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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan pada intinya merupakan interaksi antara pendidik 

(guru) dan peserta didik (murid) untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar terdapat kesatuan yang 

tak terpisahkan antara siswa yang belajar dengan guru yang mengajar. Dalam 

hal ini guru berfungsi sebagai fasilitator dan penunjuk jalan ke arah 

penggalian potensi anak didik (murid), dan murid sebagai obyek yang 

diarahkan dan digali potensinya (Nata, 2001:84). 

Tujuan pendidikan dapat diupayakan ketercapaiannya dengan cara 

meningkatkan kualitas proses maupun hasil pembelajaran di sekolah.  

Berkaitan dengan hal ini guru dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan 

profesionalismenya dengan cara memahami dan menguasai materi pelajaran  

yang akan disampaikan kepada muridnya. 

Mata pelajaran IPS terfokus pada pembahasan yang berkaitan dengan 

ilmu sosial yang dapat dijadikan bekal berinteraksi dengan lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hasil pembelajaran IPS di kelas III SDN Cluntang 

Musuk belum dapat tercapai sesuai yang diharapkan.  Berdasarkan  hasil tes 

formatif yang telah diadakan oleh guru,  siswa yang telah mencapai nilai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM), yaitu 65 baru 60 % dan yang belum 

tuntas sebanyak 40%. Kondisi demikian menjadikan suatu perenungan bagi 
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guru agar hasil belajar siswa dikemudian hari dapat meningkat menjadi lebih 

baik. 

Tabel  1.  Hasil Tes Formatif Siswa Kelas III SDN Cluntang Musuk 

Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

Nomor Nama Siswa Nilai  Keterangan 

1 Anthony Heryawan Setyo A 65 T 

2 Diah Ayu Sulastri Putri 55 BT 

3 Dwi Fitriani 60 BT 

4 Dwi Jadmiko 60 BT 

5 Dwi Santosa 70 T 

6 Fetty Puspita Dewi 55 BT 

7 Fikky Novi Andriana 65 T 

8 Heni Yazid 80 T 

9 Retno Indarsih 75 T 

10 Ristya Dyah Mahartanti 65 T 

11 Rizky Setiawan 50 BT 

12 Rosdiana Kusuma Wardani 50 BT 

13 Rustiyana 75 T 

14 Sari Mulyani 60 BT 

15 Sartini 75 BT 

16 Sofyan Maulana 70 T 

17 Tut Wuri Handayani 65 T 

18 Wahyu Lestari 60 BT 

19 Widya Cahyani 75 T 

20 Diah Ayu Sulastri Putri 70 T 

KKM 65 
BT = 8,  

T = 22 

%  Tuntas 60 % 
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Berdasarkan refleksi guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

cenderung menggunakan pola teacher center, yakni pembelajaran hanya 

berpusat pada guru. Hal demikian berpotensi menjadikan siswa bosan, kurang 

antusias dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan permasalahan ini guru perlu mencari pemecahannya agar tujuan 

pembelajaran  dapat tercapai sesuai yang diharapkan.   

Dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPS khususnya pada pokok 

bahasan jual beli penulis akan menerapkan metode complete sentence. 

Metode  ini dipilih karena merupakan salah satu metode pembelajaran 

PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan), 

yaitu pembelajaran bermakna yang dikembangkan dengan cara membantu 

peserta didik membangun keterkaitan antara informasi (pengetahuan) baru 

dengan pengalaman (pengetahuan lain) yang telah dimiliki dan dan dikuasai 

peserta  didik (Suprijono, 2009 : viii). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis 

bermaksud mengadakan penelitian tentang “upaya meningkatkan kemampuan 

memahami jual beli dengan metode complete sentence pada siswa kelas III 

SDN Cluntang tahun pelajaran 2012/2013.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: apakah 

penerapan metode complete sentence dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
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materi jual beli pada siswa kelas III SDN Cluntang Musuk tahun pelajaran 

2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar IPS materi jual beli dengan metode complete sentence pada siswa kelas 

III SDN Cluntang Musuk tahun pelajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Manfaat teoritis, untuk mengembangkan teori pembelajaran mata pelajaran 

IPS. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk siswa, hasil belajar materi jual beli dapat meningkat lebih baik. 

b. Untuk guru, hasilnya untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses 

belajar mengajar. 

c. Untuk sekolah, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan 

bacaan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan mutu sekolah. 

 

 


