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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) di Sekolah Dasar (SD) merupakan mata 

pelajaran yang dikemas secara terpadu dari bahan kajian sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, antropologi, psikologi, dan ekologi. Salah satu tujuan utama 

pembelajaran IPS adalah membina pengetahuan siswa tentang pengalaman 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan di masa 

yang akan datang. 

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditempuh melalui 

pengembangan kemampuan siswa dalam praktek pembelajaran yang menyeluruh 

dan terpadu. Pembelajaran yang baik harus mempunyai tujuan membelajarkan 

siswa untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor secara seimbang. Hal ini berarti, sistem pembelajaran 

harus menempatkan siswa sebagai subjek belajar, bukannya sebagai objek belajar. 

Selain mengajar guru harus bertindak juga sebagai model, teman 

pendamping, pemberi motivasi (motivator), dan penyedia bahan pembelajaran 

(fasilitator). Selain itu, guru harus mampu merancang pembelajaran yang tepat 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran yang dirancang guru harus 

memperhatikan prinsip-prinsip belajar, antara lain: perhatian dan motivasi, 

keaktifan, keterlibatan langsung/ berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan 

dan penguatan, serta perbedaan individual. Dari ketujuh prinsip belajar di atas 

yang jarang dilakukan oleh guru adalah melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah, sebaiknya siswa berperan secara 

aktif yaitu siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai 

pengelola proses pembelajaran. Hal ini diungkapkan oleh Usman (2006:21), 

bahwa dalam pembelajaran guru hendaknya berperan sebagai pengelola proses 

pembelajaran, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi 

pembelajaran yang efektif yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga 

mau belajar karena siswalah subjek utama dalam belajar.  
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Lebih lanjut Usman  (2006:21-33) mengungkapkan dalam menciptakan 

kondisi pembelajaran yang aktif sedikitnya ada lima jenis faktor yang menentukan 

keberhasilan belajar siswa, yaitu melibatkan siswa secara aktif, menarik minat dan 

perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, prinsip individualitas dan 

peragaan dalam pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran guru 

hendaknya memilih dan menggunakan teknik pembelajaran yang banyak 

melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa akan belajar 

secara aktif jika model pembelajaran yang direncanakan atau disusun guru 

mengharuskan siswa, baik secara sukarela maupun terpaksa menuntut siswa 

melakukan kegiatan belajar. Teknik pembelajaran yang mencerminkan kegiatan 

belajar secara aktif perlu didukung oleh kemampuan guru dalam memfasilitasi 

kegiatan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut Marno 

(2008:149-150) mengaktifkan kegiatan belajar siswa berarti menuntut kegiatan 

dan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

Hasil observasi yang telah dilakukan sebanyak 2 kali pada bulan Februari 

menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas siswa kurang didorong 

untuk aktif, sehingga siswa cenderung pasif. Model pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran yaitu masih menggunakan pembelajaran yang 

bersifat konvensional, itu artinya bahwa guru masih menggunakan metode 

ceramah. Menurut Silberman dalam Syafaruddin ( 2005:212) bahwa apa yang 

hanya didengar akan lupa, apa yang dilihat akan diingat, dan apa yang dilakukan 

berarti paham. Tiga pernyataan sederhana tersebut, membutuhkan penerapan 

prinsip belajar aktif. Jadi jika siswa belajar hanya dengan mendengarkan apa yang 

diceramahkan guru, maka akan banyak yang dilupakan oleh siswa, sedangkan jika 

siswa belajar dengan melihat apa yang dipelajarinya, maka siswa akan 

mengingatnya, karena disamping mendengarkan anak juga melihat sehingga 

rangsangan otaknya semakin berfungsi. Demikian pula bila siswa belajar dengan 

melakukan pekerjaan/tugas maka siswa akan memahaminya, itu artinya belajar 

sambil bekerja menunjukkan siswa memahami apa yang dipelajarinya.  
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SD Negeri Tlogo merupakan sekolah yang mempunyai input siswa dengan 

kemampuan belajar yang berbeda-beda, mulai dari siswa yang memiliki 

kemampuan belajar rendah, sedang dan tinggi. Perbedaan kemampuan belajar 

tersebut membuat siswa dalam menyikapi kegiatan belajar dikelas sangat 

beragam, yaitu ada siswa yang sangat antusias dengan pelajaran sehingga siswa 

terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran tetapi sebagian besar siswa masih 

terlihat sangat pasif dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi tersebut, pada tanggal 15 Februari dilakukan 

diskusi intensif dengan guru kelas. Hasil dari diskusi tersebut diperoleh 

kesepakatan akan dilakukan observasi lanjutan untuk mendukung hasil observasi 

awal dengan menggunakan lembar observasi. Lembar observasi dibuat 

berdasarkan indikator keaktifan belajar dimana dari 6  indikator dikembangkan  

menjadi 30 pernyataan. Hasil dari observasi lanjutan tersebut diketahui bahwa 

keaktifan belajar kelas 4 SD Negeri Tlogo termasuk dalam kategori rendah. Hasil 

observasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

 

Tabel 1 

Hasil Observasi Keaktifan Belajar  Kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2  

Tahun Pelajaran 2012/2013 Pra siklus 

 
No. Keaktifan Siswa dalam Kegiatan 

Pembelajaran 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

1. Tinggi (T) 2 6.25% 

2. Cukup tinggi (CT) 10 31.25% 

3. Rendah (R) 20 62.5% 

Jumlah 32 100% 

Rata-Rata Keaktifan Siswa dalam Kegiatan 

Pembelajaran 
1.84 

 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

terbagi menjadi 3 kriteria yaitu: tinggi, cukup dan rendah. Pada Tabel 1 juga 

terlihat kriteria tinggi terdapat 2 anak (6.25%), 10 anak (31.25%) tingkat 

keaktifannya cukup tinggi dan 20 anak keaktifannya rendah dalam arti pada saat 

pembelajaran berlangsung teknik yang digunakan kurang mengaktifkan siswa 
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dalam kegiatan pembelajaran. Rata-rata keaktifan belajar pada kelas 4 SD Negeri 

Tlogo adalah 1.84 dengan kriteria rendah. Adapun hasil observasi lanjutan 

tersebut dapat dilihat pada lembar observasi keaktifan belajar yang terdapat pada 

Lampiran 8. 

Berdasarkan nilai ulangan harian siswa pada Kompetensi Dasar mengenal 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerahnya yang diajarkan guru sebelumnya diketahui data nilai IPS siswa kurang 

memuaskan, karena masih ada siswa yang nilainya di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang sudah ditentukan sekolah yaitu 60. Siswa yang sudah 

memenuhi nilai KKM atau siswa yang telah mendapat nilai ≥60 hanya 16 siswa 

(50%), sedangkan sisanya yaitu 16 anak mendapat nilai <60. Itu berarti, separuh 

dari jumlah anak di kelas tersebut mendapat nilai di bawah KKM sehingga harus 

diberikan remedial atau perbaikan. Hasil olahan nilai IPS tersebut dapat disajikan 

pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2 

Nilai Ulangan Harian IPS Siswa Kelas 4 SD Negeri Tlogo  

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013 

 

No. Ketuntasan  Frekuensi Prosentase 

1. Tuntas 16 50% 

2. Tidak tuntas 16 50% 

Jumlah 32 100% 

Sumber : Arsip Nilai Ulangan Harian IPS Kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 

 

Berdasarkan kenyataan tersebut, sebagai upaya meningkatkan keaktifan 

dan  hasil belajar IPS akan diadakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan 

teknik pembelajaran paired storytelling agar hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD 

Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dapat meningkat 

terutama pada Kompetensi Dasar mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. Perbaikan 

pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan prosedur peneltian 

tindakan kelas berbantuan teman sejawat atau berkolaborasi dengan guru kelas 4 

di SD tersebut. Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 
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meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPS kelas 4 SD Negeri Tlogo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran di SD Negeri Tlogo 

sebagai berikut: (1) dalam kegiatan pembelajaran hanya berpusat pada guru yang 

menyebabkan siswa menjadi pasif (2) kurang  aktifnya siswa dalam kegiatan 

pembelajaran  (3) hasil belajar  IPS siswa yang rendah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

  Karena penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar IPS, maka perlu adanya usaha untuk mengatasi permasalahan yang ada 

seperti: kegiatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru, kurang aktifnya 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, serta rendahnya hasil belajar IPS merupakan 

bentuk-bentuk permasalahan yang muncul dalam pembelajaran IPS. Oleh karena 

luasnya permasalahan tersebut, permasalahan dalam penelitian ini perlu dibatasi 

untuk memfokuskan pembahasan.  

 Berdasarkan masalah-masalah yang timbul, penelitian ini difokuskan pada 

upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPS pada siswa kelas 4 SD Negeri 

Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun pelajaran 

2012/2013 khususnya pada  kompetensi dasar perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakannya dengan teknik 

pembelajaran paired storytelling. Melalui teknik pembelajaran paired storytelling 

diharapkan siswa akan termotivasi untuk terlibat secara aktif dan tidak merasa 

cepat bosan dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas.  

 

1.4        Rumusan Masalah 

Apakah teknik pembelajaran paired storytelling dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar IPS pada kompetensi dasar perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya pada 
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Siswa Kelas 4 SD Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 

semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini memiliki tujuan serta manfaat. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk meningkatkankan keaktifan dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut uraian 

lebih lanjut mengenai tujuan serta manfaat penelitian ini. 

 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar IPS pokok bahasan mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya pada siswa kelas 

4 SD Negeri Tlogo kecamatan Tuntang kabupaten semarang Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012-2013  dengan penerapan teknik pembelajaran paired storytelling. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Berikut penjelasan masing-masing manfaat tersebut: 

1.5.2.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dalam dunia pendidikan berupa gambaran mengenai sebuah teori yang 

menyatakan bahwa pembelajaran paired storytelling dalam proses pembelajaran 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Selain itu penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis serta dapat 

diketahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan keaktifan dan hasil belajar IPS 

siswa pada pokok bahasan mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya pada siswa kelas 

4 SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012-2013 dengan penerapan 

teknik pembelajaran paired storytelling. 
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1.5.2.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah manfaat bagi siswa, guru dan 

juga sekolah. Bagi siswa, dengan penelitian ini diharapkan siswa mendapat 

pengalaman belajar yang menyenangkan dengan adanya pembelajaran 

menggunakan teknik pembelajaran yang belum pernah mereka dapatkan 

sebelumnya dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, menciptakan kerjasama 

antar siswa serta meningkatkan rasa saling menghargai. 

Bagi guru penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk 

menerapkan suatu teknik pembelajaran yang tepat kepada siswa di kelas serta 

untuk meningkatkan kualitas dan kinrerja guru.  

Sedangkan bagi sekolah penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas sekolah dengan diwujudkannya melalui nilai yang diperoleh siswa, 

meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten demi kemajuan 

pendidikan terutama dalam pembelajaran IPS, serta untuk memotivasi guru 

melaksanakan penelitian tindakan kelas guna meningkatkan profesionalisme 

sebagai tenaga pendidik.  

 

 


