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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengeahuan Sosial dirumuskan 

atas dasar relitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan 

interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). Istilah pendidikan 

IPS dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia masih relatif baru 

digunakan.  

Hipermutasi dari mata pelajaran IPS yang tercantum dalam Kurikulum 

Pendidikan IPS tahun  2006 KTSP sebagaimana yang dikatakan oleh Hamid 

Hasan (1990) (Trianto, 2010:172) , merupakan fungsi dari berbagai disiplin 

ilmu, Martoella (1987)  (Trianto, 2010:172) mengatakan bahwa pembelajaran 

Pendidikan IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan” daripada “transfer 

konsep”, karena dalam pembelajaran pendidikan IPS peserta didik diharapkan 

memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan 

serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep 

yang dimilikinya. 

 Dengan demikian, pembelajaran IPS harus diformulasikan pada aspek 

kependidikannya. Berdasarkan hasil observasi/ wawancara dengan guru SD 

Negeri 3 Tiparkidul, apabila peserta didik dari awal sudah menganggap bahwa 
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pelajaran IPS itu susah dan membosankan, peserta didik akan menjadi kurang 

berminat pada pembelajaran IPS. Semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran IPS pun semakin menurun. Kurangnya memperhatikan guru 

dalam menjelaskan materi ketika proses pembelajaran berlangsung dapat 

menyebabkan peserta didik kurang memahami materi. Hal tersebut dapat 

menyebabkan prestasi belajar siswa rendah. 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama Praktek Pengalaman 

Lapangan di SD Negeri 3 Tiparkidul, permasalahan yang pertama adalah nilai 

IPS siswa kelas VB yang rendah. Prestasi belajar tahun 2015/2016 masih 

banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). Hal ini ditunjukkan pada perolehan nilai Ulangan Tengah Semester 

pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat 15 dari 22 siswa yang memperoleh nilai 

di bawah KKM yaitu 70 dengan diperoleh nilai tertinggi 89 dan nilai terendah 

31. 

Dari hasil wawancara pada tanggal 20 November 2015 dengan wali 

kelas VB Hikmah Fettyningrum di SD Negeri 3 Tiparkidul, guru menyatakan 

bahwa siswa kurang semangat dalam mengikuti pelajaran IPS Standar 

Kompetensi Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar Menghargai perjuangan para tokoh dalam  

mempertahankan kemerdekaan. Hal ini tentu membuat guru kelas merasa 

khawatir karena ditakutkan proses pembelajaran akan dianggap gagal. 

Sebenarnya guru sudah menggunakan metode yang bervariasi seperti 

penugasan dan tanya jawab, namun pada saat proses pembelajaran guru harus 
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pandai memberikan umpan untuk memancing keaktifan siswa dalam bertanya 

maupun menjawab soal dari guru.  

Permasalah kedua yang terkait dengan mata pelajaran IPS adalah 

rendahnya semangat kebangsaan siswa kelas VB. Semangat kebangsaan 

adalah salah satu nilai karakter yang diperlukan Indonesia untuk menjadi 

negara yang besar, karena warga negara Indonesia akan dapat menempatkan 

kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

Pada jenjang SD kelas 4-6, semangat kebangsaan yang diharapkan belum 

sekompleks itu, namun berupa keikutsertaan siswa dalam upacara di sekolah 

maupun hari-hari besar nasional, penggunaan bahasa Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari, semangat menyanyikan lagu-lagu perjuangan, saling 

bekerja sama tanpa membeda-bedakan teman dan kesadaran siswa bahwa 

perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh berbagai suku dan etnis 

yang ada di Indonesia. Indikator semangat kebangsaan tersebut belum terlihat 

baik dari siswa kelas VB. 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama Praktek Pengalaman 

Lapangan di SD tersebut, siswa kelas VB adalah siswa-siswa dengan  

semangat kebangsaan yang  rendah. Setiap hari senin atau pada saat mengikuti 

upacara bendera siswa kurang khidmat dalam mengikuti jalannya upacara. 

Siswa suka bermain sendiri, berbicara dengan teman yang lain dan cenderung 

acuh terhadap jalannya upacara bendera. Selain itu, beberapa dari mereka 

kurang mengenal para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, peranan dan 

jasa mereka untuk Indonesia serta siswa tidak hafal tanggal, bulan, tahun 

bersejarah Indonesia. Dari permasalahan tersebut, siswa tidak akan dapat 
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meneladari sikap para pahlawan yang berjuang dalam memperoleh 

kemerdekaan Indonesia. 

Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya dituntut untuk 

menyampaikan materi saja kepada siswa. Guru  harus terampil menggunakan 

metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Setelah konsultasi/wawancara tentang masalah yang dihadapi oleh kelas VB 

di Sekolah Dasar Negeri 3 Tiparkidul ini, peneliti dan guru kelas telah 

melakukan kesepakatan menggunakan metode Video Critic untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi oleh kelas VB dalam proses pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan semangat kebangsaan dan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Metode pembelajaran yang menarik akan dapat mengarahkan siswa agar lebih 

berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Metode Video Critic adalah 

suatu metode pembelajaran yang menampilkan video kepada para peserta 

didik. Video yang ditampilkan adalah video-video yang mendidik yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. Peneliti akan menampilkan video 

proses mempertahankan Kemerdekaan Indonesia seperti terjadinya 

peperangan di Surabaya, peristiwa Medan Area, dan sebagainya. Video yang 

telah ditayangkan kemudian di kritik oleh para siswa. Kegiatan mengkritik 

video dinamakan pojok kritikus. Dengan penayangan video tersebut, siswa 

akan dapat mengamati proses mempertahankan kemerdekaan dan tokoh-tokoh 

yang terlibat. Dengan mengkritik tayangan video, siswa akan dapat ikut 

merasakan perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan 

sehingga dapat meningkatkan semangat kebangsaan pada siswa. 

Upaya Meningkatkan Semangat..., Khalida Arfina Putri, FKIP, UMP, 2016



 

 

 

5 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dikemukakan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan strategi video critic agar dapatmeningkatkan 

semangat kebangsaan pada siswa kelas V SD Negeri 3 Tiparkidul? 

2. Bagaimana penerapan strategi video critic agar dapat meningkatkan 

prestasi belajar pada siswa kelas V SD Negeri 3 Tiparkidul? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan prestasi belajar 

pembelajaran IPS di SD Negeri 3 Tiparkidul 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan semangat kebangsaan di kelas V SDN 3 Tiparkidul 

melalui Video Critic pembelajaran IPS materi menghargai perjuangan 

para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

b. Meningkatkan prestasi belajar pada pembelajaran IPS kelas V SD 

Negeri 3 Tiparkidul pada materi menghargai perjuangan para tokoh  

dalam mempertahankan kemerdekaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, manfaat 

yang diharapkan adalah: 

1. Manfaat  Teoritis 
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Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi alternative 

untuk meningakatkan hasil belajar siswa dalam pembelajarn IPS 

penerapan model Video Critic dan sebagai landasan berpikir untuk 

penelitian selanjutnya, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti-peneliti 

lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan member manfaat, antara lain: 

a. Bagi Siswa 

Dengan adanya ini diharapkan dapat memberikan suasana belajar baru 

yang menyenangkan, lebih aktif dan efektif sehingga dapat 

meningkatkan semangat kebangsaan dan prestasi belajar siswa 

terhadap mata pelajaran IPS. 

b. Bagi Guru 

Memberikan gambaran dan tolok ukur bagi guru untuk dapat 

memperbaiki proses pembelajaran sehingga lebih berkualitas. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai dasar pemikiran bagi sekolah dalam merencanakan dan 

pengambilan kebijakan mengenai model, pendekatan, metode, dan 

strategi terutama dalam mata pelajaran IPS sebagai upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

a) Meningkatkan kreatifitas peneliti dalam menyusun strategi 

pembelajaran di kelas 
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b) Membantu peneliti memperoleh pengetahuan baru mengenai 

metode pembelajaran di kelas. 
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