
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah dasar merupakan salah satu lembaga formal yang memegang 

peranan penting bagi perkembangan siswa.Oleh karena itu pendidikan di 

sekolah dasar harus betul-betul memberikan bekal yang dapat memberikan 

perkembangan yang baik bagi peserta didik. 

Salah satu mata pelajaran di sekolah dasar adalah ilmu pengetahuan 

sosial (IPS).IPS membahas hubungan antara manusia dengan 

lingkungannya.Lingkungan masyarakat saat anak didik tumbuh dan 

berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai 

permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya.Melalui mata 

pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga Negara Indonesia 

yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Pada dasarnya pengajaran IPS itu bukan hanya sekedar menyajikan 

materi-materi yang akan memenuhi para siswa, melainkan lebih jauh, 

kebutuhannya sendiri dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 

Tujuan utama IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif tehadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 
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Keberhasilan proses belajar mengajar di kelas dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain guru, siswa, materi, serta model 

pembelajaran yang digunakan agar proses belajar mengajar terlaksana dengan 

baik dan dapat mencapai sasaran. Seorang guru dapat dikatakan berhasil 

dalam mengajar apabila prestasi belajar siswa diatas nilai kreiteria ketuntasan 

minimal (KKM). 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru kelas V A SD N 1 

Brobot terlihat rendahnya mutu pembelajaran IPS khususnya kelas V A SD 

N1 Brobot menyebutkan bahwa data nilai yang dicapai siswa dalam materi 

peristiwa sekitar proklamasidi kelas V A SD N 1 Brobot pembelajaran IPS 

tahun pelajaran 2011/2012 pada semester genap masih rendah. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai ulangan harian materi di atas diperoleh KKM 70, dari jumlah 

41 siswa, 75,6% siswa tidak tuntas belajar sedangkan24, 4% siswa tuntas 

belajar. Hal tersebut membuktikan bahwa nilai yang dicapai siswa masih 

rendah, karena tidak mencapai nilai70, yang merupakan batas tuntas belajar 

individu.Masih banyak sebagian dari siswa kelas V ASD N 1 Brobot yang 

mendapatkan nilai rendah. 

Menurut pengamatan dan wawancara dengan guru kelas V A SD N 

1BrobotBapak Anggraito pada awal bulan Januari 2013, penyebab rendahnya 

kurang berhasilnya proses belajar mengajar IPS adalah siswa itu sendiri atau 

faktor intern dan faktor ekstern. Masih kurangnya rasa percaya diri siswa saat 

pembelajaran, dari jumlah 21 siswa tidak ada setengah yang mempunyai rasa 

percaya diri yang tinggi.Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas siswa, yaitu, 
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bila siswa kurang paham dengan penjelasan guru siswa tidak mau 

menanyakan langsung kepada guru, tidak mau menyampaikan 

pendapatnya.Dalam mengerjakan latihan soal masih banyak siswa yang 

mencontek dan masih ragu dengan jawaban sendiri,dan dalam berkelompok 

masih bergantung pada teman.Pembelajaran masih lebih berpusat pada guru 

yaitu guru lebih banyak aktif dari pada siswa. Guru menerangkan materi 

pelajaran sedangkan siswa pasif hanya duduk mendengarkan penjelasan 

guru.Guru hanya menggunakan metode ceramah, sehingga siswamenjadi 

pasif. 

Selain itu guru belum menggunakan model dan media pembelajaran 

secara optimal.Interaksi di dalam kelas banyak didominasi oleh peran 

guru.Siswa tidak terlatih untuk mengajukan pertanyaan, mengemukakan 

pendapat dan berinteraksi dengan sesama temannya.Selain itu dikarenakan 

cakupan materi IPS yang sangat luas, sehingga banyak diantara mereka yang 

merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Ada hal lain 

yaitu dalam pembelajaran guru kadang-kadang sudah menggunakan media 

pembelajaran, namun hanya beberapa materi yang disampaikan dengan media 

pembelajaran karena keterbatasan fasilitas yang tersedia. Media sangat 

penting, agar memancing siswa dapat berpikir secara luas, dan tidak membuat 

siswa cepat bosan.Penggunanan media juga berdampak pada pembelajaran 

karena jika tidak menggunakan media pembelajaran, siswa akan cepat jenuh. 

Banyak berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan sebagai 

alternatif pembelajaran, salah satunya adalah Artikulasi.Model pembelajaran 
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Artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dan 

percaya diri dalam pembelajaran.Metode ini, siswa dibentuk menjadi 

kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut 

mempunyai tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang 

baru dibahas.Menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Artikulasi 

siswa tidak cepat merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Berdasarkan paparan di atas, peneliti bermaksud melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul “ Peningkatan Percaya Diridan Prestasi belajar 

Siswa Materi Peristiwa Sekitar Proklamasimelalui Model Pembelajaran 

Artikulasi di kelas V A SD Negeri 1 Brobot”.  

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana melalui model pembelajaranArtikulasi dapat meningkatkan 

Percaya Diri siswa Kelas V ASD Negeri 1 Brobot pada mata pelajaran 

IPS? 

2. Bagaimana melalui model pembelajaran Artikulasi dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa Kelas V ASD Negeri 1 Brobot pada mata pelajaran 

IPS? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Melalui penelitian diharapkan dapat meningkatkan peningkatan 

proses dan hasil pembelajaran yang lebih baik bagi siswa kelas V A 

SDNegeri 1Brobot Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. 

2. Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

a. Meningkatkanpercaya diri siswa kelas V A di SD Negeri 1Brobot. 

b. Meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas V A SD Negeri 1 

Brobot. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini memberikan manfaat yang 

besar yaitu manfaat dari segi : 

1. Manfaat Teoretis 

Sebagai acuan untuk mengembangkan motode-metode 

pembelajaran sehingga karakter yang diajarkan dapat diimplementasikan 

pada kehidupan sehari-hari peserta didik.  

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa  

Dapat membantu siswa meningkatkan rasa percaya diri dan 

prestasi belajar mata pelajaran IPS khususnya pada materi menghargai 
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jasa dan peran tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. 

b. Guru  

Guru dapat mengetahui strategi pembelajaran yang sesuai, 

termasuk dalam memilih metode dan media yang digunakan dalam 

pembelajaran, sehingga tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai 

secara maksimal.  

c. Sekolah  

Dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam mengambil 

kebijakan untuk mengambil keputusan dalam menentukan metode, 

pendekatan, media dan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu 

dan keberhasilan dalam pembelajaran. 

d. Peneliti 

Dapat mengaplikasikan gagasan yang dimiliki untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan serta dapat menambah 

wawasan/pengetahuan dalam proses pembelajaran. 
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