKM. Rata-rata secara keseluruhan dalam satu kelas yaitu 66,1. Tabel 

tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada proses pembelajaran IPS 

yang telah berlangsung.  

Hasil wawancara guru kelas V mengatakan bahwa siswa sering tidak 

teliti dan tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya, kurangnya kemauan 

untuk menggali informasi serta kurangnya kemauan untuk mencatat materi 

yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. Guru kelas V, 

mengatakan jika siswa sering mengeluh bosan dan meminta untuk mengganti 

dengan materi yang lainnya. Guru kelas V mengatakan bahwa siswa sangat 

sulit menerima materi IPS khususnya pada materi sejarah karena dibutuhkan 

pemahaman dan daya ingat yang cukup kuat, tetapi siswa tidak mau mencatat 

setiap materi yang disampaikan.  

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih 

rendah dan perlu ditingkatkan. Selain itu siswa kurang memiliki sikap kerja 

keras dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas dari guru. 

Kurangnya sikap kerja keras terhadap materi pembelajaran IPS terlihat pada 

materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Pada materi tersebut 

siswa diharapkan mampu memahami perjuangan bangsa Indonesia dan 

peranan tokoh pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
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Menghadapi permasalahan tersebut, maka perlu memilih strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan materi IPS Perjuangan Mempertahankan 

Kemerdekaan. 

Hasil diskusi peneliti dengan guru kelas, untuk meningkatkan sikap 

kerja keras dan prestasi belajar siswa, disepakati untuk  menggunakan 

Cooperative Learning tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

dengan bervariasikan strategi pembelajaran aktif Gallery of Learning dan 

permainan pertanyaan dilelang. Pemilihan model pembelajaran tersebut 

mengacu kepada permasalahan yang dihadapi guru dan siswa dalam 

pembelajaran IPS. STAD menurut Hamdani (2011: 35) mengacu pada belajar 

kelompok siswa dan menyajikan informasi akademik baru kepada siswa 

dengan menggunakan presentasi verbal atau teks. Cooperative Learning tipe 

STAD ini akan memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi kelompok 

untuk menggali suatu informasi yang telah didapatkan selama pembelajaran 

berlangsung.  

Penggunaan cooperative learning akan dikombinasikan dengan strategi 

pembelajaran Gallery of learning dan pertanyaan dilelang. Gallery of 

learning menurut Silberman (2007: 265) merupakan cara untuk menilai dan 

merayakan apa yang telah peserta didik pelajari setelah rangkaian pelajaran 

studi. Gallery of Learning termasuk ke dalam strategi pembelajaran aktif 

yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Melalui gallery of learning 

siswa dengan bebas menuangkan hasil pemikirannya yang tidak terikat pada 

materi adan buku ajar dalam bentuk tulisan. Selain itu setelah 
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mempresentasikan hasil diskusi para siswa dapat bertukar pengetahuan baru 

dengan kelompok lainnya, sehingga siswa lebih banyak mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan baru dari hasil temuan baru siswa itu sendiri. 

Pembelajaan koperatif tipe STAD yang dikombinasikan dengan Gallery of 

Learning  ini menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran.  

Pertanyaan dilelang merupakan permainan kreatif untuk aktivitas 

pembelajaran. Nisak (2012: 107) mengemukakan bahwa permainan 

pertanyaan dilelang dapat meningkatkan konsenterasi, menumbuhkan 

solidaritas dan menghadirkan suasana gembira bagi siswa. Inovasi permainan 

pertanyaan dilelang membuat pembelajaran dikemas menjadi lebih menarik 

dan menyenangkan.  

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang sikap kerja keras dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran IPS 

materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan menggunakan STAD 

dengan variasi Gallery of Learning dan pertanyaan dilelang harus dibuktikan 

dalam sebuah penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas. Judul dari penelitian tersebut yaitu “Peningkatan Sikap Kerja 

Keras dan Prestasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS Menggunakan 

Cooperative Learning Tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

dengan Gallery of Learning dan Pertanyaan dilelang Di Kelas V SD Negeri 2 

Pasir Kulon”.  
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka terdapat beberapa 

perumusan masalah, diantaranya: 

1. Apakah cooperative learning tipe STAD dengan Gallery of Learning dan 

pertanyaan dilelang dapat meningkatkan sikap kerja keras siswa pada 

pembelajaran IPS di Kelas V SD Negeri 2 Pasir Kulon materi Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan? 

2. Apakah cooperative learning tipe STAD dengan Gallery of Learning dan 

pertanyaan dilelang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

pembelajaran IPS di Kelas V SD Negeri 2 Pasir Kulon materi Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas di SD Negeri 2 Pasir Kulon 

adalah untuk : 

1. Meningkatkan sikap kerja keras siswa kelas V pada pembelajaran IPS 

materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan menggunakan Student 

Team Achievement Division (STAD) dengan Gallery of Learning dan 

pertanyaan dilelang. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V pada pembelajaran IPS materi 

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan menggunakan Student Team 

Achievement Division (STAD) dengan Gallery of Learning dan pertanyaan 

dilelang. 

 

Peningkatan Sikap Kerja…, Ajeng Pratiwi Ambarwati, FKIP UMP, 2020



 

8 

 

D. Manfaat Penelitian 

          Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah sebagai acuan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan mengembangkan 

cooperative learning tipe STAD dan strategi pembelajaran aktif Gallery of 

Learning pada pembelajaran IPS dan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1) Menambah informasi guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas dengan menggunakan model cooperative learning tipe Student 

Team Achievement Division (STAD). 

2) Menambah informasi guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif Gallery of 

Learning. 

3) Menambah wawasan dan pengetahuan guru tentang salah satu model 

dan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

IPS. 

4) Meningkatkan motivasi guru dalam melakukan proses pembelajaran 

yang lebih menarik dan menyenangkan. 
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b. Bagi siswa 

1) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPS yang 

diajarkan oleh guru. 

2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dan bekerja 

keras dalam mengikuti pembelajaran. 

3) Memberi motivasi kepada siswa bahwa IPS itu menyenangkan dan 

tidak membosankan. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberikan masukan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan 

untuk model pembelajaran sehingga akan meningkatkan mutu dan 

keberhasilan dalam pembelajaran. 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

3) Memberikan inovasi dalam proses pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya juga dapat 

meningkatkan kualitas sekolah dan citra sekolah menjadi lebih baik. 

d. Bagi peneliti 

1) Menambah pengetahuan mengenai proses pembelajaran dengan 

menggunakan cooperative learning tipe STAD  dan strategi 

pembelajaran aktif Gallery of Learning. 

2) Menambah wawasan dan pengalaman dalam proses penelitian. 
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