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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah dasar merupakan nama mata 

pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu 

sosial, dan masalah sosial di kehidupan. Ilmu Pengetahuan Sosial selalu 

melibatkan manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan materinya, memenuhi 

kebutuhan budayanya, kebutuhan kejiwaan, pemanfaatan sumber daya yang ada 

dan terbatas untuk bisa mengatur kesejahteraan hidupnya. Materi IPS untuk 

sekolah dasar tidak terlihat aspek disiplin ilmu karena yang lebih dipentingkan 

adalah dimensi pedagogik dan psikologis serta karakteristik kemampuan berfikir 

peserta didik (Sapriya 2014:20). 

Pembelajaran IPS sangat penting diberikan karena siswa sebagai anggota 

masyarakat perlu mengenal masyarakat dan lingkunganya. Siswa dapat 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kepekaan untuk menghadapi 

hidup beserta tantangan-tantanganya. Selanjutnya, siswa mampu bertindak secara 

rasional dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam 

kehidupan.  

Menciptakan kecintaan siswa terhadap mata pelajaran IPS guru sebagai 

peran penting di sekolah harus menumbuhkan proses pembelajaran yang menarik 

sehingga siswa tidak hanya mendapatkan materi akan tetapi siswa juga dapat 

mengaplikasikan materi ke dalam kehidupan sehari – hari. Proses pembelajaran 

IPS di sekolah dasar tidak sepenuhnya pembelajaran berpusat pada guru (teacher 
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centered) akan tetapi pembelajaran juga dapat berpusat pada siswa (student 

centered) untuk aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga  pembelajaran tidak 

terkesan membosankan dan siswa juga mendapatkan manfaat dari pembelajaran 

IPS.  

Pembelajaran IPS tidak hanya terlepas pada proses pembelajaran akan 

tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran 

IPS adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya 

sendiri maupun yang menimpa masyarakat (Trianti 2007:128). Sebagai salah satu 

cara untuk membantu kelancaran proses pembelajaran diperlukan strategi yang 

mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Strategi pembelajaran yang tepat, menarik dan efektif perlu dikembangkan 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan guru, maupun aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPS. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif 

yaitu Cooperative Learning. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran 

dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara empat 

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis 

kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen).  

Pembelajaran kooperatif juga terjadi interaksi antar siswa dalam kelompok 

yang terbentuk secara heterogen sehingga nantinya dapat tercipta pembelajaran 

tutor sebaya (Sanjaya 2006:242). Pembelajaran kooperatif dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas-

tugas terstruktur. Strategi pembelajaran Cooperative Learning memiliki banyak 
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macamnya, salah satu yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS di 

antaranya adalah strategi pembelajaran Peer Lessons (belajar dari teman).  

Keunggulan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat bekerja sendiri, 

menstimulus kemampuan peserta didik untuk mengajarkan kepada temannya dan 

kemampuan untuk menguasai sebuah topik pembelajaran. Menurut Zaini dkk 

(2009:65), Strategi pembelajaran yang paling baik adalah dengan mengajarkan 

kepada orang lain, maka strategi ini akan sangat membantu peserta didik dalam 

mengajarkan materi kepada teman-temannya. Pembelajaran strategi peer lessons 

merupakan refleksi pentingnya guru mengelola proses pembelajaran yang 

bermakna sehingga siswa merasa senang dan antusias dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan strategi peer lessons 

bertujuannya untuk menguasai suatu topik dengan berfikir kritis sehingga dapat 

menyampaikan topik yang telah dikuasai kepada teman-temannya dengan 

berbagai cara untuk membangun pemahaman siswa terhadap suatu materi 

pembelajaran. Membangun pemahaman siswa akan lebih mudah melalui interaksi 

terhadap lingkungan sosialnya. Interaksi dapat ditingkatkan dengan belajar 

kelompok maupun diskusi. 

Penyampaian gagasan oleh siswa dapat mempertajam, memperdalam, 

memantapkan, atau menyempurnakan gagasan itu karena memperoleh tanggapan 

dari siswa lain atau guru dalam diskusi. Proses belajar mengajar akan lebih 

bermakna karena siswa dapat bersosialisasi, menghargai perbedaan (pendapat, 

sikap, kemampuan, prestasi) dan berlatih bekerjasama. Kerjasama dalam 

pembelajaran IPS diterapkan di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang untuk 

menambah wawasan siswa salah satunya penerapan pembelajaran IPS dengan 
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mengajak siswa berlatih mandiri dalam menyampaikan dan menyelesaikan soal 

yang diberikan oleh guru. 

Pembelajaran IPS materi sejarah uang dengan strategi peer lessons di SD 

Muhmmadiyah 08 Dau Malang menggunakan pembelajaran berbasis KTSP 

terpadu. Pembelajarn IPS dapat dioptimalkan pemahaman konsep materi tanpa 

mengikut sertakan pembelajaran lain. Sesuai dengan observasi pada tanggal 06 

November 2015 peneliti mengamati proses pembelajaran di kelas, siswa terlihat 

antusias terhadap proses pembelajaran IPS yang diberikan oleh guru. Proses 

pembelajaran IPS mengajak siswa ikut serta belajar memahami materi dengan 

menjawab soal gambar yang diberikan guru pada masing-masing siswa. 

Guru menggunakan strategi demonstrasi untuk menyampaikan materi 

pembelajaran IPS. Siswa diajak bekerja mandiri dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan oleh guru,sehingga guru mengetahui siswa yang aktif dan kurang aktif 

selama proses pembelajaran. Pembelajaran IPS, guru tidak hanya menggunakan 

strategi demonstrasi akan tetapi guru juga menggunakan strategi ceramah maupun 

peer lessons. 

Hasil wawancara pada tanggal 06 November 2015, guru mata pelajaran 

IPS kelas III menerangkan bahwa proses pembelajaran ini siswa lebih tertarik 

ketika pembelajaran dikaitkan dengan gambar. Penggunaan strategi pembelajaran 

yang kreatif, efektif dan efisien juga menarik siswa untuk memahami materi 

pembelajaran. Strategi yang kreatif, efektif dan efisien cocok diterapkan dengan 

menggunakan strategi peer lessons.  

Strategi peer lessons yang digunakan oleh guru masih kurang maksimal 

karena RPP yang dibuat oleh guru kurang sesuai dengan proses pembelajaran di 
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dalam kelas. Kendala ini mengakibatkan siswa dan guru kurang maksimal dalam 

memahami materi ajar. Pembelajaran IPS menggunakan strategi peer lessons 

belum sesuai dengan sintaks peer lessons. 

Hasil observasi dan wawancara awal pada tanggal 06 November 2015 

terhadap pembelajaran IPS kelas III SD Muhammadiyah 08 Dau Malang, guru 

mata pelajaran IPS menerangkan bahwa pada proses belajar mengajar sudah 

menggunakan berbagai macam strategi, salah satunya yaitu strategi peer lessons. 

Pembelajaran IPS dengan menggunakan strategi peer lessons guru merasa bahwa 

pemahaman guru terhadap RPP dengan sintaks peer lessons masih kurang, dan 

mengharapkan pembelajaran IPS dengan strategi peer lessons dapat diterapkan 

lebih maksimal dengan memahami RPP pada sintaks peer lessons. Berkaitan 

dengan hal tersebut maka peneliti akan meneliti tentang “Analisis Strategi Peer 

Lessons Pada Pembelajaran IPS Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian kualitatif 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana penerapan Strategi Peer Lessons pada pembelajaran IPS siswa kelas 

III di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang ? 

b. Apa saja yang menjadi kendala pada saat menggunakan Stratgi Peer Lessons 

pada pembelajaran IPS siswa kelas III di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang? 

c. Apa saja upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan Strategi Peer 

Lessons pada pembelajaran IPS siswa kelas III di SD Muhammadiyah 8 Dau 

Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian kualitatif 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan penerapan Strategi Peer Lessons pada pembelajarn IPS siswa 

kelas III di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

b. Mendeskripsikan kendala pada saat menggunakan Stratgi Peer Lessons pada 

pembelajaran IPS siswa kelas III di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang. 

c. Mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan Strategi 

Peer Lessons pada pembelajaran IPS siswa kelas III di SD Muhammadiyah 8 

Dau Malang. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian dapat memberikan dua manfaat baik bersifat teoritik 

maupun bersifat praktis : 

1.  Manfaat teoritis  

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk kegiatan-

kegiatan penelitian selanjutnya. Selebihnya penelitian ini juga akan bermanfaat 

bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Dasar.  

2.  Manfaat Praktis  

a.  Bagi Siswa  

Dengan menerapkan Strategi Peer Lessons diharapkan dapat memberikan 

pembelajaran baru sehingga mengoptimalkan kemampuan berfikir siswa. 

b.  Bagi Guru  

Memperbaiki dan memotivasi guru untuk menerapkan pembelajaran IPS 

menggunakan  Strategi Peer Lessons. 

c.  Bagi Sekolah  

Memberikan masukan kepada sekolah bahwa Strategi Peer Lessons dapat 

dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk mengembangkan pembelajaran 

IPS yang lebih baik. 
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E. Penegasan Istilah  

Berdasarkan judul di atas maka penegasan istilah dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Strategi adalah salah satu rencana pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan melibatkan berbagai fasilitas dan 

sumber belajar.    

2. Strategi Peer Lessons adalah salah satu rencana pembelajaran yang berkategori 

pada teman sebaya yang menempatkan seluruh tanggung jawab pembelajaran 

kepada seluruh anggota kelas. Dengan kata lain strategi ini menempatkan 

seluruh tanggung jawab pada siswa untuk mengajarkan siswa lain secara 

berkelompok dengan bimbingan guru. Pada pembelajaran ini siswa 

mendominasi aktifitas pembelajaran.  

3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah suatu rangkaian mata pelajaran yang 

disusun secara terpadu sebagai mata pelajaran gabungan dari sejumlah mata 

pelajaran untuk mempermudah memahami IPS di SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


