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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
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Pendidikan memegang peranan penting yang sangat menentukan 

dalam eksistensi dan perkembangan suatu masyarakat, karena pendidikan 

merupakan usaha melestarikan, mengalihkan dan mentransformasikan nilai-

nilai kebudayaan dalam segala aspek dan jenisnya kepada generasi penerus. 

Demikian pula halnya dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Mata 

pelajaran IPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan 

di Indonesia, Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 20 

Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 butir 6, bahwa 

setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak menyelenggarakan 

program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak 

menyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tetapkan.
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Tujuan lembaga pendidikan adalah menyiapkan peserta didik yang 

beriman, bertaqwa, kreatif, inovatif dan berwawasan keilmuan, yang bertujuan 

sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. Usaha menyiapkan peserta didik dalam mencapai tujuan tersebut 

di perlukan seperangkat pembelajaran yang di berikan kepada siswa termasuk 

di dalamnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sehubungan dengan hal 

tersebut proses pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang 

merupakan interaksi antara guru dengan siswa yang memiliki unsur edukatif 

dan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan itu sendiri.
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Seorang guru selalu mengharapkan siswanya untuk mencapai aktivitas 

belajar yang baik. Untuk mencapai aktivitas belajar yang baik tentu tidaklah 

mudah, guru sebagai pendidik proses pembelajaran harus merancang strategi 

pembelajaran yang tepat dengan materi pelajaran yang bersumber dari 

kurikulum. Setiap sekolah tentunya menginginkan aktivitas belajar IPS yang 

optimal, semuanya itu bisa tercapai bila di dukung oleh aktivitas belajar yang 

tinggi. 

Berdasarkan hasil  wawancara yang di lakukan peneliti dengan guru 

kelas  IV  Sekolah Dasar Negeri 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar Tahun 2017. Peneliti menemukan gejala-gejala atau fenomena 

khususnya pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebanyak 10 orang siswa atau sekitar  50% dari 20 orang jumlah siswa 

tidak mau bertanya ketika proses pembelajaran berlangsung. 
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2. Sebanyak 11 orang  siswa atau sekitar 55% dari 20 orang jumlah siswa 

tidak mau mengemukakan pendapat setelah proses pembelajaran. 

3. Sekitar 9 orang siswa atau 45% dari jumlah siswa tidak mau membuat 

catatan penting tentang materi yang telah dijelaskan oleh guru. 

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, dapat di analisa 

bahwa aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih tergolong rendah.      

Pada dasarnya banyak upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa di antaranya dengan menggunakan strategi regu sorak. 

Menurut Bellana, Strategi regiu sorak ialah strategi yang dapat 

mengembangkan kerjasama dalam kelompok dengan cara membentuk regu 

sorak dengan gerakan yang kompak. Dengan menerapkan strategi ini, maka 

pembelajaran akan lebih aktif, strategi ini juga merupakan pembelajaran yang 

bisa menciptakan suasana kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan.
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Wina Sanjaya menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian yang di desain 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran juga diartikan 

sebagai cara-cara yang di pilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam 

proses pembelajaran, yang meliputi, Sifat, Ruang Lingkup dan urutan kegiatan 

yang bermaksud memberikan pengalaman belajar kepada siswa.
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Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan sebagai upaya perbaikan terhadap pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dengan judul: “Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Melalui Strategi Regu Sorak Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 008 Rumbio Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar” 

 

B. Definisi Istilah 

1. Aktivitas belajar adalah aktifitas jasmani dan rohani sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku.
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2. Strategi regu sorak adalah strategi yang dapat mengembangkan kerjasama 

dalam kelompok. Guru menjelaskan materi pembelajaran, guru 

membentuk, membuat sorakan dan gerakan yang kompak, yang di 

praktekkan oleh setiap kelompok dan memberikan sorakan gerakan secara 

kompak atas keberhasilan dalam menjawab pertanyaan.
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C.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang  di atas maka dapat di rumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah strategi regu sorak dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di Kelas IV Sekolah  Dasar Negeri 008 Rumbio Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan aktivitas belajar siswa melalui  strategi regu sorak pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 008 

Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

2.  Manfaat Penelitiana 

a. Bagi siswa 

Dengan penggunaan strategi regu sorak dapat untuk 

meningkatkan aktivitas belajar Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri 008 Rumbio Kecamatan Kampar 

KabupatenKampar. 

b. Bagi Guru 

1) Dengan adanya strategi regu sorak dapat di jadikan salah satu 

pendekatan dalam belajar yang dapat di terapkan dalam 

pembelajaran IPS. 

2) Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan 

kualitas mengajar bagi guru. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 008 Rumbio 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan dapat di jadikan suatu 

masukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV. 
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d. Bagi Peneliti 

Sebagai upaya yang mengembangkan strategi penerapan regu 

sorak dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa dan di jadikan 

pengalaman langsung karena peneliti bisa mengetahui dan memahami 

permasalahan di sekolah. 

 


