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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan dalam 

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tidaklah mudah untuk dicapai. Hal ini 

dapat dilihat dari mutu pendidikan yang rendah dalam dunia pendidikan kita. 

Rendahnya mutu pendidikan dapat disebabkan oleh proses pembelajaran 

belum efektif.   

Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan di 

sekolah. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

kualitas pembelajaran. Peran guru yaitu mengelola proses pembelajaran di 

kelas dengan menitikberatkan pada aktivitas peserta didik. Pengelolaan kelas 

ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan 

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi optimal di dalam kelas bagi 

berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif, juga dalam kegiatan 

pembelajaran IPS. Memerhatikan tujuan dan esensi IPS, sebaiknya 
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penyelenggara pembelajaran IPS mampu mempersiapkan, membina, dan 

membentuk kemampuan peserta didik yang menguasai pengetahuan, sikap, 

nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan dari IPS guru harus dapat mengaktualisasikan, seperti 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan memilih model serta 

media yang relevan didalam proses pembelajaran IPS. 

Pembelajaran IPS harus mampu mengembangkan kompetensi peserta 

didik ke arah kehidupan bermasyarakat dengan baik dan memiliki kepekaan 

sosial. Untuk itu, pembelajaran IPS tidak hanya ditekankan pada pencapaian 

hasil belajar saja atau tidak hanya ditekan pada aspek kognitif saja, melainkan 

guru dituntut memadukan aspek kognitif, afektif, dan pskimotorik secara 

propososional. 

Namun, kondisi belajar mengajar di kalangan sekolah menengah 

masih diwarnai oleh penekanan aspek kognitif. Masih sedikit pembelajaran 

yang mengacu pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

mandiri. Kondisi ini ditemukan dalam pembelajaran IPS di SMP N 4 

Kalasan, yaitu pembelajaran yang masih menekankan aspek kognitif semata, 

kurang melibatkan siswa sehingga siswa kurang mandiri dalam belajar 

bahkan cenderung pasif.  

Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran merupakan suatu 

implementasi dari keaktifan siswa. Siswa dapat berperan aktif dengan cara 

melakukan aktivitas yang dapat mendukung proses belajar diantaranya 

dengan cara berdiskusi, membaca, dan memahami materi pelajaran, 
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melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan guru atau mencari sumber yang 

sekiranya dapat membantu mereka dalam memahami pelajaran. Hal tersebut 

dapat membuat siswa dilibatkan dalam proses belajar mengajar baik secara 

fisik maupun mental.  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial 

memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi berbagai problema 

sosial dan budaya. Mata pelajaran IPS telah dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis. Oleh 

karena itu siswa dituntut memiliki keterampilan-keterampilan untuk 

menganalisis fenomena sosial di masyarakat yaitu salah satunya dengan 

pembelajaran mandiri, seperti kegiatan diskusi dikelas. Siswa harus memiliki 

kemampuan berkomunikasi dengan baik dan benar baik secara lisan maupun 

tulisan. Berbicara merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai 

oleh siswa SMP. Salah satu keterampilan berbicara yang harus dikuasai siswa 

adalah keterampilan menyampaikan pendapat secara lisan melalui diskusi. 

Berdasarkan hasil diskusi antara guru IPS dan peneliti ditemukan 

bahwa keterampilan berdiskusi siswa kelas VIII C SMP N 4 Kalasan tahun 

ajaran 2011/1012 dalam pelajaran IPS masih kurang. Siswa pasif saat guru 

memberikan tugas diskusi atau apabila guru memberikan kesempatan untuk 

siswa berpendapat. Pada umumnya siswa malu dan tidak percaya diri ketika 

berbicara di depan kelas. Mereka hanya berbicara ketika ditunjuk guru untuk 



4 

 

 

 

berbicara saja. Bahkan banyak yang masih malu dan tidak percaya diri untuk 

mengungkapkan pendapat dalam diskusi. Indikator lain yang menunjukkan 

bahwa keterampilan berbicara siswa dalam diskusi masih rendah adalah 

kelancaran siswa dalam berbicara masih kurang, struktur kalimat dan 

kosakata yang digunakan juga kurang tepat. Ada beberapa siswa 

mengungkapkan pendapat dengan bahasa Jawa dan Indonesia.  

Selain hal-hal di atas, keterampilan berdiskusi siswa yang rendah ini 

juga disebabkan guru lebih sering meminta siswa dalam aktivitas menulis 

seperti mengerjakan tugas dalam buku dan merangkum daripada praktik 

berbicara. Guru lebih suka menilai aktivitas dari tulisan siswa daripada 

menilai keterampilan berbicara siswa. Hal demikian mengakibatkan siswa 

kurang terlatih untuk berbicara atau mengungkapkan ide dan gagasannya di 

depan orang lain. 

Fakta-fakta di atas menunjukkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran keterampilan berdiskusi pada mata pelajaran IPS kurang 

optimal. Hal ini terjadi bukan hanya karena faktor peserta didik saja, tetapi 

guru juga kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran, sehingga peserta 

didik kurang tertarik dalam menerima pelajaran IPS. Kualitas dan 

keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan 

ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran, 

sehingga guru harus dapat menemukan model pembelajaran yang sesuai 

untuk diterapkan dalam pembelajaran. Diperlukan perbaikan yang dapat 

mendorong seluruh siswa untuk aktif dalam menyampaikan pendapat atau 
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pikiran dan perasaan secara lisan untuk mengoptimalkan hasil belajar, 

terutama keterampilan berdiskusi dalam pelajaran IPS, diperlukan pendekatan 

yang lebih menekankan kerjasama siswa, keaktifan, dan kreativitas siswa 

serta ada kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan informasi.  

Strategi pembelajaran yang paling sering digunakan untuk 

mengaktifkan siswa adalah melibatkan siswa dalam diskusi dengan seluruh 

kelas, akan tetapi, strategi ini tidak terlalu efektif walaupun guru sudah 

berusaha dan mendorong siswa untuk berpartisipasi. Sebagian besar siswa 

hanya sebagai penonton saja, sedangkan yang menguasai kelas hanya 

beberapa siswa. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran seperti itu adalah dengan pembelajaran kooperatif.  

Melalui pembelajaran kooperatif, siswa akan bekerja bersama dalam 

kelompoknya, kemudian berdiskusi tentang suatu informasi, dan 

mengungkapkannya kepada kelompok lain. Hal tersebut diperkuat oleh salah 

satu teknik yang ada dalam model pembelajaran kooperatif adalah Two Stay 

Two Stray. Melalui model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two 

Stray diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya dalam 

kelompoknya sendiri, kemudian dalam kelompok lain. Dengan demikian 

struktur Two Stay Two Stray dapat memberi kesempatan kepada kelompok 

untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain.  

Melalui penerapan model ini, banyak hal positif yang bisa diperoleh. 

Salah satunya guru dapat mengefektifkan waktu pembelajaran karena dua 

siswa (sebagai tuan rumah) diminta tampil berbicara yaitu melaporkan secara 
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lisan hasil diskusi kepada kelompok lain. Dua siswa lain (sebagai tamu) juga 

pergi ke kelompok lain untuk mendengarkan presentasi kelompok lain dan 

berdiskusi dikelompok tersebut. Hal itu tentunya sangat berbeda ketika siswa 

atau kelompok maju satu per satu ke depan kelas.  

Melalui model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two Stray 

ini, siswa akan bekerja secara berkelompok. Ketika melaporkan ke kelompok 

lain juga secara berpasangan (2 orang) sehingga diharapkan siswa tidak 

merasa takut dan grogi ketika mengungkapkan hasil diskusi kepada kelompok 

lain. Hal ini juga menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melaksanakan 

penelitian tindakan kelas sebagai usaha perbaikan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran keterampilan berdiskusi siswa dalam pelajaran IPS, dengan 

judul: “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Two Stay Two 

Stray Sebagai Upaya Peningkatkan Keterampilan Berdiskusi Siswa Kelas 

VIII C di SMP N 4 Kalasan”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat 

masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran IPS di kelas 

VIII C SMP N 4 Kalasan. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai 

berikut:  

1. Rendahnya keterampilan berdiskusi siswa. 

2. Kurangnya keberanian siswa dalam mengungkapkan ide dan gagasan 

kepada teman-temannya. 
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3. Kurangnya rasa percaya diri siswa terhadap kemampuan berbicaranya. 

4. Kurangnya motivasi yang diberikan guru kepada siswa.  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat begitu luasnya 

permasalahan yang ada, maka penelitian ini dibatasi pada masalah rendahnya 

keterampilan berdiskusi siswa kelas VIII C pada mata pelajaran IPS di SMP 

N 4 Kalasan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah penerapan model pembelajaran kooperatif teknik 

Two Stay Two Stray dapat meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa kelas 

VIII C pada mata pelajaran IPS di SMP N 4 Kalasan? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan berdiskusi siswa setelah penerapan 

model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two Stray  pada mata 

pelajaran IPS di kelas VIII C SMP N 4 Kalasan. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis tentang 

konsep model pembelajaran dalam pengajaran IPS. Sumbangan teoritis itu 

penting, mengingat selama ini model pengajaran IPS masih monoton.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1.  Siswa termotivasi dalam pembelajaran diskusi pada mata pelajaran 

IPS. 

2. Dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay 

Two Stray pada pembelajaran berdiskusi mata pelajaran IPS, siswa 

akan dilatih dan dibiasakan bekerjasama serta menjaga kekompakan 

kelompok. 

3. Penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two 

Stray memungkinkan dapat meningkatkan keterampilan berdiskusi 

siswa pada pelajaran IPS. 

b. Bagi Guru 

1. Upaya menawarkan inovasi dalam model pembelajaran keterampilan 

berdiskusi. 

2. Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan 

sehingga dapat menarik perhatian siswa. 

3. Sarana bagi guru untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa 

dalam pembelajaran yang inovatif. 

4. Meningkatkan kinerja guru karena dengan model ini dapat 

mengefektifkan waktu pembelajaran berdiskusi. 

c. Bagi Peneliti 

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti tentang model 

pembelajaran.  
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2.  Mendapatkan fakta bahwa dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik  Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 

keterampilan berdiskusi siswa. 

d. Bagi Sekolah 

1. Sebagai inovasi pembelajaran yang dilaksanakan guru. 

2. Memberikan pengalaman pada guru lain untuk menerapkan proses 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan model 

pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two Stray. 

e. Bagi Masyarakat 

Dapat mempertimbangkan sebagai masukan untuk penelitian mengenai 

model pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two Stray lebih lanjut. 

 


