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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses sosial, karena berfungsi 

memasyarakatkan anak didik melalui proses sosialisasi di dalam masyarakat 

tertentu. Maka dari itu pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu, karena 

dengan pendidikan setiap individu dapat mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya secara optimal.  Pendidikan dapat diperoleh melalui institusi yang 

bernama sekolah. Menurut Hamalik (2007:59) menyatakan sekolah adalah 

institusi sosial yang mengembangkan tugas dalam menyiapkan para siswa untuk 

menjadi warga masyarakat yang sesuai dengan cita-cita, harapan dan nilai-nilai 

yang berlaku dan dianut oleh masyarakat tersebut.  

Sekolah dalam menjalankan pendidikan menerapkan kurikulum yang 

digunakan sebagai acuan, tidak terkecuali Sekolah Dasar. Kurikulum Sekolah 

Dasar menerapkan multi pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa untuk 

mengembangkan kecerdasan dan kemampuan siswa secara optimal. Salah satu 

mata pelajaran yang wajib ditempuh siswa adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Pelajaran IPS mengajarkan kepada siswa untuk dapat bersosialisasi dengan 

lingkungan dan dapat memahami gejala atau masalah yang berhubungan dengan 

manusia. Dengan belajar IPS siswa dapat berfikir secara kritis dan aktif sesuai 

realita yang ada. Dalam pembelajaran IPS juga memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memupuk rasa ingin tahu,  karena dalam pembelajaran IPS membatu 

siswa untuk mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas 

berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berfikir ilmiah.   

Pembelajaran IPS sangatlah penting bagi siswa, maka dari itu saat 

melaksanakan proses pembelajaran guru harus menyiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Pembelajaran merupakan 

suatu proses belajar mengajar di dalam kelas untuk menyampaikan materi atau 

pengetahuan kepada siswa. Proses pembelajaran yang baik adalah pembelajaran 
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yang sudah terencana dan tertata dengan baik, agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di 

kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan yang berjumlah 38 siswa, dalam 

mengikuti proses pembelajaran keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran IPS masih rendah. Rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPS ditunjukkan dengan 1) Keaktifan siswa dalam bertanya 14  

siswa (36,84%), 2) Keaktifan menjawab pertanyaan 16 siswa (42,1%), 3) 

Keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat 14 siswa (36,84%), dan 4) 

Keaktifan siswa dalam mengerjakan soal 18 siswa (47,37%). Rendahnya 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran menyebabkan hasil belajar siswa 

menjadi rendah. 

Keaktifan siswa rendah dalam mengikuti proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) disebabkan guru kelas V dalam menyampaikan materi 

pembelajaran masih menggunakan metode konvesional yang masih berpusat 

kepada guru. Dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan metode 

ceramah yang hanya menyampaikan pengetahuan tanpa adanya interaksi dengan 

siswa. Dengan metode seperti itu membuat siswa menjadi bosan dan tidak 

tertarik lagi dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Akibatnya 

siswa tidak tertarik lagi pada materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

dan siswa akan ramai sendiri. Jika siswa sudah tidak tertarik lagi kepada proses 

pembelajaran  maka akan berpengaruh pada keaktifan belajar dalam proses 

pembelajaran. Sehingga banyak siswa yang pasif dan ramai sendiri, bahkan ada 

siswa yang tidak berani mengungkapkan pendapatnya baik bertanya maupun 

menjawab pertanyaan. Jika keaktifan belajar siswa rendah dalam proses 

pembelajaran, maka proses pembelajaran akan monoton dan gagal dalam 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Dari permasalahan tersebut, maka perlu segera dicarikan solusi alternatif 

sebagai upaya meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 11 Mangkuyudan. Karena keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran menjadi unsur yang sangat penting yang harus diperhatiakan oleh 
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guru. Guru harus mampu meningkatkan ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran di dalam kelas. Untuk meningkatkan ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran, guru harus lebih kreatif dalam menggunakan model pembelajaran. 

Model pembelajaran merupakan unsur penting dalam mengembangkan proses 

pembelajaran di dalam kelas, agar proses pembelajaran tidak berjalan 

membosankan. Dengan menggunakan model pembelajaran guru dapat 

mengambil tindakan jika siswa mulai bosan terhadap pembelajaran dapat 

menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan sehingga 

ketertarikan sisswa terhadapat proses pembelajaran tertuju kembali. Saat siswa 

mulai tertarik kepada pembelajaran yang disampaikan oleh guru maka siswa akan 

ikut aktif dalam proses pembelajaran.  

Model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan belajar 

siswa yakni dengan model pembelajaran Time Token Arends. Dalam model 

pembelajaran Time Token Arends guru dapat melatih siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran dan siswa dituntut untuk ikut andil dalam proses 

pembelajaran dengan mengungkapkan pendapat maupun bertanya dan menjawab. 

Jika siswa pasif dalam pembelajaran maka akan mempengaruhi nilainya. Sebab 

setiap siswa akan mendapatkan kupon berbicara yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran, siswa yang aktif dalam proses pembelajran maka akan 

cepat habis kuponnya dan mendapatkan nilai baik begitu sebaliknya jika siswa 

pasif maka akan mendapatkan nilai jelek. Selain itu guru juga menggunakan 

media gambar untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Karena dengan media gambar ini akan membantu siswa 

untuk berfikir konkret, sehingga siswa akan lebih mudah dalam menyampaikan 

pendapat, bertanya dan menjawab pertanyaan dalam proses pembelajaran. 

Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung kepada kemampuan 

guru dalam mengembangkan model pembelajaran secara kreatif. Pasti setiap guru 

menginginkan keberhasilan untuk siswanya agar dapat belajar secara optimal. 

Banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi atau memecahkan 

permasalahan pembelajaran di kelas. Salah satu cara yang dipandang efektif 

adalah guru melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian Tindakan 
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Kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru dan calon guru untuk 

memecahkan masalah yang ada dalam proses belajar mengajar. Penelitian 

Tindakan Kelas ini memiliki banyak manfaat bagi guru, diantaranya dapat 

membantu guru memperbaiki pembelajaran, mengembangkan professional dan 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan.  

Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Keaktifan Belajar IPS melalui Model 

Pembelajaran Time Token Arends dengan Media Gambar pada Siswa Kelas 

V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Tahun 2015/2016” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Apakah pengunaan model pembelajaran Time Token Arends 

dengan media gambar dapat meningkatkan keaktifan belajar IPS siswa kelas V 

SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Tahun 2015/2016?  

 

C. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS dengan menggunakan 

model pembelajaran Time Token Arends dengan media gambar pada siswa kelas 

V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Tahun 2015/2016. 

 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat teoritis 

maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis meliputi: 

1) Memberikan masukan bagi proses pembelajaran dalam meningkatkan 

tercapainya tujuan pembelajaran.  

2) Menambah wawasan kedepan bagi pelaksana pendidikan agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1) Bagi Siswa 

a) Mendapatkan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang lebih aktif, 

efektif, dan menyenangkan melalui model pembelajaran Time Token 

Arends. 

b) Melatih siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran IPS. 

2) Bagi Guru 

a) Sebagai masukan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran secara 

variatif guna memaksimalkan kemampuan peserta didik. 

b) Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan 

model pembelajaran Time Token Arends sehingga dapat menarik 

keaktifan belajar siswa. 

3) Bagi Sekolah 

a) Adanya peningkatan mutu proses pembelajaran melalui model 

pembelajaran Time Token Arends. 

b) Tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolahan melalui 

model pembelajaran Time Token Arends. 

 


