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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum pendidikan berbeda dengan kurikulum sebelumnya, karena saat ini

sistem kurikulum di Indonesia dirancang melalui Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP), yang menempatkan siswa sebagai pembelajar yang aktif

sedangkan guru sebagai fasilitator untuk mengembangkan kemampuan peserata

diidk melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Pada masa sekarang guru sudah tidak dominan dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan fenomena yang ada khususnya dalam dunia pendidikan, masih sangat

sedikit sekali guru yang menggunakan media pembelajaran yang efektif dalam

menyampaikan materi pembelajaran sehingga perlu adanya pengembangan.

Dalam proses pembelajaran di dalam kelas, pengajar memegang peran penting

dalam proses pembelajaran . Segala kegiatan yang ada di dalam kelas sepenuhnya

tanggung jawab guru sehingga keberhasilan atau kegagalan kelas tersebut ditentukan

oleh peran guru. Keterbatasan guru dalam menyampaikan materi pelajaran sering

menjadi salah satu kendala terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, meskipun

pada umumnya cara mengajar guru sudah cukup baik, namun penggunaan media

dalam pembelajaran masih sangat kurang.  sehingga perlu adanya penerapan media

dalam pembelajaran tersebut, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Apabila tujuan

pembelajaran tidak tercapai atau bisa dibilang gagal maka yang disalahkan pertama

kali adalah guru. Dalam hal ini, guru harus kreatif, agar proses pembelajaran

berlangsung dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar proses
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pembelajaran berjalan lancar dan baik, harusnya guru menggunakan media atau alat

bantu mengajar.  Guru harus menggunakan media dalam mengajar, baik itu buku

acuan atau apa saja yang bisa membantu dalam proses pembelajaran agar peserta

didik faham . Sebab dengan menggunakan media pembelajaran proses pembelajaran

jadi lebih menarik dan peserta didik lebih memahami apa yang disampaikan oleh

pengajar.

Mata pelajaran yang menuntut pengajar kreatif dan inovatif salah satunya

adalah IPS, didalam mata pelajaran ini guru harus menggunakan media yang

sekiranya bisa menarik perhatian siswa untuk semangat belajar. Berdasarkan

observasi pada bulan Januari, pelaksanaan pembelajaran IPS di SDN Mulyoagung 1

Dau Malang, sebenarnya sudah cukup bagus, hanya saja pembelajaran yang

diterapkan  tanpa adanya penggunaan media pembelajaran sehingga sebagian siswa

kurang aktif.  Hal ini terjadi karena kurangnya guru melibatkan siswa dalam suatu

proses pembelajaran. Akibat dari permasalah tersebut maka nilai siswa pada

pelajaran IPS banyak yang kurang dari KKM yaitu 70,00 .

Salah satu materi IPS yaitu, perjuangan para tokoh pejuang pada masa

penjajahan Belanda dan Jepang, disini siswa kesulitan memahami materi perjuang

tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang karena materi yang cukup

banyak, sehingga membuat siswa cenderung bosan dalam belajar. Hal ini berdampak

pada hasil belajar siswa, sehubungan dengan kurangnya pengetahuan siswa tentang

nama-nama para Pahlawan tersebut, maka dikhawatirkan hasil belajar siswa rendah,

dengan menerapkan media TTSU (Teka Teki Silang Unik) diharapkan ketertarikan

akan Mata Pelajaran ini lebih tinggi lagi dan hasil belajar siswa akan meningkat.
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas V SDN Mulyo Agung 1

Dau Malang, diketahui bahwa KKM disekolah tersebut adalah 7,00, dari 25 orang

anak ( 54 %) dari 46 orang anak yang tidak memenuhi KKM, hal tersebut terjadi

karena pemilihan metode dan media yang digunakan oleh guru yang dinilai kurang

tepat. Anak–anak lebih senang belajar dengan suasana yang menggairahkan,

lingkungan belajar yang menyenangkan dan kegiatan pembelajaran yang sedikit

menantang.

Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan, kegiatan pembelajaran

tersebut harus segera diperbaiki oleh guru dengan cara memilih media dan metode

pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan metode Group Resume dan

media TTSU sangatlah membantu masalah-masalah yang ada didalam proses

pembelajaran tersebut.

Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi perjuangan para tokoh

pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang pada kelas V SDN Mulyoagung

1 Dau Malang  perlu diterapkannya metode Group Resume media dan penggunaan

media TTSU (Teka Teki Silang Unik), dimana dalam penyampaian media tersebut

digunakan juga metode Group Resume, karena media pembelajaran ini bisa melatih

anak berkompentisi untuk terlibat dalam penggunaan media tersebut, karena adanya

saling berkompetisi itulah motivasi anak untuk belajar akan semakin tinggi sehingga

hasil anak semakin meningkat, dan alasan penerapan metode Group Resume karena

didalam metode tersebut seorang guru bisa membantu siswa dalam mengatasi

banyaknya materi didalam mata pelajaran IPS. Didalam metode tersebut terlebih
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dahulu guru merangkum materi yang akan disampaikan, sehingga siswa tidak akan

bosan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh guru, ditambah dengan

media pembelajaran yang digunakan yaitu media TTSU. Di sini siswa tidak hanya

mendengar dan menerima informasi dari guru, tetapi melatih siswa untuk bisa

berpikir dalam proses pembelajaran. Teka teki silang  merupakan salah satu

permainan yang sangat digemari oleh semua kalangan, tidak terkecuali pada

kalangan anak-anak. Oleh karena itu, alangkah baiknya TTS ini dikemas sedemikian

rupa untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Dalam pengemasan inilah, TTS

sedikit dimodifikasi menjadi sesuatu unik sehingga munjadi media yang disebut

dengan media TTSU (Teka Teki Silang Unik). Teka Teki Silang itu sendiri

merupakan pengisian ruang-ruang kosong sehingga membentuk sebuah kata yang

sesuai dengan petunjuk. Keunikan dari media TTSU ini sendiri yaitu dari bentuk

tampilan yang di rancang sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk beberapa kali

pertemuan bahkan bisa di gunakan dalam beberapa Mata Pelajaran, misalkan dalam

Mata Pelajaran IPA, Bahasa Indonesia (materi tertentu), juga dari tampilan yang

berwarna-warni.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menerapkan media

TTSU (Teka Teki Silang Unik) dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

dengan judul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Metode Group

Resume dengan Media TTSU (Teka Teki Silang Unik ) Siswa Kelas V SDN

Mulyoagung 1 Dau Malang”.
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B. Identifikasi/Fokus Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang ada, maka fokus masalah yang dapat

diperoleh antara lain:

a. hasil pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan guru, hasilnya kurang

begitu memuaskan, 54% siswa tidak memenuhi KKM,yang memenuhi KKM

hanyalah 46 % dari hasil itulah harus di lakukan perbaikan dengan adanya

penerapan media TTSU.

b. cara guru mengajar didalam kelas sudah sangat baik, tetapi yang perlu dimaklumi

bahwa pada masa anak-anak sering kali tidak memperhatikan penjelasan dari

guru jika guru tidak terlebih dahulu menarik perhatian anak. Oleh karena itu,

guru harus bisa membuat anak-anak tertarik dengan penggunaan media yang bisa

memotivasi anak untuk terus belajar.

c. perilaku belajar siswa yang kurang fokus terhadap materi yang disampaikan oleh

guru akibat tidak adanya media yang digunakan guru, sehingga murid kurang

tertarik dengan pelajaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas, permasalahan yang terjadi dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode Group Resume dengan media TTSU dalam

pembelajaran IPS di SDN Mulyo Agung 01 Dau Malang ?

2. Bagaimana media TTSU dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V

SDN Mulyo Agung 01 Dau Malang?
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D. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode Group Resume dengan media TTSU

dalam pembelajaran IPS di SDN Mulyo Agung 1 Dau Malang .

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Mulyo

Agung 1 Dau Malang melalui penerapan metode Group Resume dengan media

TTSU.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat

memberikan masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian

ini adalah:

1. Teoritis

Bagi dunia ilmu pengetahuan, atau kegunaan teoritis, kami berharap  penelitian

ini dapat menjadi salah satu referensi, khususnya dalam rangka mengembangkan

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dasar.

2. Praktis

a. Bagi guru, sebagai alternatif dalam pemilihan model pembelajaran untuk

meningkatkan aktivitas dan pemahaman siswa dalam proses belajar mengajar.

b. Bagi peneliti, merupakan pengalaman yang sangat berharga, mengingat

kegiatan ini adalah kegiatan penelitian yang pertama kali penulis lakukan.
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c. Bagi siswa, meningkatkan daya tarik dan kesenangan siswa terhadap kegiatan

belajar di kelas sehingga diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar siswa.

F. Batasan Istilah

1. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah

menerima pengalaman belajar, yang dapat diukur dengan menggunakan tes baik

tes tulis maupun tes lisan yang hasilnya dapat berupa nilai atau angka.

2. IPS adalah suatu bidang studi atau hasil perpaduan dari sejumlah mata

pelajaran, seperti: geografi, sejarah dan ekonomi, yang difokuskan pada

Kompetensi Dasar Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pada masa

penjajahan Belanda dan Jepang.

3. Metode Group Resume adalah metode yang dapat membantu siswa dalam

menangani masalah kurangnya pemahaman materi, karena didalam metode ini

guru akan membantu pesertadidik dengan memberikan rangkuman materi.

4.  Media Teka Teki Silang Unik (TTSU)

Teka-teki silang merupakan sebuah permainan yang cara mainnya yaitu mengisi

ruang-ruang kosong yang berbentuk kotak dengan huruf-huruf sehingga

membentuk sebuah kata yang sesuai dengan petujuk . Selain itu mengisi teka-

teki silang atau biasa disebut dengan TTS memang sungguh sangat mengasikan,

selain juga berguna untuk mengingat kosakata yang populer, selain itu juga

berguna untuk pengetahuan kita yang bersifat umum dengan cara santai.

Mengisi sebuah teka-teki silang membuat kita berpikir untuk mencari jawaban.

Dan apabila belum menemukan jawabannya maka perasaan penasaran melanda

dan mencari cara untuk memecahkanya.
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Keunikan dari media TTSU ini sendiri yaitu dari bentuk tampilan yang di

rancang sedemikian rupa tampilannya yang warna-warni dan bisa digunakan

untuk beberapa kali pertemuan bahkan bisa di gunakan dalam beberapa Mata

Pelajaran, misalkan dalam Mata Pelajaran IPA, Bahasa Indonesia (materi

tertentu).


