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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang ada pada satuan pendidikan. IPS salah satu mata pelajaran yang 

mempelajari berbagai kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang 

bersumber dari geografi, ekonomi, sejarah, antropologi dan tata negara. Mata 

pelajaran IPS memiliki peranan penting dalam terbinanya warga negara 

Indonesia yang baik, karena dengan pembelajaran IPS siswa dapat diarahkan 

untuk menjadi seorang warga negara yang mampu hidup dengan baik di 

lingkungan masyarakat dan mampu menghadapi tantangan kehidupan 

masyarakat global.  

Pada pembelajaran IPS dalam (Susanto, 2014: 6) di sekolah seharusnya 

lebih menekankan pada aspek-aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

dari berbagai permasalahan yang ada di sekitar siswa. Guru harus mampu 

memotivasi siswa agar aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran. 

Sedangkan Pengertian pembelajaran IPS Martorella dalam (Solihatin, 2008: 

14) mengatakan bahwa pembelajaran pendidikan IPS lebih menekankan pada 

aspek ―pendidikan‖ daripada ―transfer konsep‖, karena dalam pembelajaran 

pendidikan IPS diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah 

konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai moral, dan 

keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Berdasarkan 

pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa pembelajaran IPS adalah salah 
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satu ilmu pendidikan yang mempelajari tentang manusia dan lingkungan 

sosialnya dengan mengikuti perkembangan zaman, dan pembelajaran IPS 

lebih menekankan kepada nilai, moral, sikap, dan keterampilan, untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi IPS terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan yang dipelajari, 

hal itu membuat materi IPS menjadi luas sehingga membuat siswa merasa 

kesulitan untuk mempelajarinya. Padatnya materi IPS sering menjadi alasan 

guru untuk menyampaikan materi dengan ceramah sehingga siswa tidak 

memiliki kesempatan untuk membangun pengetahuannya secara luas.  

Pembelajaran IPS akan menyenangkan bagi siswa tentunya dilakukan 

dengan berbagai strategi pembelajaran. Proses Pembelajaran IPS tidak hanya 

siswa diam mendengarkan penjelasan dari guru semata melainkan siswa 

berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa dipandang sebagai subjek 

pembelajaran bukan sebagai objek pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan dengan guru kelas V SD Negeri 1 

Cilongok diperoleh beberapa informasi, diantaranya yaitu bahwa siswa kelas 

V masih banyak yang merasa kesulitan dalam memahami materi IPS. Siswa 

merasa bahwa materi IPS yang dipelajarinya cukup banyak dan cukup luas, 

beberapa materi harus mereka hafalkan sehingga siswa sering merasa jenuh di 

dalam proses pembelajaran. Hal tersebut yang menyebabkan siswa menjadi 

pasif dan sangat tergantung pada guru, pelaksanaan pembelajaran yang 

kurang melibatkan siswa secara aktif pada saat memberikan materi, guru 

cenderung menggunakan metode ceramah.   
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Hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa saat proses pembelajaran 

berlangsung masih banyak siswa yang lebih baik menunggu jawaban 

temannya dari pada harus mengerjakan secara langsung dan menyerahkan 

jawabannya sendiri. Siswa selalu menutupi jawabannya, dan tak ingin terlihat 

ketika diperiksa oleh guru. Selain itu siswa tidak berani untuk mengemukakan 

jawabannya karena alasan takut salah. Hal tersebut berpengaruh kepada 

siswa, yaitu sikap percaya diri yang dimiliki oleh siswa masih tergolong 

rendah. Hal ini terlihat pada ulangan harian mata pelajaran IPS materi 

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan yang diperoleh masih banyak 

siswa yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dari 

jumlah 21 siswa hanya ada 7 siswa yang memenuhi KKM, sedangkan 14 

siswa lainnya belum mencapai kriteria yang sudah ditentukan, sehinga nilai 

ulangan harian kelas V mata pelajaran IPS materi Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan masih tergolong rendah. Masih banyak siswa 

yang kurang aktif dan kurang membangun pengetahuannya sendiri, hal itu 

dikarenakan siswa kurang mempunyai sikap percaya diri ketika guru 

memberikan kebebasan untuk bertanya, kemudian siswa tidak berani atau 

ragu-ragu dalam menjawab soal dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

Guru berperan dalam pembentukan percaya diri siswa di sekolah. 

Untuk mengajarkan sikap percaya diri guru harus dapat mengikutsertakan 

siswa dalam setiap aktivitas yang memungkinkan bisa mereka lakukan. Oleh 

karena itu siswa akan merasa dianggap ada karena memiliki tugas dan 

berperan khusus ketika melakukan tugasnya. Guru dapat melakukan 
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pelayanan untuk membantu menumbuhkan sikap percaya diri terhadap siswa 

di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Menumbuhkan 

sikap percaya diri terhadap siswa, akan berpengaruh kepada hasil belajar 

siswa atau prestasi belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung di 

sekolah. Syah (2011: 216) Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal 

meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman 

dan proses belajar siswa. 

Mencermati situasi yang ada dalam pembelajaran tersebut seorang guru 

harus pandai memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan meningkatnya hasil belajar. Salah 

satu bentuk alternatif tersebut adalah menggunakan strategi pembelajaraan 

kooperatif dengan strategi Inside Outside Circle pada penelitian tindakan 

kelas (PTK) ini guna meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran dengan 

strategi Inside Outside Circle ini diawali dengan pembentukan dua kelompok 

yang terdiri dari kelompok lingkaran dalam dan kelompok lingkungan luar. 

Pembelajaran kooperatif dengan strategi Inside Outside Circle ini dapat 

menggunakan dengan metode tanya jawab. Guru bertanya siswa menjawab 

atau siswa bertanya guru menjawab. Metode tanya jawab dimaksudkan untuk 

merangsang berpikir siswa dan membimbingnya dalam mencapai atau 

mendapatkan pengetahuan. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan 

timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. 

Pembelajaran strategi Inside Outside Circle adalah memungkinkan 

siswa untuk saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan. Strategi 
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pembelajaran Inside Outside Circle dapat menumbuh kembangkan keaktifan 

anak untuk belajar yaitu dengan cara saling berbagi informasi, anak 

berkesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi. Dengan keterampilan berkomunikasi secara langsung dapat 

mengaktifkan anak yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 

Indonesia.  

Melalui strategi Inside Outside Circle, guru dibantu dengan 

penggunaan media pembelajaran kartu gambar agar proses pembelajaran 

berlangsung dapat lebih menarik perhatian siswa dan pembelajaran akan lebih 

efektif karena guru dibantu dengan adanya media kartu gambar sebagai alat 

penunjang pembelajaran di kelas.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi Inside Outside Circle dapat meningkatkan sikap 

percaya diri siswa pada materi perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan di kelas V SDN 1 Cilongok? 

2. Bagaimana strategi Inside Outside Circle dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di 

Kelas V SDN 1 Cilongok? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan sikap percaya diri siswa pada materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan melalui strategi Inside Outside Circle di 

kelas V SDN 1 Cilongok. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan melalui strategi Inside Outside Circle di 

kelas V SDN 1 Cilongok. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi untuk 

memperluas wawasan keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan di bidang 

pendidikan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Penelitian ini dapat meningkatkan prestasi belajar khususnya 

materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 

2) Memberikan semangat dan suasana belajar yang menarik dan 

menyenangkan dan memiliki tanggung jawab bagi diri sendiri 

maupun kelompok dalam pembelajaran IPS. 
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b. Bagi Guru 

1) Mendorong guru lebih kreatif dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menarik dan menantang. 

2) Mendorong guru untuk lebih kreatif dalam menggunakan 

pendekatan, strategi, dan metode dalam kegiatan pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan yang disesuaikan dengan 

karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa, sehingga hasil 

pembelajaran dapat meningkat secara optimal. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi pihak sekolah dalam 

rangka proses belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di sekolah.  

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan pengalaman peneliti untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pembelajaran IPS 

dan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti terhadap strategi Inside 

Outside Circle dengan media kartu gambar. 
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