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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Pendidikan mempunyai peran dan kedudukan penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia serta upaya mewujudkan cita-cita bangsa 

Indonesia, tercapainya kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hera Lestari Mikarsa, dkk (1-2: 2007), 

bahwa: 

     Pendidikan memiliki kekuatan (pengaruh) yang dinamis dalam kehidupan 

manusia di masa depan. Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi 

yang dimilikinya secara optimal,yaitu pengembangan potensi individu yang 

setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan 

spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan 

fisik dan lingkungan sosiobudaya di mana dia hidup. 

 

      Berdasarkan uraian tersebut, maka substansi dari pendidikan itu sendiri adalah 

terciptanya suasana belajar dan  proses  pembelajaran yang dapat meningkatkan 

serta mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa secara optimal.  

      Hakikat dari pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi 

diri, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, ayat 1 yang berbunyi: 

     Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

      Menurut pengertian di atas bahwa proses pembelajaran merupakan suatu 

kegiatan yang disengaja dan direncanakan agar manusia yang tadinya tidak tahu 

menjadi tahu, paham dan dapat bertindak serta berperilaku sesuai dengan kaidah 

aturan di masyarakat. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu 

proses pendidikan diantaranya dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD). Sebagai 

pendidikan dasar, proses pendidikan SD ditujukan untuk mkenghasilkan lulusan 

yang mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta mampu hidup di 
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masyarakat dengan berbagai kondisi. Salah satu proses yang dilalui yaitu proses 

belajar mengajar di dalam  kelas. Proses belajar mengajar terjadi manakala ada 

interaksi antara guru dengan siswa. Dalam interaksi tersebut guru memerankan 

fungsi sebagai pengajar atau fasilitator belajar, sedangkan siswa sebagai individu 

yang belajar.  

      Oleh sebab itu, belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian 

manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas 

dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, ketrampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan 

yang lain. Oleh karena itu kita harus selalu belajar supaya mempunyai bekal untuk 

bisa mandiri menyelesaikan tugas kehidupan. Begitu juga dengan pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial yang merupakan salah satu bidang pengajaran di 

Sekolah Dasar yang berfungsi untuk membekali siswa agar bisa hidup 

berdampingan dengan masyarakat secara global. Bahkan, karakteristik 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial lebih banyak ditujukkan agar siswa 

memiliki sikap dan watak yang bermartabat. 

      Selain memiliki tugas dalam pengembangan potensi siswa, guru juga dituntut 

untuk mampu melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Hazairi (Depdikbud 2004:14) mengatakan: “Pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan harus dilaksanakan secara utuh dan 

seimbang”. Guru tidak hanya mampu merancang pembelajaran yang dapat 

menyenangkan siswa saja, namun harus mampu mengaktifkan siswa melalui 

proses pembelajaran kreatif, dan tidak memerlukan pembiayaan besar.  

      Dilihat dari segi realitas, siswa sering menemukan kesulitan dalam memahami 

suatu materi pelajaran, terutama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Kesulitan tersebut timbul diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi dan cara belajar siswa, daya 

kritis siswa terhadap mata pelajaran, serta tingkat intelegensi masing-masing. 

Sedangkan faktor eksternal secara umum mencakup lingkungan belajar, sarana 

dan prasarana belajar (teaching media), serta kapabilitas guru dalam menerapkan 

variasi model pembelajaran. Mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 
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yang variatif merupakan solusi alternatif dalam memecahkan kesan monoton, 

pasif, kejenuhan, motivasi belajar, bahkan pencapaian hasil. 

      Kenyataan yang ditemui di lapangan masih banyak masalah dalam 

penyampaian pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial misalnya di 

Kelas V SDN 1 Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih diperoleh informasi bahwa 

selama proses pembelajaran, guru belum memberdayakan seluruh potensi dirinya  

sehingga sebagian besar siswa belum  mampu mencapai kompetensi individual 

yang diperlukan untuk mengikuti materi selanjutnya. 

      Sejalan dengan kerangka berpikir dan penomena di atas, cukup beralasan 

apabila peserta didik perlu diberikan sebuah sentuhan berupa penerapan model 

pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar, daya kritis siswa terhadap 

mata pelajaran IPS, serta tentunya peningkatan hasil belajar IPS. Adapun salah 

satu teknik pembelajaran yang bisa digunakan adalah teknik cerdas cermat  yang 

bisa mengarahkan siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

      Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggunakan teknik cerdas cermat, 

teknik ini dapat dipakai dalam sebuah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

guna menunjang pembelajaran dan mempertajam keaktifan siswa dalam 

menyampaikan pendapat. Pembelajaran dengan teknik cerdas cermat diharapkan 

mampu memberikan perbaikan dan peningkatan hasil belajar siswa. Dituntut 

kreativitas guru dalam menerapkan teknik pembelajaran ini agar menarik minat 

belajar siswa dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas. Teknik 

pembelajaran ini diharapkan dapat mengubah kebiasaan belajar sebagai transfer 

informasi dari guru ke siswa, menjadi kegiatan pembelajaran yang kaya aktivitas 

siswa dalam hal ini guru berperan hanya sebagai fasilitator. Diskusi dan kerja 

sama yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok dapat membuat siswa lebih 

aktif, karena siswa sendiri yang menentukan keberhasilan kelompok. Teknik 

cerdas cermat lebih menekankan dalam pemahaman, ingatan dan daya pikir pada 

siswa yang lebih luas, dengan menciptakan suasana yang kondusif untuk 

memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. 
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      Cara ini lebih bermakna dan berkesan, karena dengan kerja sama siswa 

dimungkinkan untuk menerapkan pengalaman yang dimilikinya sehingga hasil 

belajar siswa meningkat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan di atas, melalui 

judul penelitian Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia dengan Menggunakan Teknik Cerdas 

Cermat. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah  

1. Identifikasi Masalah 

       Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang masih berpusat 

kepada guru. Metode ceramah yang digunakan menyebabakan banyak siswa yang 

jenuh dan pasif. Oleh karena itu peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang 

ditemukan dilapangan diantaranya: 

a. Kurangnya kemampuan guru dalam merancang pembelajaran pada 

pembelajaran IPS. 

b. Kurangnya kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS. 

c. Rendahnya aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS. 

d. Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS. 

      Kurangnya minat belajar siswa pada pembelajaran IPS khususnya materi 

perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia menjadikan siswa sulit 

menerima materi yang disampaikan guru. Disamping itu kurangnya penerapan 

variasi model dan teknik dalam pembelajaran yang dapat menyebabakan 

pembelajaran IPS di kelas akan terasa membosankan dan akan makin mengurangi 

motivasi siswa serta hasil belajar yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 

2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka agar upaya 

tindakan untuk mengatasi permasalahan lebih terfokus dan efektif, maka rumusan 

masalah di atas dijabarkan dan dibatasi dalam pertanyaan sebagai berikut : 
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a. Bagaimana kemampuan guru dalam merancang pembelajaran pada 

pembelajaran IPS di kelas V SDN 1 Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih 

tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan 

menggunakan teknik cerdas cermat? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas V SDN 1 Gunungcupu 

Kecamatan Sindangkasih tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia dengan menggunakan teknik cerdas cermat? 

c. Bagaimana aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui 

penggunaan teknik cerdas cermat  untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan  Indonesia pada siswa kelas 

V  SDN 1 Gunungcupu Kecamatan. Sindangkasih? 

d. Bagaimana hasil belajar yang diperoleh siswa kelas V SDN 1 Gunungcupu 

Kecamatan Sindangkasih tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia dengan menggunakan teknik cerdas cermat? 

 

C. Tujuan Penelitian  

       Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan 

menggunakan teknik cerdas cermat, maka tujuan yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk meningkatkan pemahaman guru merancang pembelajaran dengan 

menggunakan teknik cerdas cermat pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang perjuangan 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di kelas V SDN 1 Gunungcupu 

Kecamatan Sindangkasih. 

b. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan perencanaan 

pembelajaran dengan menggunakan teknik cerdas cermat pada pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang 

perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di kelas V SDN 1 

Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih. 
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c. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui 

penggunaan teknik cerdas cermat untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas 

V  SDN 1 Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih. 

d. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS tentang 

perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di kelas V SDN 1 

Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih setelah menggunakan teknik cerdas 

cermat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

      Manfaat secara umum hasil kegiatan penelitian adalah untuk perbaikan dan 

peningkatan pelaksanaan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, khususnya dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dalan pembelajaran IPS di kelas V SDN 1 

Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih melalui teknik cerdas cermat. 

1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan khasanah pendidikan Ilmu Pengetahuan terutama dalam 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

1) Membuat siswa lebih mudah memahami materi pelajaran IPS sehingga 

dapat meningkatan hasil belajar siswa. 

2) Membantu siswa menemukan cara belajar yang lebih efektif. 

b. Bagi guru 

1) Menambah variasi dalam kegiatan belajar mengajar supaya siswa tidak 

jenuh. 

2) Memperoleh informasi dan masukan dalam meningkatkan keberhasilan  

proses belajar mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak sekolah dalam 

menentukan strategi yang tepat dalam memlilih model pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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2) Memberikan masukan kepada sekolah untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran bervariasi 

yang sesuai karakteristik mata pelajarannya. 

 

E. Struktur Organisasi 

       Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian, maka 

sistematika yang disusun peneliti dalam penulisan laporan Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

      Bab ini berisi latarbelakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

A. Latar Belakang Masalah 

      Yakni permasalahan yang timbul dalam pembelajaran dan diangkat untuk 

dijadikan bahan penelitian tindakan kelas. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

      Bagian yang berisi identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian 

kemudian dianalisis sebagai rumusan masalah yang di tulis dalam bentuk kalimat 

tanya yang nantinya dijadikan bahan pembahasan untuk memecahkan masalah 

yang diteliti. 

C. Tujuan Penelitian 

Penjabaran dari hasil penelitian yang diharapkan, yang dikemukakan dan 

ditulis untuk menjawab rumusan masalah. 

D. Mafaat Penilitian 

Berisi tentang penjelasan-penjelasan yang dapat diambil keuntunganna atau 

manfaat dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas baik manfaat yang dirasakan 

oleh guru sekolah dasar, siswa Sekolah Dasar, bagi lembaga Sekolah Dasar, bagi 

lembaga PGSD/ pihak akademik, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh peneliti 

itu sendiri. 

E. Struktur Organisasi 

Bagian dari sistematika penulisan dalam menyusun laporan penelitian tentang 

urutan bab dan bagian bab dalam skripsi atau laporan penelitian tindakan kelas. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Pustaka 

Bagian penelitian yang berisi tentang kajian konsep, teori, pendapat pakar, 

hasil pengalaman nyata peneliti yang dijadikan landasan pikiran dalam 

melaksanakan penelitian. 

B. Kerangka Pemikiran 

Bagian yang berisi tentang hal-hal yang mengkaji hasil teoritis hubungan 

antar variabel. Artinya, variabel yang dijadikan landasan pikir kemudian didukung 

dengan teori yang dirujuk maka akan menghasilkan rumusan hipotesis. 

C. Hipotesis Penelitian 

Bagian yang berisi jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Model Penelitian Tindakan Kelas 

Bagian yang berisi mengenai model yang digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas berdasarkan teori yang digunakan peneliti. 

B. Subjek Penelitian 

Bagian yang berisi tentang kelompok siswa yang dijadikan penelitian. 

C. Data Penelitian dan Sumber Penelitian 

Bagian yang berisi tentang perangkat pembelajaran yang menunjang terhadap 

kegiatan penelitan sedangkan sumber penelitian yakni siswa yang dijadikan 

subyek penelitian dan peneliti itu sendiri. 

D. Prosedur Penelitian 

Bagian yang berisi tentang proses kegiatan yang dilaksanakan dalam 

penelitian yang disusun secara sistematis dan bersiklus. 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Bagian berisi tentang alat penelitian untuk mengumpulkan data berupa lembar 

observasi dll. 

F. Teknik Analisis Data 

Bagian yang berisi tentang teknik pengolahan data yang dijadikan standar 

instrumen dalam penelitian. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Bagian yang berisi mengenai hasil-hasil kegiatan penelitian di lapangan yang 

dituangkan baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Bagian yang berisi pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bagian yang berisi mengenai pernyataan hasil pembahasan penelitian. 

B. Saran  

Bagian yang berisi mengenai rekomendasi dan masukan-masukan yang 

bersifat positif. 

 


