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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap insan 

sebagai salah satu modal agar dapat berhasil dan meraih kesuksesan dalam 

kehidupannya. Pendidikan merupakan sesuatu usaha sadar manusia dalam 

menciptakan diri dan masyarakat agar mempertahankan hidup dalam arus 

perkembangan zaman. Pola dan gaya hidup manusia selalu beubah-ubah 

menuju terpenuhnya kebutuhan insani, baik yang bersifat jasmani maupun 

yang rohani.
1
 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa 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”.
2  

Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam 

UU Sisdiknas, yaitu untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 
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mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis, serta bertanggung jawab. 

Guru merupakan faktor penting dalam pendidikan formal, karena itu 

guru mesti memiliki perilaku dan kemampuan untuk mengembangkan 

siswanya secara optimal. Guru juga dituntut mampu menyajikan pembelajaran 

yang bukan semata-mata menstranfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap, 

tetapi juga memiliki kemampuan meningkatkan kemandirian siswa. Oleh 

karena itu guru dituntut sanggup menciptakan kondisi proses pembelajaran 

yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir dan berpendapat 

sesuai perkembangan yang dimiliki, untuk itu guru dituntut meningkatkan 

kompetensi dirinya. 

Untuk memahami pendidikan, ada dua istilah yang dapat mengarahkan 

pada pemahaman hakikat pendidikan, yaitu kata paedagogie, dan 

paedagogiek. Paedagogie bermakna pendidikan, sedangkan paedagogiek 

berarti ilmu pendidikan. Oleh karena itu, pedagogik (pedagogics) atau ilmu 

mendidik adalah ilmu atau teori yang sistematis tentang pendidikan yang 

sebenarnya bagi anak atau untuk anak sampai ia mencapai kedewasaan 

(Sukardjo dan Komaruddin, 2010:7).
3
 Ilmu pendidikan disebut juga 

pedagogik. Pedagogics berasal dari bahasa yunani, yaitu “pais” yang artinya 

anak, dan “again” yang artinya membimbing. Poerbakwatja dan Harahap 

(1982:254) mengemukakan pedagogik mempunyai dua arti yaitu: (1) praktek, 

cara seseorang mengajar, dan (2) ilmu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip 
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dan metode mengajar, membimbing, dan mengawasi pelajaran yang disebut 

juga pendidikan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan 

mengandung pengertian “bimbingan yang diberikan kepada anak” yaitu 

bimbingan tentang suatu mata pelajaran yang diberikan oleh guru pada peserta 

didik secara formal.
4
 

Menurut Suyitno, apabila dilaksanakan dengan mengacu pada landasan 

yang kukuh, pendidikan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas tujuannya, 

relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien metode atau cara 

pelaksanaanya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pendidikan, para 

pendidik harus memperkuat landasan pendidikannya. Mengingat hakikat 

pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia, para 

pendidik harus memahami hakikat menusia sebagai  salah satu landasannya. 

Konsep manusia yang dianut pendidik akan berimplikasi  terhadap konsep dan 

praktiknya.
5
 

Pentingnya sebuah pendidikan juga terlihat pada firman Allah tentang 

perintah terhadap membaca dan belajar. Firman Allah SWT tersebut terdapat 

dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi : 

                                    

                   

Artinya:  “1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. 

2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. 4) Yang 

mengajarkan (manusia) dengan perantaran kalam. 5) Dia 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 
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Berdasarkan surah Al-Alaq ayat 1-5 di atas, Artinya mengajar sebagai 

suatu pekerjaan yang melibatkan berbagai hal, yaitu guru sebagai pengajar 

materi pelajaran, dan pelajar. Dengan belajar, seseorang yang awalnya tidak 

mengetahui akan menjadi mengetahui terhadap ilmu pengetahuan. Artinya 

dapat menambah pengetahuan seseorang. Sebagaimana proses pembelajaran, 

yang merupakan pembentukan kompetensi yakni bagaimana kompetensi 

dibentuk pada siswa dan bagaimana tujuan belajar direalisasikan. 

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri didalam interaksi dengan 

lingkungannya. Abdillah (2002), mengemukakan belajar adalah suatu usaha 

sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku yang baik 

melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu.
6
 

Secara umum dan sederhana, belajar seringkali diartikan sebagai 

aktivitas untuk memperoleh pengetahuan. Belajar adalah proses orang 

memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Kemampuan orang 

untuk belajar menjadi ciri penting yang membedakan jenisnya dari jenis-jenis 

makhluk yang lain. Dalam konteks ini seseorang dikatakan belajar bilamana 

terjadi perubahan, dari sebelumnya tidak mengetahui sesuatu menjadi 

mengetahui. 
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Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTS/SMPLB. IPS 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan 

masalah sosial. Melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), siswa 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, 

bertanggung jawab, dan menjadi warga dunia yang cinta damai sebagaimana 

yang telah dirumuskan dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003.
7
 

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan 

manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS 

berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan 

untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya, memanfaatkan sumber 

daya yang ada dipermukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan 

pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan 

kehidupan masyarakat manusia. Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan 

mengkaji sistem kehidupan manusia dipermukaan bumi ini dalam konteks 

sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat.
8
 

Martorella (1987), mengatakan bahwa pembelajaran pendidikan IPS 

lebih menekankan pada aspek “pendidikan” dari pada “transfer konsep”, 

karena dalam pembelajaran pendidikan IPS, siswa diharapkan memperoleh 

pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih 

sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah 
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dimilikinya. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan IPS harus 

diformulasikan pada aspek kependidikannya.
9
 

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan 

memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri 

sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai 

bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Untuk mewujudkan tujuan dari pembelajaran IPS, tampaknya dibutuhkan 

suatu pola pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan 

tersebut. Kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan 

menggunakan berbagai model, metode, dan strategi pembelajaran senantiasa 

terus ditingkatkan, agar pembelajaran pendidikan IPS benar-benar mampu 

mengkondisikan upaya  pembekalan kemampuan dan keterampilan dasar bagi 

siswa untuk menjadi manusia dan warga Negara yang baik.
10

 

Dalam proses belajar mengajar guru harus mampu memilih strategi 

yang tepat sesuai dengan kondisi siswa dan suasana kelas. Pemilihan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus 

berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, juga 

harus disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik peserta didik, serta situasi 

atau kondisi dimana proses pembelajaran tersebut akan belangsung. Ada 

banyak strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, tetapi tidak 

semuanya sama efektifnya dapat mencapai tujuan pembelajaran.
11
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Berkaitan dengan hal di atas, Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) juga tidak lepas dari kecenderungan proses pembelajaran teacher 

centred. Kondisi demikian tentu membuat proses pembelajaran hanya dikuasai 

oleh guru. Selain itu, siswa menganggap bahwa mata pelajaran IPS sebagai 

pelajaran yang tidak menarik, membosankan, dan bersifat hafalan. Hal ini 

disebabkan cakupan materi yang sangat kompleks mencakup geografi, sejarah, 

ekonomi, politik dan budaya. Sebagaimana peneliti temukan pada siswa kelas 

V di Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru, proses pembelajaran yang 

berlangsung masih berpusat pada guru. Dimana guru hanya menggunakan 

metode ceramah sebagai hasil belajar yang kurang memuaskan.  

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran IPS di kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru diperoleh informasi hasil belajar IPS 

siswa rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang belum mencapai 

KKM yang telah ditetapkan yaitu 75. Rendahnya hasil belajar siswa tersebut 

terlihat dari gejala-gejala berikut: 

1. Hasil belajar yang diperoleh siswa belum optimal, hal ini terlihat dari hasil 

belajar IPS yaitu dari 32 orang siswa, hanya 14 orang siswa atau 43,75% 

yang memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 

75, sedangkan 18 orang atau 56,25% belum mencapai KKM atau belum 

tergolong tuntas. 

2. Siswa masih sulit menjawab soal ulangan, terlihat ketika dilakukan 

ulangan hanya 13 orang atau 40,62% yang dapat menjawab soal ulangan 
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harian dengan benar, sedangkan 19 orang atau 59,38% masih sulit 

menjawab soal ulangan harian.  

3. Dari 32 orang siswa, hanya 18 orang atau 56,25% yang dapat mengerjakan 

latihan dengan benar. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa masih tergolong rendah. Hal ini berkemungkinan  dipengaruhi 

oleh cara mengajar guru yang kurang menarik perhatian siswa. Usaha yang 

dilakukan selama ini untuk memperbaiki hasil belajar IPS, guru hanya 

menggunakan strategi tanya jawab dan memberikan tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa di sekolah dan di rumah, namun belum memberikan 

hasil yang optimal. 

Upaya yang dilakukan belum mampu menciptakan suasana belajar 

yang kondusif, aktif dan kreatif. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

memberikan solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan 

menerapkan strategi permainan O dan X. Strategi permainan O dan X ini 

bertujuan untuk mengingat kembali materi pelajaran yang telah disampaikan. 

Permainan ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa di dalam proses 

pembelajaran karena melalui permainan ini, siswa mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir serta memacu ingatannya untuk menjawab pertanyaan 

yang akan diberikan oleh guru. Selain itu, strategi permainan ini juga akan 
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mengembangkan daya kritis, kreatif, disiplin, kerja sama, dan peduli sosial 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar.
12

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian tindakan kelas sebagai upaya dalam melakukan perbaikan 

terhadap pembelajaran dengan judul “Penerapan Strategi Permainan O dan 

X untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Kelas V Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru.” 

 

B. Defenisi Istilah 

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, maka 

penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Permainan O dan X adalah modifikasi dari game untuk mencari 

pemenang, yaitu mereka yang lebih dahulu membentuk tiga O sejajar atau 

tiga X sejajar.
13

 

2. Hasil Belajar, merupakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh 

siswa menguasai bahan/materi yang sudah diajarkan.
14

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini 

difokuskan pada permasalahan yaitu: “Apakah  Penerapan Strategi Permainan 
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O dan X dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Kelas V Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru?” 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui 

Strategi Permainan O dan X Kelas V Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat 

yang akan diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga suasana 

belajar lebih menyenangkan, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif 

sehingga hasil belajarnya dapat meningkat khususnya dalam 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. 

2) Memberi pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses 

belajar mengajar di kelas. 

b. Bagi Guru 

1) Dengan adanya penelitian ini menjadi pedoman bagi guru untuk 

memilih metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 

pengambilan tindakan perbaikan yang selanjutnya. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Dapat meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari 

peningkatan hasil belajar siswa. 

2) Dapat meningkatkan mutu tenaga pengajar khususnya pada guru 

Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 

d. Bagi Peneliti 

1) Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Sarjana Pendidikan S1 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN SUSKA RIAU. 

2) Dapat menambah pengetahuan penulis dalam penulisan karya 

ilmiah dan dapat menambah pengalaman dalam perbaikan 

pembelajaran. 

 


