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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses mempengaruhi manusia untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mampu menimbulkan perubahan

dalam diri yang memungkinkannya dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang mutlak yang harus

dipenuhi sepanjang hayat oleh manusia, karena melalui pendidikan manusia dapat

mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan yang terdapat dalam undang-

undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yakni:

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berlimu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
Negara yang demokratis dan bertanggung jawab1

Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional tersebut, dapat dijelaskan bahwa

fungsi pendidikan  adalah salah satu bidang yang sangat penting bagi kehidupan

manusia. Selain itu pendidikan juga dapat mendorong kualitas manusia untuk

meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22 Tahun

2006 tentang Standa Kompetensi Dan Kompetensi Dasar SD/MI yakni:

1UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional. Direktur Jendereral
Pendidikan Islam Dapartemen Agama RI, Jakarta:2006, h. 8
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Standar isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya
disebut Standar isi yang mengcakup lingkup materi minimal dan tingkat
kompetensi minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.2

Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang dirancang untuk

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang

dinamis. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam

kehidupan di masyarakat.

. Tujuan pembelajaran IPS di SD agar peserta didik memiliki kemampuan

dalam (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat

dan lingkungannya; (2) berkemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan

sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan; serta (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, berkerjasama dan

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat local, nasional, dan

global.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu guru  merupakan salah satu

komponen yang sangat penting. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu

pendidikan disekolah dengan cara memperbaiki proses pembelajaran. Guru

sebagai pendidik memiliki peran penting dalam dunia pendidikan yang dituntut

untuk terus mengikuti perkembangan konsep-konsep yang baru tentang

2PERMENDIKNAS NO 22 Tahun 2006 Tentang Daftar Isi Untuk Satuan Pendidikan
Dan Menengah. h. 2
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pembelajaran. Kegiatan dalam proses belajar mengajar dapat dilihat dari

keberhasilan yang mengikuti kegiatan tersebut. Agar tujuan pembelajaran tercapai

yaitu dengan adanya peningkatan terhadap hasil belajar murid.

Proses pembelajaran dalam dunia pendidikan melibatkan empat komponen

utama yaitu, guru, murid, lingkunngan belajar dan  materi pelajaran. Keempat

komponen ini sangat mempenngaruhi murid dalam mencapai tujuan belajar.

Setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda dilihat dari daya tangkap

terhadap pelajaran murid, kemampuan yang dimilikinya dalam bidang tertentu,

keterampilan belajar, dan lain-lain. Guru harus selalu membimbing murid agar

dapat mengembangkan pengetahuan murid sesuia dengan mata pelajaran yang di

pelajarinya.

Dalam proses pembelajaran guru senantiasa asik menyampaikan seluruh

materi pelajaran sehingga murid kurang menanggapi karena murid hanya bertugas

mencatat, mendengarkan dan hanya sesekali diberi kesempatan untuk bertanya.

Oleh karena itu faktor murid menjadi unsur yang menentukan keberhasilan proses

pembelajaran dikelas oleh seorang guru. Selain itu pengetahuan yang dimiliki oleh

seseorang belum cukup untuk menjadikannya seorang guru. Oleh karena itu,

pemilihan model pembelajaran yang tepat sangat diperlukan karena sangat

membantu murid dalam mencapai dan meningkatkan keterampilan murid dan

hasil belajar yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan

khususnya dalam memahami materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan

materi-materi lainnya.
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Seorang guru yang baik harus mampu memilih model pembelajaran yang

tepat dalam proses pembelajaran. Menciptakan proses pembelajaran yang

menyenangkan serta memberikan motivasi kepada murid agar murid memiliki

motivasi yang tinggi dalam menerima materi pelajaran. Oleh karena itu,

keberhasilan murid tidak lepas dari motivasi belajarnya terhadap suatu mata

pelajaran. Peningkatan kemampuan murid dalam belajar dilakukan karena hasil

belajar murid yang masih tergolong rendah, ketidak tepatan guru dalam memilih

model pembelajaran di dalam kelas membuat murid merasa jenuh, dan kurang

tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran serta tidak adanya motivasi dalam

dirinya untuk memahami apa yang telah dipelajarinya..

Dalam observasi awal pada tanggal 19 oktober 2018 peneliti

mengemukakan bahwa sebagian guru yang ada di SD N 2 Bokori masih kurang

menggunakan model pembelajaran aktif yang menyenangkan dan mampu

memotifasi murid dan hasil belajar murid. Murid hanya disuruh mencatat setiap

materi yang diajarkan. Kurangnya penerapan model pembelajaran aktif yang

membuat murid merasa jenuh dalam proses pembelajaran. Pada mata pelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Murid yang mendapat nilai di bawah KKM (70).

Dari 26 murid (dapat dilihat pada lampiran nilai ulangan harian murid kelas IV

SDN 2 Bokori kecematan Soropia Kabupaten Konawe), hanya 9 murid atau

34,61% yang mendapat nilai di atas KKM (70), sedangkan sisanya 17 murid atau

65,38% mendapat nilai di bawah KKM (70).3 Pada saat observasi kedua pada

tanggal 23 oktober 2018 ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, sebagian

3Ulfa, Siswa Kelas IV SDN 2 Bokori, Wawancara , Tanggal 19 Oktober 2018
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murid bermain di dalam kelas dan tidak memperhatikan penjelasan yang

disampaikan oleh guru, serta terdapat beberapa murid yang masih mengeja dalam

membaca.4

Pada saat observasi pembelajaran di kelas IV SDN 2 Bokori menggunakan

kuurikulum 2013 tema 8 sub tema 2 dan 3 mencakup muatan pembelajaran PKN,

IPS, dan Bahasa Indonesia difokuskan pada muatan IPS. Pada muatan IPS tujuan

pembelajaran belum optimal karena mengalami beberapa kendala antara lain dari

keterampilan guru: guru belum optimal dalam mengelola kegiatan murid pada saat

kerja kelompok, sedangkan dari aktivitas murid: dalam kegiatan kerja kelompok

hanya beberapa saja murid yang aktif dan murid yang lain bermain sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu  cara untuk meningkatkan hasil

belajar dan demi tercapainya ketuntasan belajar adalah dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif yang aktif dan menyenangkan salah satunya

adalah model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS). Model pembelajaran Two

Stay Two Stray merupakan teknik pembelajaran yang dapat digunakan untuk

semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat anak didik. Model pembelajaran

ini juga memberikan kebebasan kepada satu kelommpok untuk bekerjasama

dengan kelompok lain. Kombinasi hasil pemikiran dari kelompok lain akan

membantu murid menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Model

Dua Tinggal Dua Bertamu sangat efektif digunakan dalam proses belajar antar

murid berlangsung selama tugas kelompok belum terselesaikan.

4Observasi kedua, dikelas IV, SDN 2 Bokori, Tanggal 23 Oktober 2018
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Menerapkan model Two Stay Two Stray ini, diharapkan bisa memberikan

motivasi kepada murid dalam mengikuti proses pembelajaran, meningkatkan

kemampuan murid dalam memahami materi pelajaran, menumbuhkan sikap kerja

sama. Murid tidak hanya duduk dan diam, tetapi ikut aktif dalam  kegiatan

pembelajaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti

tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan

tersebut yaitu dengan melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Model

Pembelajaran Two Stay Two Stray Dalam Meningkatkan Hasil BelajarMata

Pelajaran IPS Murid Kelas IV Di SDN 2 Bokori”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada

mata pelajaran IPS kelas IV SDN 2 Bokori?

2. Apakah hasil belajar murid pada mata pelajaran IPS dapat ditingkatkan

melalui penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray di kelas IV

SDN 2 Bokori?

C. Tujuan Penelitan

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran

Two Stay Two Stray pada mata pelajaran IPS kelas IV SDN 2 Bokori.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar murid

pada mata pelajaran IPS kelas IV SDN 2 Bokori melalui penerapan model

pembelajaran Two Stay Two Stray.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

a. Sebagai salah satu cara dalam meningkatkan hasil belajar murid pada mata

pelajaran IPS melalui penerapan model pembelajar Two Stay Two Stray

b. Sebagai sebuah pijakan untuk mengembangkan pendekatan kepada murid

dengan menggunakan model pembelajar Two Stay Two Stray

2. Manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

a. Bagi murid, meningkatkan motivasi, kreativitas, keterampilan dan

kerjasama dalam membangun rasa percaya diri sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar murid.

b. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan guru sebagai fasilitaror,

motivator, perencana pembelajaran,  pengelola pembelajaran, mediator, dan

evaluator.

c. Bagi sekolah, dapat menumbuh kembangkan budaya meneliti di lingkungan

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

d. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam menghadapi masalah-masalah yang

berkaitan dengan pembelajaran IPS.


