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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan manusia di era modern saat ini. Pendidikan dipandang sebagai 

kebutuhan bagi setiap individu guna membentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas. Melalui pendidikan, manusia mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan, nilai-nilai sikap, sehingga dapat berpikir lebih sistematis, lebih 

rasional terhadap segala permasalahan yang dihadapi dan dapat 

mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Pendidikan bagi kehidupan 

umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang 

hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat 

hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan 

bahagia. (Ihsan, 2010: 2). Oleh sebab itu, pendidikan perlu mendapatkan 

perhatian dari semua pihak, baik dari  pemerintah, pendidik dan tenaga 

pendidik serta masyarakat.  

Susanto (2012: 139) mengatakan bahwa IPS merupakan perpaduan 

antara ilmu sosial dan kehidupan manusia yang di dalamnya mencakup 

antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, sosiologi, 

agama, dan psikologi. Tujuan utamanya adalah membantu mengembangkan 

kemampuan dan wawasan siswa yang menyeluruh (komprehensif) tentang 

berbagai aspek ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora). Pembelajaran 

IPS memuat banyak pokok  bahasan yang menuntut siswa untuk benar-benar 

memahami materi pembelajaran misalnya nama tokoh, tanggal terjadinya suatu 

peristiwa dan kronologi terjadinya suatu peristiwa. Banyaknya pemahaman 
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materi cenderung membuat siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran 

tersebut. Hal inilah yang menjadikan guru hendaknya dapat menerapkan teknik 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, melibatkan siswa 

secara langsung. Selanjutnya guru juga harus membimbing siswa untuk aktif 

dan dapat berpikir kritis dalam pemecahan masalah yang dihadapinya selama 

proses pembelajaran. Penerapan model pembelajaran yang tepat akan 

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas dan observasi yang telah 

dilakukan di kelas VB, masih terdapat beberapa hambatan dalam pembelajaran. 

Guru menjelaskan bahwa dalam menyampaikan pembelajaran IPS yang baik 

bukan suatu hal yang mudah. Hasil identifikasi awal terkait permasalahan di 

dalam pembelajaran diantaranya terdapat beberapa siswa yang masih 

mengalami kesulitan materi yang disampaikan oleh guru dengan teknik 

menghafal, terutama siswa laki-laki. Selama proses pembelajaran di kelas 

siswa kurang menunjukkan sikap menghargai. Hal ini terlihat dalam proses 

pembelajaran dimana siswa belum merespon dengan baik pembelajaran yang 

di sampaikan guru. Terutama untuk kegiatan diskusi dan penyelesaian tugas-

tugas. 

Melihat permasalahan yang terjadi, guru dan peneliti selanjutnya 

melakukan refleksi untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya sikap 

menghargai siswa. Hasil refleksi menunjukkan bahwa rendahnya sikap 

menghargai karena kemungkinan disebabkan karena pembelajaran masih 

terpusat pada guru, sehingga siswa kurang mendapatkan akses untuk 

mengembangkan interaksi dengan teman sebaya di kelas dan juga dengan guru. 

Pembelajaran juga belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif 

menyelesaikan tugas-tugas baik secara individu maupun kelompok dengan 
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disertai penghargaan oleh guru, sehingga masih sangat monoton. Sikap kurang 

menghargai juga ditunjukkan dengan siswa yang masih kurang memperhatikan 

penjelasan guru saat pelajaran. Hal ini dimungkinkan karena cara 

menyampaikan materi yang masih monoton. Berbagai permasalahan telah 

disampaikan dan dari hasil analisis guru dan peneliti permasalahan yang paling 

mendasar yaitu sikap acuh tak acuh antar siswa ketika berpendapat. Di samping 

masalah rendahnya sikap saling menghargai juga terdapat masalah rendahnya 

prestasi belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perolehan nilai 

Ulangan Tengah Semester pada mata pelajaran IPS materi Peristiwa Sekitar 

Proklamasi. Dari 24 siswa hanya 10 siswa yang mendapat nilai sama dengan 

atau lebih dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 70.   

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, maka peneliti dan guru 

kelas bersepakat untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik melalui 

penelitian tindakan guru dan peneliti sepakat untuk menerapkan teknik 

pembelajaran connection berbantuan media wayang. Teknik dan media ini 

diharapkan mampu menunjang pembelajaran di kelas agar tidak monoton. 

Teknik pembelajaran ini dirancang utntuk mendekatkan hubungan antar siswa. 

Ciri khas dari teknik ini adalah bagaimana setiap siswa dapat mengungkapkan 

pendapatnya terhadap kegiatan pembelajaran dikelas dan hubungan yang 

terjalin dalam satu kelas tersebut. Hubungan yang baik di dalam kelas akan 

mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar karena siswa dapat dengan bebas 

berdiskusi dan menanyakan apa saja informasi tentang materi yang 

disampaikan guru.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan teknik pembelajaran connection berbantuan media 

wayang dapat meningkatkan sikap menghargai siswa kelas VB SD N 1 

Tiparkidul? 

2. Bagaimana penerapan teknik pembelajaran connection berbantuan media 

wayang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VB SD N 1 

Tiparkidul? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sikap menghargai pada materi peristiwa sekitar proklamasi 

melalui penerapan teknik pembelajaran connection berbantuan media 

wayang di kelas VB SD Negeri 1 Tiparkidul. 

2. Meningkatkan prestasi belajar pada materi peristiwa sekitar proklamasi 

melalui penerapan teknik pembelajaran connection berbantuan media 

wayang di kelas VB SD Negeri 1 Tiparkidul 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian tindakan kelas ini diantaranya, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan inovasi pembelajaran tentang penerapan teknik 

pembelajaran connection berbantuan media wayang dalam proses 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan sikap menghargai 

dan prestasi belajar siswa dalam materi peristiwa sekitar proklamasi 
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b. Dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Kelas 

Meningkatkan profesionalitas guru dalam melakukan pembelajaran di 

dalam kelas sekaligus meningkatkan keterampilan guru dalam 

menggunakan model, media, serta alat peraga yang bervariasi. Di 

samping itu, penelitian ini dapat memberikan pengalaman 

melaksanakan PTK. 

b. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan kualitas pendidik di 

sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan 

PTK dengan teknik pembelajaran connection dalam peningkatan sikap 

menghargai dan prestasi belajar IPS tentang peristiwa sekitar 

proklamasi di kelas V SD. 
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