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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan  IPS  di  sekolah  dasar  merupakan  suatu bidang  studi  yang 

mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam 

masyarakat.  Tujuan  pembelajaran  IPS  untuk mendidik siswa mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat  berpartisipasi aktif dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. 

Pendidikan  IPS  sebagai  bidang  studi  yang diberikan  pada jenjang pendidikan 

di lingkungan sekolah, bukan hanya memberikan bekal pengetahuan saja, tetapi 

juga memberikan bekal nilai dan sikap  serta  keterampilan  dalam  kehidupan  

peserta  didik  di  masyarakat,bangsa, dan negara dalam berbagai karakteristik. 

Secara umum, karakteristik pelajaran IPS yang mencakup banyak materi 

dan definisi menuntut siswa untuk memahami materi dengan cara menghafal, 

sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik. Siswa lebih banyak 

mendengarkan dan dianggap  tidak  tahu  atau  belum  tahu  apa-apa. Guru lebih 

banyak melakukan kegiatan berceramah untuk menyampaikan materi. Hal ini  

tidak membuat siswa memahami dengan baik apa yang mereka pelajari. Siswa  

hanya  menghafal  materi  sehingga  pembelajaran kurang bermakna. Padahal 

materi IPS sangat berguna dan berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas V, prestasi belajar siswa pada 

pembelajaran IPS masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan data hasil 

ulangan harian, dari 24 siswa di kelas V sebanyak 8 siswa tuntas  dan 16 siswa 
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belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65. Terkait dengan 

permasalahantersebut, peneliti dan guru melakukan refleksi untuk 

mengidentifikasi penyebab permasalah tersebut. Hasil refleksi dapat diketahui 

bahwa pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher centered). Guru lebih 

mendominasi pembelajaran sehingga siswa pasif dan cepat bosan saat belajar IPS. 

Hasil observasi yang telah dilakukan membuktikan bahwa pembelajaran 

IPS di MI Muhammadiyah Madureso masih terpusat pada guru (teacher 

centered). Guru lebih mendominasi pembelajaran, sementara siswa lebih banyak 

mendengarkan penjelasan guru. Hal ini menyebabkan siswa pasif dan cepat bosan 

dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Hanya beberapa siswa yang aktif 

bertanya, sedangkan siswa yang lain hanya diam mendengarkan penjelasan guru. 

Bahkan ada pula siswa yang bermain sendiri tanpa menghiraukan guru yang 

sedang berbicara. Akibatnya, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru karena siswa kurang memahami dengan materi yang dipelajari. 

Guru dan peneliti merasa perlu melakukan upaya perbaikan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

dengan penggunaan model bamboo dancing yang melibatkan siswa dalam 

kegiatan tukar informasi dengan pasangan yang selalu berganti, sehingga siswa 

banyak mendapatkan informasi dari pasangannya. Dengan menerapkan model 

bamboo dancing, diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 

Penerapan model bamboo dancing dalam pembelajaran IPS kelas V 

digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Model ini memberi 
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pengalaman belajar kepada siswa karena dalam pembelajaran siswasaling  

bertukar informasi dengan pasangan yang selalu berganti. Pengetahuan siswa akan 

semakin bertambah karena siswa bersama-sama mempelajari materi. Dengan 

demikian, prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS akan meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan dengan model bamboo dancing di kelas V MI 

Muhammadiyah Madureso? 

 

C. Tujuan  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

dengan model bamboo dancing di kelas V MI Muhammadiyah Madureso. 

 

D. Manfaat  

Manfaat yang dapat diperoleh dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

pembelajaran IPS yaitu melalui model bamboo dancing dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 
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2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, 

diantaranya: 

a. Bagi Siswa  

Melalui model bamboo dancing siswa dapat belajar dengan lebih 

menyenangkan, aktif sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

di sekolah. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan 

pembelajaran di kelas. 

c. Bagi Sekolah 

Menambah pengetahuan tentang model inovatif sehingga bisa membantu 

meningkatkan mutu dan kualitas sekolah serta sumber daya manusia yang 

dihasilkan. 

d. Bagi Peneliti 

Mengetahui model-model inovatif yang bisa membantu meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 
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