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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses memperoleh pengetahuan sesuai dengan 

kebutuhan hidupnya. Syah (2010:10) menyatakan bahwa: “pendidikan 

merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan”. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Setiap manusia berhak memperoleh pendidikan untuk dapat hidup dan 

melangsungkan kehidupannya. Pendidikan dapat diperoleh dari lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Pendidikan juga 

memiliki tujuan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 

Tahun 2003 dalam bukunya Syah (2010:12) menyatakan bahwa: 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakup, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.  

 

Pendidikan membutuhkan seorang pendidik dalam pelaksanaannya 

untuk mengembangkan proses pendidikan. Pendidik biasa disebut dengan 

istilah guru. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dalam 

bukunya Syah (2010:222)  menyatakan bahwa: “Guru ialah pendidik 

profesional yang wajib memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan”. Guru dalam proses belajar harus memberikan semangat pada 

siswa, tanpa terpaku pada taraf kemampuan intelektual atau tingkat motivasi 
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belajarnya. Setiap siswa harus dibuat senang bergaul dengan guru, baik di 

dalam maupun di luar kelas. Hal ini menuntut fleksibilitas tinggi, karena 

perhatian dan tindakan guru harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing siswa. Guru harus berusaha memperbaiki sikap dan tindakan siswa. 

Menjabat sebagai seorang guru mempunyai tantangan karena harus menerima 

siswa apa adanya dan harus mampu memahami pikiran siswanya.  

Sikap dan prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh aktivitas guru 

dalam proses pembelajaran. Sikap percaya diri menjadi hal penting dalam 

proses pendidikan, karena dengan sikap percaya diri, siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik dan juga dapat berperan aktif. Sikap percaya diri 

pada siswa hendaknya ada dalam pembelajaran. Siswa harus yakin dengan 

apa yang menjadi keputusannya maupun segala sesuatu yang dilakukan 

dalam pembelajaran. Percaya diri merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

seseorang tanpa ada keraguan seperti halnya yang dikemukakan oleh Elfiky 

(2008:54) bahwa: 

Percaya diri adalah berbuat dengan sepenuh keyakinan, apapun 

tantangan yang dihadapi dan dalam kondisi apapun dalam menggapai 

cita-citanya. Sikap percaya diri adalah kekuatan yang mendorong 

seseorang untuk maju dan berkembang serta selalu memperbaiki diri. 

 

Sikap percaya diri harus terus dikembangkan karena sangat penting 

dalam proses pendidikan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik. 

Selain sikap percaya diri, prestasi belajar juga sangat penting di dalam dunia 

pendidikan. Prestasi belajar adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan belajar. Seperti yang dikemukakan Hamdani (2011:137) menyatakan 

bahwa: “Prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 
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dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi 

tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan kegiatan”. 

Untuk memperoleh prestasi belajar yang maksimal harus disertai dengan 

usaha yang maksimal pula baik dari guru maupun dari siswa.  

Prestasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil belajar siswa terhadap 

suatu mata pelajaran tertentu. Salah satunya adalah mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) yang merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah. IPS menempati posisi strategis dalam rangka 

mengintegrasikan pengetahuan siswa guna memahami dan memecahkan 

masalah-masalah dalam masyarakat. Mata pelajaran IPS sangat berhubungan 

dengan kehidupan siswa dalam mengembangkan pengetahuan berdasarkan 

realita yang ada di lingkungan siswa. Hakikat IPS menurut Susanto 

(2013:138) adalah:  

Untuk mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan realita 

kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga pendidikan IPS 

diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab terhadap bangsa dan negaranya.  

  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lisan dengan guru dan 

siswa kelas V MI Muhammadiyah Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten 

Banyumas mengenai proses pembelajaran IPS, pembelajaran IPS lebih 

banyak menuntut siswanya dalam hafalan. Hal tersebut membuat siswa tidak 

yakin untuk berkembang lebih jauh dan mengatasi kekurangan yang masih 

ada padanya. Pembelajaran IPS banyak menggunakan teori atau penjelasan 

karena materinya yang luas, menyebabkan guru lebih sering menerangkan 

tentang materi tersebut daripada menunjuk siswa untuk aktif.  
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Pembelajaran yang lebih berpusat pada guru, interaksi di dalam kelas 

didominasi oleh peran guru, akan menyebabkan siswa tidak terlatih untuk 

mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat dan berinteraksi dengan 

sesama temannya. Terlihat pada saat pembelajaran bahwa ketika siswa 

kurang tertarik atau kurang paham dengan penjelasan guru, siswa tidak mau 

menyampaikan permasalahannya. Apabila siswa diminta untuk maju ke 

depan kelas mempresentasikan hasil diskusi maupun untuk mengerjakan soal 

di depan kelas, siswa tidak mau dan hanya saling menunjuk satu sama 

lainnya. Dalam mengerjakan latihan soal masih banyak siswa yang 

mencontek dan masih ragu dengan jawaban sendiri, dan dalam berkelompok 

masih bergantung pada teman. Hal tersebut terjadi karena rendahnya percaya 

diri siswa untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya dapat siswa lakukan.  

Kurangnya percaya diri siswa juga mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Prestasi belajar siswa menjadi rendah, hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil Ujian Akhir Semester (UAS) mata pelajaran IPS semester satu yang 

menunjukan hasil belajar siswa masih rendah. Dibuktikan bahwa dari jumlah 

total siswa 19, tidak ada 50% dari siswa yang mencapai KKM yaitu 70. Siswa 

yang nilainya mencapai KKM sebanyak 42,1%  atau 8 siswa dan yang kurang 

dari KKM 57,9% atau 11 siswa. 

Berdasarkan masalah di atas, maka perlu dicari solusi untuk 

memecahkan masalah tersebut, supaya proses pembelajaran IPS berjalan 

lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan percaya diri dan prestasi belajar 

siswa sesuai dengan KKM yang telah ditentukan oleh sekolah. Diperkuat dari 
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hasil penelitian sebelumnya oleh Nina Farliana (2015) mengenai 

“Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Materi Analisis Swot Melalui 

Talking Chips Dengan Media Audio Visual” dan hasil kesepakatan yang 

diperoleh antara peneliti dan guru kelas untuk meningkatkan percaya diri dan 

prestasi belajar siswa, maka peneliti akan menerapkan model pembelajaran 

Talking Chips dengan materi yang akan diajarkan yaitu Perjuangan Para 

Tokoh dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Melalui Model 

pembelajaran Talking Chips, siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Talking Chips 

dianggap sebagai model tepat guna untuk meningkatkan percaya diri dan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran.  

B. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, peneliti 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan model pembelajaran Talking Chips dapat 

meningkatkan percaya diri siswa dalam proses pembelajaran IPS di kelas 

V MI Muhammadiyah Patikraja? 

2. Bagaimana penggunaan model pembelajaran Talking Chips dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran IPS di 

Kelas V MI Muhammadiyah Patikraja? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Meningkatkan sikap percaya diri siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Talking Chips  pada siswa kelas V MI 

Muhammadiyah Patikraja tahun ajaran 2016/2017. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Talking Chips  pada siswa kelas V MI 

Muhammadiyah Patikraja tahun ajaran 2016/2017. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi 

pelaksanaan pembelajaran IPS dan memberikan informasi mengenai 

penerapan model pembelajaran Talking Chips dalam pembelajaran IPS 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah  

1) Membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Talking Chips di MI 

Muhammadiyah Patikraja. 

2) Memotivasi pihak sekolah untuk menerapkan penggunaan strategi, 

model dan metode yang kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran 

dan prestasi belajar siswa di MI Muhammadiyah Patikraja dapat 

ditingkatkan.  
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b. Bagi Guru 

1) Menambah pengetahuan guru dalam mengembangkan proses 

pembelajaran di sekolah dasar.  

2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam 

penggunaan berbagai model, metode atau strategi mengajar. 

3) Mengembangkan kompetensi guru dalam merancang dan menyusun 

langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Talking Chips . 

c. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, sehingga prestasi belajarnya meningkat. 

2) Membuat siswa lebih mudah dalam meningkatkan pemahaman 

belajar IPS pada materi Perjuangan Para Tokoh dalam 

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia menggunakan model 

pembelajaran Talking Chips. 

d. Bagi Peneliti  

1) Menambah pengetahuan peneliti mengenai cara belajar yang dapat 

menjadikan siswa termotivasi dan aktif. 

2) Memberikan pengalaman kepada peneliti dalam penerapan strategi 

baru yang dapat sesuai dengan karakteristik siswa. 

3) Memberikan pengalaman berharga untuk bekal menjadi guru yang 

lebih kreatif dan inovatif.  
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