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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar memiliki peran penting dalam pendidikan 

siswanya agar tercapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ialah 

menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan 

bakat dan kemampuan secara optimal. Pendidikan adalah suatu usaha atau 

kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan 

maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Dalam 

pendidikan harus ada interaksi antara siswa dan pendidik atau guru, siswa 

sebagai pembelajar yang mana tujuan dari belajar itu adalah agar siswa dapat 

merubah hidupnya menjadi lebih baik dan nantinya dapat dikatakan sukses 

apabila dalam proses pendidikan tercapai perubahan tingkah laku pada diri 

siswa. Agar pembelajaran yang diberikan oleh guru berjalan dengan lancar, 

maka guru harus kreatif dan mengedepankan mutu pendidikan. 

Dalam kaitannya dengan mutu pembelajaran di sekolah, 

PERMENDIKNAS RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 

Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 5c sub 3), 

menyebutkan, bahwa mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dapat 

dikembangkan dengan: a) model pembelajaran yang mengacu pada standar 

proses, b) melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, 

memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis, c) tujuan agar peserta didik 

mencapai pola pikir dan kebebasan berfikir sehingga dapat melaksanakan 

aktivitas intelektual yang berupa berfikir, berargumentasi, mempertanyakan, 

mengkaji, menemukan, dan memprediksi, d) pemahaman bahwa keterlibatan 

peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara 

sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep. 

(Surtikanti, 2008:2) 
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Menurut Henderson, (dalam Uyoh Sadulloh. 2007:4) pendidikan 

merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung 

sepanjang hayat sejak manusia lahir.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS siswa diarahkan untuk 

dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab serta warga dunia yang cinta damai. Di masa yang akan datang peserta 

didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakt global 

selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. (Nana Supriatna, 2007: 22). 

 

Tekanan yang dipelajari IPS berkenaan dengan gejala dan masalah 

kehidupan masyarakat bukan pada teori dan keilmuannya, melainkan pada 

kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Dari gejala dan masalah sosial tadi 

ditelaah, dianalisis faktor-faktornya sehingga dapat dirumuskan jalan 

pemecahannya. Memperhatikan kerangka kerja IPS, seperti yang 

dikemukakan diatas dapat ditarik pengertian IPS sebagai berikut: IPS adalah 

bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah 

sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau 

satu perpaduan. (Sardjiyo, 2008: 1.26).  

 

Salah satu permasalahan yang menyangkut proses belajar mata pelajaran 

IPS adalah kurangnya keaktifan siswa pada saat pembelajaran. Keaktifan siswa 

khususnya kelas V SD Negeri 2 Senting  dapat dikatakan kurang, mereka lebih 

banyak diam dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru jika ditanya oleh 

guru hanya sedikit siswa yang berani menjawab, proses pembelajaran IPS di 

SD Negeri 2 Senting   masih cenderung berpusat pada guru (Teacher Centered) 

masih banyak siswa yang kurang berperan aktif dalam pembelajaran, mereka 

lebih banyak diam dan lebih asyik dengan teman sebangkunya.  
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Baik siswa maupun guru sama-sama mengganggap IPS adalah mata 

pelajaran yang kurang menarik, membosankan dan sifatnya hafalan, karena 

materi yang terkandung dalam IPS sangat kompleks. Materi yang banyak 

membuat siswa malas untuk belajar sehingga disaat mereka diberi pertanyaan 

oleh guru mereka tidak aktif menjawab. Walaupun demikian siswa harus dapat 

memahami dan menguasai materi IPS karena dalam materi IPS terdapat bekal  

untuk memecahkan masalah yang ada pada kehidupan kemasyarakatan. 

Berdasarkan pengamatan faktor yang menyebabkan rendahnya keaktifan 

siswa saat pembelajaran adalah: 1) pembelajaran yang berpusat pada guru 

(Teacher Centered), guru menerangkan materi dengan berceramah dan siswa 

hanya sebagai pendengar saja; 2) materi IPS yang terlalu banyak sehingga 

menimbulkan kebosanan pada siswa dan dampaknya siswa malas untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan; 3) saat proses pembelajaran guru tidak 

menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif sehingga siswa cepat bosan; 

4) kurangnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya perubahan, yaitu dengan 

menerapkan suatu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga saat pembelajaran berlangsung 

siswa lebih aktif, dengan keaktifan tersebut menandakan siswa dapat 

memahami dengan baik materi yang diajarkan oleh guru serta membuat 

suasana belajar menjadi lebih hidup. 

Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here adalah strategi yang 

tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan sekaligus 
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secara individual. (Mulyadi Sri Kamulyan dan Risminawati, 2012:65). Strategi 

ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru 

atau pengajar bagi teman-temannya. Melalui strategi ini, siswa yang dalam 

pembelajaran hanya diam atau pasif akan tergerak untuk aktif karena dalam 

stretegi ini siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dan mau mengemukakan 

jawaban serta pendapatnya. Selain itu dengan strategi ini siswa akan terbiasa 

mencari pengetahuan sendiri dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membuat pertanyaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini peneliti 

memilih judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher 

Here Untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Mata Pelajaran IPS 

Siswa Kelas V SD Negeri 2 Senting Sambi Boyolali Tahun 2012/2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Siswa kurang berani bertanya dan menyampaikan pendapat atau gagasannya 

sehingga keaktifan siswa saat pembelajaran rendah. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan kurang inovatif dan masih bersifat 

konvensional. 

3. Proses pembelajaran yang digunakan hanya berpusat pada guru (teacher 

centered), siswa hanya sebagai pendengar tanpa adanya umpan balik. 

4. Masih rendahnya kemampuan siswa dalam belajar IPS. 
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5. Media yang digunakan guru kurang menarik siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: “Apakah penerapan strategi pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata 

pelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri 2 Senting Sambi Boyolali tahun 

2012/2013”? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: “meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS siswa kelas V 

SD Negeri 2 Senting Sambi Boyolali tahun 2012/2013 melalui strategi 

pembelajaran Everyone Is A Teacher Here”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan khususnya 

tentang keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS melalui penerapan 

strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here. 
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b. Memberikan kontribusi bahwa keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS 

siswa kelas V dapat ditingkatkan melalui strategi pembelajaran Everyone 

Is A Teacher Here. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS SD Negeri 2 

Senting. 

2) Melatih penguasaan materi IPS dan mengambil nilai-nilai untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Melatih siswa SD Negeri 2 Senting berfikir kritis, sistematis dan 

ilmiah. 

4) Melatih keberanian siswa. 

5) Melatih kemandirian siswa. 

6) Melatih tanggung jawab siswa. 

b. Bagi guru 

1) Memberikan pengetahuan baru tentang strategi pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

2) Memberikan pengetahuan baru tentang strategi pembejaran yang 

inovatif. 

3) Membantu guru menghidupkan suasana kelas, sehingga kelas 

menjadi lebih aktif. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

dengan menerapkan strategi pembelajaran yang aktif dalam proses 

pembelajaran. 

2) Memberikan solusi dalam upaya meningkatkan keaktifan siswa pada 

proses pembelajaran di sekolah. 


