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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangat penting sebagai bekal hidup manusia, melalui 

pendidikan manusia bisa menggapai cita-citanya. Untuk menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas diawali dengan pendidikan, sehingga 

pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Seperti yang tercantum 

dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa: 

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.” 

 

Sedangkan menurut ahli yaitu John Dewey dalam Hasbullah (2009:2), 

”Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental 

secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia”. 

Pendidikan pada jenjang formal diawali di bangku sekolah dasar, disinilah 

awal dari penanaman konsep, materi, dan pengetahuan umum lainnya. 

Menurut Mulyani dan Nana Syaodih dalam Saring, Rubino dan 

Hartini (2008:77), karakteristik anak pada usia SD adalah ”senang bermain, 

senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan 

atau melakukan sesuatu secara langsung.” Dari karakteristik tersebut maka 

pembelajaran di SD haruslah menyenangkan, kreatif, inovatif dan tidak 
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membosankan. Disini peran guru sangat penting dalam keberhasilan 

pembelajaran karena guru yang mengatur suasana pembelajaran di dalam 

kelas. Guru dituntut untuk menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang 

aktif dan meninggalkan strategi yang konvensional, karena tidak sesuai 

dengan karakteristik anak usia SD dan sudah ketinggalan jaman. 

Strategi pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan oleh 

para guru untuk menarik perhatian siswa selama proses pembelajaran, begitu 

juga yang dilakukan oleh guru kelas III di SD Al Firdaus Surakarta, para guru 

di SD Al Firdaus sudah menerapkan berbagai strategi pembelajaran aktif 

dalam proses pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran IPS, yang 

diketahui banyak teori dan konsep, sehingga lebih banyak ceramah untuk 

menyampaikan materinya. 

Pembelajaran IPS di SD sangat penting dilihat dari tujuannya yaitu 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun 

yang menimpa masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh mengabaikan mata 

pelajaran IPS. Seperti kita ketahui pelajaran IPS banyak menggunakan 

penjelasan dengan ceramah, oleh karena itu harus menggunakan strategi aktif 

dalam menjelaskan pelajaran IPS. 

Selain itu berdasarkan pengamatan pada saat melakukan PPL 

(Program Pengalaman Lapangan), karakteristik siswa SD Al Firdaus, kelas 
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III pada khususnya cenderung hiperaktif, aktif bertanya jawab dalam proses 

pembelajaran, banyak bergerak, tidak bisa duduk lama di tempat dan ramai 

sendiri selain itu apabila pembelajaran kurang menarik maka siswa tidak 

fokus pada pembelajaran. Hal itu disebabkan karena rata-rata siswa SD Al 

Firdaus berasal dari keluarga menengah keatas sehingga gizi tercukupi dan 

semua fasilitas terpenuhi, maka dari itu ketika di sekolah siswa tercukupi 

energinya sehingga cenderung hiperaktif.  

Dari karakteristik siswa tersebut maka peneliti mencoba menerapkan 

strategi yang melibatkan siswa, agar siswa fokus terhadap pembelajaran. 

Tidak hanya satu strategi tetapi peneliti ingin membandingkan dua strategi 

aktif untuk mengetahui strategi mana yang paling efektif digunakan dalam 

pembelajaran IPS terhadap hasil belajar, yaitu strategi Inquiring Minds Want 

To Know dan strategi Everyone Is Teacher Here. 

Strategi Inquiring Minds Want To Know dapat membangkitkan 

keingintahuan peserta didik dengan cara meminta mereka agar membuat 

perkiraan-perkiraan tentang suatu topik atau suatu pertanyaan yang diberikan 

oleh pengajar. Sedangkan strategi Everyone Is Teacher Here untuk 

mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual serta 

memberi kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi teman-

temannya. 

Dari uraian diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

“Perbandingan Penggunaan Strategi Inquiring Minds Want To Know Dengan 
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Everyone Is Teacher Here Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPS 

Siswa Kelas IIIA Dan IIIB SD Al Firdaus Tahun 2013/2014”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian 

ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran IPS yang cenderung menggunakan metode ceramah. 

2. Hasil belajar IPS yang masih di bawah KKM. 

3. Guru kurang variatif dalam menggunakan strategi pembelajaran IPS. 

4. Penggunaan strategi pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar IPS. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam maka perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Mata pelajaran dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPS. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran aktif 

yaitu Inquiring Minds Want To Know dan Everyone Is Teacher Here. 

3. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai perbandingan dua strategi 

yang digunakan untuk melihat hasil belajar siswa kelas IIIA dan IIIB SD 

Al Firdaus Surakarta, tahun ajaran 2013/2014 yang lebih optimal. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut 

diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran IPS antara 

penerapan strategi Inquiring Minds Want To Know dan strategi Everyone 

Is Teacher Here pada siswa kelas IIIA dan IIIB SD Al Firdaus Tahun 

2013/2014? 

2. Manakah strategi yang lebih baik antara strategi Inquiring Minds Want To 

Know dan strategi Everyone Is Teacher Here terhadap hasil belajar mata 

pelajaran IPS pada siswa kelas IIIA dan IIIB SD Al Firdaus Tahun 

2013/2014? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditetapkan tujuan 

penelitian yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran IPS 

antara penerapan strategi Inquiring Minds Want To Know dan strategi 

Everyone Is Teacher Here pada siswa kelas IIIA dan IIIB SD Al Firdaus 

Tahun 2013/2014. 

2. Untuk membandingkan manakah strategi yang lebih baik antara strategi 

Inquiring Minds Want To Know dan strategi Everyone Is Teacher Here 

terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas IIIA dan IIIB 

SD Al Firdaus Tahun 2013/2014. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan 

pengetahuan tentang perbandingan penggunaan strategi Inquiring Minds 

Want To Know dengan Everyone Is Teacher Here terhadap hasil belajar 

pada mata pelajaran IPS dalam bidang pendidikan terutama di Sekolah 

Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langkah-langkah untuk mencari alternatif dalam pembelajaran IPS. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti, 

siswa, guru dan sekolah. 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman, pengetahuan dan 

mengasah keterampilan peneliti dalam menggunakan dan menerapkan 

strategi pembelajaran aktif. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan siswa untuk lebih aktif 

berbicara sesuai materi pembelajaran dan kreatif dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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c. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi guru dalam usaha 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan strategi yang efektif dan tepat. 

d. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan positif dan 

informasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas guru 

dan kualitas sekolah itu sendiri. 


