
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam 

kehidupan manusia. Pendidikan akan dapat menciptakan manusia yang 

berpotensi, kreatif dan memiliki ide cemerlang sebagai bekal untuk 

memperoleh masa depan yang lebih baik. Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 dalam Sagala (2012:3), tercantum 

tentang pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pengetahuan juga semakin berkembang seiring dengan kemajuan 

zaman. Suatu negara bisa lebih maju jika negara tersebut memiliki sumber 

daya manusia yang mengetahui berbagai ilmu pengetahuan disamping 

teknologi yang berkembang pesat sekarang ini. Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar. 

Mata pelajaran IPS memuat berbagai macam materi, yaitu: geografi, sejarah, 

sosiologi, dan ekonomi. Peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, melalui mata pelajaran 

IPS. Mata pelajaran IPS cakupannya sangat luas karena memuat berbagai 

1 

PENINGKATAN RASA PERCAYA DIRI ...,SITI AMINAH, PGSD FKIP,  UMP 2016



 

 

ilmu lainnya, dibutuhkan keterampilan guru dalam menyampaikan materi 

kepada peserta didik agar dapat diterima dengan baik sehingga dapat 

menimbulkan perubahan sikap, perilaku, dan prestasi belajar peserta didik 

yang lebih baik. 

Pelaksanaan pembelajaran masih terdapat permasalahan yang dialami 

baik oleh guru maupun peserta didik. Guru merasa bahwa cakupan materi 

yang luas menyebabkan kesulitan dalam mengatur waktu dan materi yang 

akan disampaikan kepada peserta didik. Peserta didik di kelas VA sebagian 

juga belum memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Proses pembelajaran di 

kelas peserta didik tidak berani mengemukakan pendapat, diperintahkan 

untuk menjawab pertanyaan tidak berani dan sebagainya. Hal ini 

diungkapkan oleh guru kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan dalam wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pembelajaran IPS 

di kelasnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, proses 

pembelajaran di kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan secara umum masih 

dilakukan melalui metode konvensional, yaitu berfokus pada guru dengan 

dominasi metode ceramah tanpa menggunakan strategi pembelajaran yang 

lain, misalnya dengan menerapkan variasi model pembelajaran dalam 

menyampaikan materi. Hal tersebut menyebabkan kesulitan peserta didik 

dalam memahami materi terutama materi IPS yang cakupan materinya luas. 

Peserta didik dituntut untuk menghafal dan mengingat, sehingga peserta didik 

merasa jenuh terhadap materi IPS. Kondisi tersebut dapat berdampak pada 
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prestasi belajar IPS yang kurang memuaskan. Hal ini terbukti dari hasil nilai 

ulangan yang peneliti lihat, menunjukkan nilai yang memprihatinkan dengan 

nilai KKM yang ditetapkan di SD Negeri 1 Pajerukan pada mata pelajaran 

IPS adalah 65. Dari 22 peserta didik, 8 diantaranya sudah memenuhi KKM 

(tuntas 36,37%), sedangkan 14 peserta didik yang lain masih memiliki nilai di 

bawah KKM (belum tuntas 63,63%) ini yang perlu mendapat perhatian agar 

mencapai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah-masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang peningkatan 

rasa percaya diri dan prestasi belajar IPS. Peneliti bersama guru sepakat untuk 

menggunakan metode pembelajaran Round Robin (merespon bergiliran) di 

kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan, dengan  materi mengenal jenis-jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Peneliti memilih materi ini karena 

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan di SD Negeri 1 Pajerukan 

pada bulan November. Metode pembelajaran Round Robin (merespon 

bergiliran) ini dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, terutama dalam berkomunikasi. Semua peserta didik memiliki 

kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran.  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas  pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Pajer 
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1. Apakah peningkatan rasa percaya diri peserta didik dalam pembelajaran 

IPS materi mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia 

di kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan melalui metode pembelajaran Round 

Robin (merespon bergiliran)? 

2. Apakah peningkatan prestasi peserta didik dalam pembelajaran IPS 

materi mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia di 

kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan melalui metode pembelajaran Round 

Robin (merespon bergiliran)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai yaitu: 

1. Meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam pembelajaran IPS 

materi mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia di 

kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan melalui metode pembelajaran Round 

Robin (merespon bergiliran). 

2. Meningkatkan prestasi peserta didik dalam pembelajaran IPS materi 

mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia di kelas 

VA SD Negeri 1 Pajerukan melalui metode pembelajaran Round Robin 

(merespon bergiliran). 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

seperti berikut: 

1. Bagi Peserta didik 

a. Meningkatkan rasa percaya diri dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran IPS. 

c. Meningkatkan pemahaman pada mata pelajaran IPS. 

2. Bagi Guru 

a. Guru mendapat kesempatan berperan aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan sendiri. 

b. Mendapatkan gambaran positif tentang perlunya penggunaan metode 

pembelajaran Round Robin (Merespon Bergiliran) sehingga dapat 

diadopsi penggunaannya sesuai dengan mata pelajaran dan kondisi 

lingkungan sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan percaya diri dan 

prestasi belajar peserta didik. 

c. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan metode 

pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui dan mengembangkan metode pembelajaran Round 

Robin (Merespon Bergiliran) sehingga terbiasa melakukan inovasi dalam 

proses pembelajaran. 
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4. Bagi Sekolah 

Bagi Sekolah Dasar Negeri 1 Pajerukan, dapat dijadikan langkah awal 

pelaksanaan inovasi pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah. 
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