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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Dasar sebagai lembaga pendidikan formal bertujuan 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas, baik dilihat dari prestasi bidang 

akademik maupun non akademik. Keberhasilan pada umumnya dinilai dari 

perolehan hasil belajar yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Prestasi belajar siswa akan optimal apabila terjadi kesiapan 

belajar dan motivasi. Kesiapan belajar perlu diperhatikan dalam proses 

pembelajaran, karena jika siswa belajar dan pada dirinya terdapat kesiapan, 

maka hasil belajar akan lebih baik (Slameto, 2010 : 59). Kesiapan belajar siswa 

perlu diketahui guru ketika merencanakan pembelajaran maupun pada waktu 

mengajar agar pembelajarannya dapat dilakukan lebih efektif. 

Salah satu mata pelajaran yang dipelajari di jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar (SD) adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 (Depdiknas 2008:162) menjelaskan IPS 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Pada Jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi 

Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Selain cakupan materi yang luas, 

materi mata pelajaran IPS juga selalu berperkembang. Cakupan materi yang 

luas dan materi yang selalu berkembang dianggap mata pelajaran IPS di SD   

sulit dipahami. Bentuk materi yang bersifat pemaparan konsep menuntut siswa 
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untuk belajar secara hafalan dalam memahami materi, namun pada prinsipnya 

IPS tidak hanya materi hafalan tetapi juga menekankan bagaimana siswa 

menemukan, membangun pengetahuannya sendiri, dan mendorong siswa 

untuk berfikir. 

Kegiatan belajar IPS hendaknya menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

dan menyenangkan, oleh karena itu dalam pembelajaran harus tercipta 

interaksi edukatif antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai penggerak 

atau pembimbing, sehingga siswa dapat aktif belajar menyelesaikan tugas dan 

memecahkan suatu masalah. Mata pelajaran IPS yang memiliki materi yang 

luas dan selalu mengalami perubahan serta perkembangan, dapat menjadikan 

siswa yang mempelajarinya kurang tertarik dan enggan atau bingung dalam 

mengikuti dan memahami materi mata pelajaran IPS. Maka dari itu, mata 

pelajaran IPS memerlukan strategi dan perhatian khusus dari guru agar 

menjadikan pembelajarannya menarik dan inovatif sehingga siswa antusias 

dalam belajar materi mata pelajaran IPS.  

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 (Depdiknas 2008:162) 

menjelaskan bahwa secara umum melalui mata pelajaran IPS, peserta didik 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan 

bertanggungjawab, serta warga dunia yang cinta damai. Mata Pelajaran IPS 

juga dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yang dinamis.   

Berdasarkan pengertian dan arah pendidikan IPS memang dibutuhkan 

suatu pola pembelajaran yang mampu menunjang tercapainya arah tujuan  
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tersebut. Kemampuan dan keterampilan guru sangat ditantang untuk 

mewujudkan tujuan tersebut dalam memilih pendekatan, model, metode dan 

strategi pembelajaran yang tepat agar pembelajaran IPS benar-benar mampu 

membekali keterampilan dan kemampuan dasar kepada siswa untuk menjadi 

manusia dan warga negara yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas V SD 

Negeri 2 Candinata, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga pada 

tanggal 5 September 2016, menunjukkan bahwa masih dijumpai permasalahan 

yang terdapat dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yaitu 

penggunaan metode ceramah secara monoton dalam kegiatan pembelajaran 

IPS di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS masih 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Materi IPS 

yang bersifat pemaparan konsep dan penjabaran materi menekankan aktivitas 

belajar siswa dengan menghafal materi pelajaran. Siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materi IPS. Hal ini menyebabkan prestasi belajar siswa 

menjadi rendah. Berikut tabel data nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) 

mata pelajaran IPS kelas V SDN 2 Candinata adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Data Nilai  Ulangan Tengah Semester Ganjil SDN 2 

Candinata Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Uraian Hasil 

1 Jumlah Siswa 32 

2 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 65 

3 Siswa Tuntas Belajar 6 

4 Siswa tidak tuntas belajar 26 

5 Nilai Tertinggi 82 

6 Nilai Terendah 46 

7 Rata-rata nilai kelas 60,5 

8 Presentasi ketuntasan belajar 18,75% 

 

Permasalahan lain yang ditemukan yaitu saat proses pembelajaran  IPS,  

mayoritas siswa rasa percaya diri kurang. Hal ini ditunjukkan saat guru 

melakukan sesi tanya jawab keaktifan dalam kelas dari jumlah 32 siswa hanya 

8 siswa yang menunjukkan keaktifan dalam proses tanya jawab atau 25%. 

Beberapa siswa yang lain berekspresi diam dan ragu-ragu saat ingin menjawab 

pertanyaan dari guru. Siswa merasa malu untuk mengangkat tangan ketika 

diminta menjawab pertanyaan guru dan sering merasa tidak yakin bahwa 

jawabannya benar. Hal ini menunjukkan siswa kurang memiliki percaya diri 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa kurang antusias untuk teterlibat 

dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran siswa yang berani 

bertanya dan mengemukakan pendapat adalah siswa tertentu saja yang 
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dikategorikan siswa yang mampu dan memiliki percaya. Siswa-siswa yang 

lain pasif, hanya sebagai pendengar atau penonton, dalam hal ini siswa yang 

pasif lebih banyak dibandingkan dengan yang aktif. Hal ini juga 

mengakibatkan siswa secara umum tidak berani bertanya dan tidak berani 

mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. 

Selain percaya diri, di SDN 2 Candinata kelas V, prestasi belajar siswa 

mata pelajaran IPS juga masih rendah yaitu masih di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) 65. Hasil wawancara dengan guru kelas V dan 

observasi pada awal kegiatan, penyebab rendahnya prestasi belajar siswa 

diantaranya adalah siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh 

guru, siswa kurang motivasi, serta siswa kurang tertarik dengan materi 

pelajaran IPS. Model pembelajaran yang belum inovatif mengakibatkan siswa 

kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Hal ini 

mengakibatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran rendah. Interaksi di 

dalam kelas banyak didominasi oleh guru. Siswa tidak terlatih untuk bertanya 

dan mengemukakan pendapat. 

Berikut ini adalah hasil ulangan harian siswa kelas V semester I pada 

materi Mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia selama tiga 

tahun berturut-turut yang diambil dari dokumen buku daftar nilai yang 

tersimpan pada arsip guru kelas V pada tahun pelajaran 2014/2015 dengan 

jumlah siswa 29 mendapatkan rata-rata nilai 62,5. Tahun pelajaran 2015/2016 

dengan jumlah siswa 30 mendapatkan rata-rata nilai 63,5. Tahun pelajaran 

2016/2017 belum  mengadakan ulangan akhir semester I  maka nilai diambil 
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dari ulangan tengah semester I dengan jumlah siswa 32 mendapatkan rata-rata 

nilai 63. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuktikan bahwa pembelajaran belum 

dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan karena dalam ulangan tengah 

semester I pada tahun pelajaran 2016/2017 yang masih di bawah KKM (65) 

yang ditentukan oleh sekolah. Masalah tersebut timbul disebabkan karena 

siswa kurang memahami konsep mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi 

di Indonesia dan kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa 

kurang  memahami  konsep  yang terkandung  dalam  soal-soal  yang 

diberikan  oleh guru.  Anggapan  bahwa  pelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 

adalah  pelajaran  yang sulit  menjadi  menghantui  pada  diri siswa. 

  Pada mata pelajaran IPS di kelas V  SD  Negeri 2  Candinata khususnya  

tentang materi mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia,  

percaya diri dan prestasi belajar siswa dalam belajar masih kurang. 

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik mengadakan  

penelitian  untuk  meningkatkan  percaya diri dan prestasi belajar IPS di kelas 

V SD Negeri 2 Candinata. Berdasarkan konsultasi dengan guru kelas V 

pendekatan pembelajaran yang tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah pendekatan kooperatif tipe Think Pair Share. Pendekatan 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) yang diharapkan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yakni meningkatkan percaya diri dan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana meningkatkan percaya diri siswa kelas V SD N 2 Candinata 

pada mata pelajaran IPS materi mengenal jenis-jenis usaha kegiatan 

ekonomi di Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS? 

2. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD N 2 Candinata 

pada mata pelajaran IPS materi mengenal jenis-jenis usaha kegiatan 

ekonomi di Indonesia  melalui model pembelajaran pembelajaran 

kooperatif tipe TPS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan percaya diri belajar siswa kelas V SD N 2 Candinata mata 

pelajaran IPS materi mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di 

Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD N 2 Candinata mata 

pelajaran IPS materi mengenal jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di 

Indonesia melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini memberikan manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan untuk mengembangkan model-model pembelajaran 

sehingga prestasi yang diperoleh siswa meningkat dan percaya diri siswa 

dalam mengerjakan soal yang pada akhirnya mencapai hasil secara 

maksimal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memperoleh pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan 

dapat meningkatkan percaya diri serta prestasi belajar siswa dalam 

belajar mata pelajaran IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS. 

b. Guru 

Guru dapat mengetahui strategi pembelajaran yang sesuai, 

termasuk dalam memilih model pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. 

c. Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan 

untuk mengambil keputusan dalam menentukan model pembelajaran 

yang tepat untuk meningkatkan mutu dan keberhasilan dalam 

pembelajaran. 
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d. Peneliti 

Mengaplikasikan gagasan yang dimiliki untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan serta sebagai proses pembelajaran. 
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