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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu tiang dasar guna membangun dan 

meningkatkan sumber daya manusia untuk kemajuan suatu bangsa. 

Pendidikan diselenggarakan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilan saja, tetapi juga untuk membentuk karakter setiap individu. 

Sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada 

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dalam Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 2) menjelaskan bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Kurikulum 2013 hadir untuk merealisasikan fungsi dan tujuan dari 

pendidikan nasional. Menurut Yulianti, Djatmika & Santoso (2016: 34) 

pemetaan kompetensi kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar menujuk pada pendapat Bruner (1960), yaitu berorientasi pada 

pengembangan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. 

Dengan demikian bahwa pembelajaran tidak hanya untuk mengembangkan 

kemampuan pengetahuan saja namun juga hadir untuk mengembangkan 

kemampuan sikap dan keterampilan siswa. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial disingkat IPS merupakan 

mata pelajaran yang dipelajari pada pendidikan formal mulai dari sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi. Hakikat IPS di Sekolah Dasar menurut 

Susanto (2013: 138), adalah “untuk memberikan pengetahuan dasar dan 

keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sedini 

mungkin”. Dengan demikian IPS tidak hanya memberikan pengetahuan saja
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kepada siswa, tetapi IPS juga memberikan bekal keterampilan dan nilai guna 

menjadikan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Untuk mempersiapkan siswa terjun dalam kehidupan bermasyarakat, 

seorang siswa harus memiliki sikap komunikatif agar dapat bergaul dengan 

masyarakat. Menurut Kurniawan (2017: 95) menjelaskan banyak faktor yang 

dapat membuat anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satunya, 

memberikan sedikit kebebasan pada anak agar mudah bergaul. Sebab, anak 

yang punya banyak teman sesungguhnya dapat membawa dampak positif 

bagi perkembangannya, terutama dalam menumbuhkan karakter pandai 

bersahabat dan mampu berinteraksi serta berkomunikasi secara baik di 

lingkungannya. Menurut Yaumi (2014:107) sikap komunikatif ini dapat 

dikembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang nyaman, situasi 

yang mengundang, dan lingkungan yang menarik. Selain itu, dibutuhkan pula 

berbagai aktivitas yang melibatkan beberapa orang atau kelompok untuk 

saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan. Orang yang memiliki sikap komunikatif ini dapat menyampaikan 

sebuah pemikiran kepada orang lain dengan baik dan dapat menjadi 

pendengar dengan respon yang tepat. 

Sikap komunikatif merupakan bagian dari 18 nilai-nilai pembentuk 

karakter. Sikap komunikatif perlu dikembangkan dalam diri siswa agar siswa 

mampu berkomunikasi dengan mudah baik itu dengan teman sebaya, guru 

ataupun masyarakat. Melalui sikap komunikatif siswa juga mampu dengan 

mudah menyampaikan pendapatnya baik itu di dalam kelas maupun di 

lingkungan masyarakat. Sikap ini dapat dimiliki oleh setiap siswa melalui 

pembiasaan yang terus menerus dipraktikkan dan dilakukan. Allah berfirman 

dalam surat Thaha ayat 44: 

 فَقُوََل لَهُ قَْوَلا لَي ِّناا لَعَلَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو يَْخَشى(٤٤)

 

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata 

yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”. (Q.S Thaha: 44). 
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Penjelasan dari surat Thaha ayat 44 ini, yaitu pada saat berbicara 

hendaklah berbicara dengan lemah lembut dan tidak berbicara dengan 

perkataan yang kasar. Dengan begitu seseorang yang hendal diajak 

berkomunikasi akan merasa nyaman. Serta hindarilah berkata kasar dan 

menggunakan intonasi yang tinggi. Oleh sebab itu, sikap komunikatif sangat 

perlu dimiliki oleh setiap orang melalui pembiasaan sejak dini. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas V 

pada tanggal 14 November 2018, ditemukan masalah bahwa pada saat proses 

pembelajaran IPS kurang bervariasinya kegiatan pembelajaran sehingga 

menyebabkan rendahnya respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Dari 

32 siswa sebanyak 10 orang siswa berani mengemukakan pendapatnya, 

sedangkan 22 orang siswa lainnya masih malu-malu untuk mengemukakan 

pendapatnya. Hal ini menunjukan bahwa rendahnya tanggung jawab siswa 

terhadap pembelajaran sehingga membuat kurangnya partisipasi siswa dalam 

mengemukakan dan mendengarkan pendapat siswa lainnya. Pada saat 

kegiatan berkelompok dilaksanakan hanya beberapa siswa yang aktif 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Disamping itu kurangnya rasa 

percaya diri menjadikan siswa kurang aktif dikelas. Siswa yang kurang aktif 

tersebut lebih bergantung pada temannya yang aktif yang akan menghambat 

proses pembentukan sikap komunikatif.  

Data tersebut dibuktikan pada saat pengamatan dilapangan pada 14 

November 2018 bahwa pada saat proses pembelajaran terlihat masih 

rendahnya keterlibatan siswa selama kegiatan pembelajaran. Dan terlihat juga 

pada saat siswa kurang memahami materi pembelajaran yang telah 

disampaikan, siswa memilih diam dan enggan bertanya baik itu kepada 

temannya maupun kepada guru. Hasil angket yang diberikan kepada siswa 

pada tanggal 9 April 2019 mengenai sikap komunikatif siswa memperoleh 

hasil 40,36% dari indikator sikap komunikatif siswa.  

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan teknik 

teknik pembelajaran, yaitu teknik kancing gemerincing. Teknik pembelajaran 

kancing gemerincing mempunyai keunggulan mengatasi hambatan 
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pemerataan kesempatan mengajukan pendapat yang sering terjadi dalam 

kegiatan diskusi didalam kelompok. Teknik kancing gemerincing ini 

mempunyai langkah-langkah yang dapat membuat sikap komunikatif siswa 

meningkat. Mulai dari menyiapkan kancing atau benda kecil lainnya, 

membagikan kepada setiap siswa, dan menjelaskan prosedur menggunakan 

kancing atau benda kecil lainnya. Dengan menggunakan kancing atau benda 

kecil lainnya ini dapat memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan 

yang sama untuk berperan serta dan berkontribusi pada kelompoknya masing-

masing. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Dewi, 

Sugiarta, & Suarsana (2015: 8) melalui penggunaan teknik kancing 

gemerincing siswa menjadi lebih aktif secara keselurahan dalam kegiatan 

diskusi kelompok. Hal ini dikarenakan teknik kancing gemerincing menuntut 

siswa untuk mampu mengemukkan pendapat dan berkontribusi selama 

kegiatan diskusi berlangsung. Selain itu, adapula penelitian yang dilakukan 

oleh Tiangka, Qaddafi & Suhardiman (2018: 39) bahwa menggunakan 

gemerincing dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

termotivasi untuk menerapkan teknik kancing gemerincing sebagai upaya 

mengatasi rendahnya sikap komunikatif siswa di kelas tinggi SDN 

Selabintana Wetan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan 

sebelumnya, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan teknik kancing gemerincing dalam pembelajaran 

IPS di kelas tinggi? 

2. Bagaimana peningkatan sikap komunikatif siswa dengan menggunakan 

teknik kancing gemerincing dalam pembelajaran IPS di kelas tinggi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan teknik kancing gemerincing dalam 

pembelajaran IPS di kelas tinggi. 

2. Mendeskripsikan peningkatan sikap komunikatif siswa dengan 

menggunakan teknik kancing gemerincing dalam pembelajaran IPS di 

kelas tinggi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penerapan teknik kancing gemericing pada pembelajaran siswa di 

kelas dapat memotivasi siswa berani mengemukkan pendapatnya, 

menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat. Dengan 

demikian penerapan teknik kancing gemerincing dapat meningkatkan 

sikap komunikatif siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat memberikan usulan kepada pihak sekolah 

dalam rangka untuk memperbaiki mutu pendidikan di sekolah dasar. 

b. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang 

berbeda sehingga dapat meningkatkan sikap komunikatif siswa dan 

mengingat materi pembelajaran. 

c. Bagi Guru 

Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pendidik 

untuk memilih teknik pembelajaran yang bervariasi dalam 

pembelajaran dan dapat menerapkan teknik kancing gemerincing di 

kelas.  
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d. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat memotivasi peneliti untuk terus belajar guna 

menambah pengetahuan dan pengalaman secara langsung sebagai 

calon pendidik, terutama dalam menerapkan teknik kancing 

gemerincing serta dapat mengetahui peningkatan sikap komunikatif 

siswa dalam pembelajaran IPS. Selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 


