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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi 

kehidupan bangsa. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat mempengaruhi 

kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya pendidikan, 

Indonesia memiliki anak bangsa yang berkualitas, berkarakter, serta berbudaya. 

Berdasarkan Undang-Undang RI 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 potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, mayarakat, 

bangsa dan negara.” 

 

Dalam mengembangkan potensi siswa tidak lepas dari tanggungjawab 

guru dalam bidang pendidikan. Tanggungjawab guru harus sesuai kurikulum 

yang berlaku. 

Kurikulum adalah suatu rancangan yang telah dibuat dan ditetapkan 

untuk satuan pendidikan. Banyak pembaharuan kurikulum dalam pendidikan di 

Indonesia, salah satunya yaitu kurikulum KTSP.  

Menurut Masnur Muslich (2008:10) menyebutkan bahwa “kurikulum 

KTSP merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 (KBK) adalah 

kurikulum  operasional yang disusun dan dilaksnakan oleh masing-masing 

satuan pendidikan/ sekolah. 

Dalam penyusunan disetiap satuan pendidikan terdapat tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan tersebut, banyak komponen yang 

mempengaruhi, salah satunya yaitu guru dalam pembelajaran. Menurut UU RI 

Nomor 14 tahun 2005 Bab II Pasal 6 tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan 

yang berbunyi : 
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“Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan 

untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepasa Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab.” 

  

Berdasarkan pengertian tersebut, maka guru merupakan pendidik yang 

profesional yang dituntut mampu melakukan berbagai tugas dalam pendidikan 

bagi siswa. Pendidikan bagi siswa mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan adalah suatu hal yang telah ditetapkan atau dibuat sebagai pedoman. 

Tujuan pendidikan tertuang dalam GBHN tahun 2007 disebutkan bahwa :  

“Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, 

tangguh, cerdas, kreatif, terampil,berdisiplin, beretos kerja, 

profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan 

rohani.” (Utami,1999:7) 

 

Untuk meningkatkan kualitas manusia dalam pendidikan 

membutuhkan peran yang besar dari guru. Guru harus memberikan ilmu yang 

benar dan baik kepada siswa dalam pembelajaran. Dalam memberikan ilmu 

tersebut, maka dibutuhkan strategi-strategi pembelajaran yang menarik, agar 

siswa tertarik dengan ilmu atau materi yang diberikan dalam pembelajaran. 

Menurut Mulyadi Sri Kamulyan dan Risminawati (2012:5) menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran adalah cara yang sistematis dalam mengkomunikasikan 

isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  

Dengan penggunaan strategi menarik dapat membuat siswa tertarik, 

maka siswa berminat terhadap ilmu yang diberikan. Minat adalah 

kecenderungan subyek yang menetap, untuk merasa tertarik pada bidang studi 

atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi itu. 

(Winkel, 2007:212). 

Dengan adanya minat, siswa akan timbul perhatian yang lebih banyak 

terhadap materi atau ilmu yang diberikan. Menurut Makmun Khairani 

(2013:154) menyebutkan bahwa perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi 
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dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu objek atau kepada 

sekumpulan obyek-obyek. Dari perhatian tersebut, maka siswa akan dapat 

memahami ilmu atau materi yang diberikan. Hal itu dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 

Menurut Samino dan Saring Marsudi (2013:48) menyimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah hasil usaha seorang siswa dalam melakukan 

kegiatan belajar yang diterima setelah belajar, adapun hasilnya dapat 

berupa angka, huruf, maupun tindakan dan wujud kongkritnya dapat 

berupa rapor, transkip nilai, ijazah, piagam, sertifikat atau bentuk-

bentuk lainnya 

 

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil usaha siswa setelah belajar. Hasil belajar dapat menunjukkan 

tercapai atau tidaknya pemberian ilmu atau materi dalam pembelajaran. 

Berdasarkan observasi awal peneliti pada peserta didik kelas V di SD 

Negeri Pajang III No. 206 Surakarta dalam proses pembelajaran, menunjukkan 

bahwa strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran individual. 

Strategi pembelajaran individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. 

Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa ditentukan 

secara individual yaitu siswa tersebut. Hal itu menyebabkan minat belajar 

siswa rendah dan hasil belajar kurang memuaskan. Siswa yang mendapatkan 

nilai ≥ 65 adalah 14 siswa atau 40% dari 35 siswa dan yang mendapatkan 65 ≥ 

nilai adalah 21 siswa atau 60% dari 35 siswa. Minat belajar yang rendah 

ditunjukkan melalui sikap siswa yang bosan dengan pembelajaran, tidak 

semangat dalam pembelajaran, tidak fokus memperhatikan dan ramai. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Minat Belajar IPS 

Melalui Penerapan Strategi The Power Of Two Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Pajang III No. 206 Surakarta Tahun 2014/2015” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Apakah penerapan strategi The Power of Two dapat 

meningkatkan minat belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri Pajang III No. 

206 Surakarta tahun 2014/2015? “ 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar IPS 

melalui strategi The Power of Two bagi siswa kelas V SD Negeri Pajang III 

No. 206 Surakarta tahun 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan pemahaman dan kontribusi tentang strategi The Power of 

Two. 

b. Memberikan bahan pertimbangan bagi pengembang peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Mempermudah penguasaan materi yang diajarkan oleh guru. 

2) Meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran IPS. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai masukan untuk menggunakan strategi The Power of Two 

dalam meningkatkan minat belajar siswa. 

2) Memberikan informasi tentang strategi The Power of Two. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dan informasi tentang strategi The Power of Two yang 

bermanfaat dan berguna bagi sekolah. 


