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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan bermasyarakat kita akan selalu berinteraksi terhadap satu 

sama lainnya. Dengan bermasyarakat kita pasti akan membutuhkan orang 

lain. Berinteraksi juga kita dapat mengenal satu sama lain. Maka dari itu 

kita harus menempuh pendidikan yang sesuai dengan peraturan 

pemerintah. Begitupun dengan pendidikan Sekolah Dasar, adalah 

pendidikan dasar yang harus kita tempuh selama 6 tahun. Pendidikan pun 

tidak hanya mentransfer ilmu yang dimiliki oleh pendidik kepada siswa, 

tetapi pendidikan adalah suatu kegiatan belajar mengajar memahami 

pengetahuan segala sesuatu, sehingga siswa memahami pengetahuan yang 

sebelumnya belum mereka ketahui. Dengan pendidikan juga bisa sebagai 

bekal untuk mempersiapkan masa depan sesuai dengan keinginan dan 

kemampuan peserta didik pada setiap bidangnya.  

Berikut adalah salah satu ayat Al Quran yang menjelakan mengenai 

pendidikan: 

Q.S. Thoha ayat 114 

 

           

                   

 

Artinya : “Dan katakanlah (olehmu Muhammad), “Ya Tuhanku, 

tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”.  

Salah satunya dengan mempelajari Ilmu Pendidikan Sosial 

khususnya bagi anak Sekolah Dasar. Mempelajari Ilmu Pengetahuan 

Sosial, mereka akan mengetahui betapa pentingnya berinteraksi Sosial 

dalam bermasyarakat.  Mereka juga akan memahami caranya bertoleransi 

terhadap sesama, saling menolong satu sama lain, bersikap sopan santun, 

mengenal negara Indonesia dan Negara-Negara Dunia lainnya. Hakikat 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu mengenai pentingnya kita 
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berinteraksi satu sama lain.  Kita sadari sejak kita lahir ke dunia ini sudah 

mulai berinteraksi dengan orang lain, keluarga, teman, guru, dan 

masyarakat. Mempelajari ilmu pengetahuan sosial juga kita akan 

mengetahui bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi akan membuat kita paham tentang cara 

jual beli, kebutuhan pokok, dan lain sebaginya. Adapun karakteristik yang 

dimiliki oleh ilmu pengetahuan sosial bersifat selalu berubah-ubah 

dikarenakan perkembangan yang terjadi di masyarakat baik dari segi 

aspek, materi, dan perkembangan. Mempelajari ilmu pengetahuan sosial 

kita akan paham cara berinteraksi, cara untuk memenuhi kehidupan pokok, 

mengenai perdagangan, dan keragaman budaya.  

IPS  mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang menuasai 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), Sikap dan nilai (attitudes 

and values), agar menjadi warga negara yang baik (Sapriya, 2015: 12). 

Indonesia memiliki keragaman seperti budaya, agama, dan adat.  Salah 

satu sikap yang harus dipelajari oleh peserta didik adalah sikap toleransi, 

karena dengan mempelajarinya peserta didik akan paham bagaimana 

menghargai satu sama lain tanpa adanya sikap saling membedakan. 

Walaupun kita hidup bermasyarakat dengan berbeda-beda budaya, agama, 

dan adat kita harus bisa menjalin suatu persaudaraan, bukan karena adanya 

perbedaan membuat kita berjauhan tetapi  kita harus berjalan beriringan. 

Adanya perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita berinteraksi 

sosial terhadap sesama. 

Dalam proses pembelajaran guru harus dapat menanamkan karakter-

karakter yang baik yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Karena jika 

siswa memiliki karakter yang baik, mereka dapat mengaplikasikannya di 

dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungan sekitarnya. Adapun salah 

satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap siswa yaitu karakter sikap 

toleransi. Karena kita sadar kita hidup di negara yang memiliki 

keberagaman agama, suku, adat, ras, dan budaya, sehingga jika anak tidak 

ditanamkan pada dirinya bertoleransi dengan orang lain, maka anak tidak 
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dapat menghargai perbedaan yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Sedangkan jika guru menanamkan pendidikan karakter kepada anak, maka 

anak akan dapat menerima keberagaman yang terjadi di lingkungan 

sekitar, dapat saling menghargai pendapat satu sama lain, menerima 

kekurangan orang lain, dapat bekerjasama dengan baik walupun memiliki 

perbedaan pendapat, latar belakang dan pengetahuan. 

Berdasarkan  hasil wawancara yang dilaksanakan di SDI Al-Azhar 7 

Kota Sukabumi pada tanggal 5 November 2018 kepada guru kelas V 

menjelaskan bahwa rendahnya sikap menerima kekurangan teman satu 

sama lain, rendahnya menerima pengetahuan dan pendapat orang lain, 

rendahnya menerima kesepakatan walaupun berbeda pendapat dengan diri 

sendiri, dan rendahnya sikap bekerja sama dengan temen dikarenakan 

memiliki perbedaan pendapat, latar belakang, dan pengetahuan dengan 

orang lain. 

Menurut Kemendiknas (Soriani, 2015: 21) sikap toleransi yaitu sikap 

dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Pendapat 

kemendiknas tersebut menjelaskan bahwa toleransi yaitu sikap saling 

menghargai setiap perbedaan yang ada diantara masyarakat yang satu 

dengan masyarakat yang lainnya. Sikap bertoleransi siswa di kelas sangat 

berpengaruh terhadap sikap yang mereka tunjukan selama proses 

pembelajaran berlangsung, dan pemahaman yang mereka dapatkan kurang 

karena mereka belum aktif dalam mengungkapkan pendapatnya ketika 

proses diskusi berlangsung, dengan mereka berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran berarti mereka memahami pengetahuan yang telah 

dipelajarinya. Tidak sedikit diantara mereka masih ada yang lebih asik 

dengan dunianya seperti, menggambar, coret-coret, menyanyi, mengobrol, 

ataupun diam dan sekedar tidur. Sehingga pengetahuan yang mereka 

dapatkan pun hanya sebatas dari apa yang mereka perhatikan dan pahami 

saja, tidak secara menyeluruh materi yang telah disampaikan oleh 

pendidik.  
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Dalam proses pembelajaran juga pendidik harus dapat memberikan 

pengetahuan bersosial terhadap sesama, dengan begitu dalam diri setiap 

peserta didik akan mucul sikap toleransi, empati, peduli terhadap sesama. 

Karena bukan hanya bidang pengetahuan akademik saja yang harus 

dimiliki oleh setiap peserta didik dan pengetahuan sosial juga harus 

dimiliki oleh siswa. Dengan begitu pengetahuan dan sikap harus seimbang 

karena 2 hal tersebut sangat penting dan harus dimiliki pada diri setiap 

peserta didik  

Menurut Trianto (2010:171) menyatakan bahwa ilmu pengetahuan 

sosial adalah integrasi dari cabang-cabang ilmu sosial seperti sejarah, 

sosiologi, geografi, ekonomi, dan budaya. Pemberian pendidikan karakter 

kepada peserta didik  akan sangat bermanfaat, karena jika pendidikan 

tersebut diberikan dan dilaksanakan kepada siswa, mereka akan 

mengetahui bagaimana ciri karakter baik dan karakter tidak baik. Mereka 

juga akan mengetahui bahwa karakter itu adalah sikap yang sudah ada 

pada diri setiap manusia. Tetapi sikap itu bisa kita rubah dari yang tidak 

baik menjadi baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik. 

Salah satu dari karakter yang harus dimiliki oleh setiap manusia 

adalah sikap toleransi, sikap toleransi ini sangat penting untuk kita 

bersosialisasi dengan sesama. Kita hidup di dunia ini diciptakan dengan 

berbagai macam ragam, baik dari suku, adat, agama, dan negara. Oleh 

karena itu dengan kita memiliki sikap toleransi pada diri kita akan mudah 

untuk menghargai terhadap sesama baik yang satu agama dengan kita 

ataupun tidak. 

Adanya perbedaan bukan berarti kita berjauhan, tapi kita akan selalu 

beriringan dengan menghargai satu sama lain, akan sangat lebih baik jika 

pada diri setiap peserta didik memiliki sikap toleransi terhadap sesama. 

Kekeluargaan dan kebersamaan akan mudah diciptakan. Dengan peserta 

didik mengetahui tentang interaksi sosial maka pendidik dapat  

menanamkan sikap sosial yang baik pada setiap siswa. Karena masih 
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adanya siswa yang belum memahami pentingnya bertoleransi satu sama 

lain. 

Menggunakan model pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar, akan sangat membantu pendidik untuk menyampaikan 

materi kepada siswa. Dengan penerapan model Pair Checks dalam proses 

pembelajaran akan membuat peserta didik jauh lebih memahami materi 

yang disampaikan oleh pendidik, menghargai pendapat satu sama lain, 

menerima kesepakatan bersama dalam berdiskusi, dan keaktifan peserta 

didik juga akan jauh lebih terlihat, karena peserta didik akan sangat 

menyukai pembelajaran yang bersifat menyenangkan. Menggunakan 

model Pair Checks ini akan sangat jelas terlihat sikap toleransi yang ada 

pada diri setiap peserta didik.  

Model ini sangat diperlukan sikap untuk bisa menghargai pendapat 

orang lain, menghargai ketika ada orang lain yang sedang berbicara, dan 

menghargai ketika kekalahan harus diterima. Model ini juga akan 

menciptakan kekompakan dan kerjasama atas satu tim akan tercipta. 

Karena keberhasilan itu bukan didapatkan dari hasil seorang diri, tapi 

keberhasilan dapat kita dapatkan jika kita bekerjasama dengan baik dan 

menghargai sesama. Seperti yang dikatakan oleh (Nurulhayati dalam 

Miftahul Huda, 2014 : 6) Pembelajaran Kooperatif adalah strategi 

pembelajaran yang melibatkan partisipasi dalam suatu kelompok kecil 

untuk saling berinteraksi. Siswa harus dapat berinteraksi secara aktif, 

seperti dapat bertoleransi satu sama lain terhadap perbedaan dan 

keragaman yang dimiliki seperti perbedaan pendapat, latar belakang, dan 

perbedaan pengetahuan. 

Peserta didik memiliki pengetahuan yang baik dan sikap toleransi 

yang baik, akan mudah memahami materi pelajaran karena dengan batuan 

model pembelajaran Pair Checks. Siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan, karena didorong untuk mengerjakan 

permasalahan yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh setiap siswa.  
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Siswa juga akan paham bagaimana cara berinteraksi yang baik 

terhadap sesama, terhadap yang lebih dewasa, cara bagaimana menghargai 

suatu perbedaan, menghargai jika ada orang yang sedang berbicara 

ataupun memberikan masukan, sehingga jika adanya suatu perbedaan 

tidak akan adanya suatu permusuhan. Siswa sudah diberikan pengetahuan 

mengenai pendidikan karakter yaitu bersikap toleransi terhadap sesama 

dan siswa sudah memahami manfaat mengetahui dan mempelajari 

pendidikan karakter yang diberikan oleh pendidik.  

Seperti yang dikatakan oleh Azwar (2010: 5) menyatakan bahawa 

sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan 

konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan 

berperilaku terhadap suatu objek. Sikap dapat terbentuk berdasarkan dari 

pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki, sehingga menjelma menjadi 

konatif. Pembelajaran sikap toleransi akan menjadi tindakan yang harus 

dilakukan di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dengan 

lingkungan sekitar kita.  

Maka dari itu diharapkan setelah penerapan model Pair Checks 

dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru, siswa dapat 

memahami ilmu pengetahuan sosial secara menyeluruh, memahami betapa 

pentingnya kita untuk memiliki  sikap sosial yang baik terhadap sesama, 

keluarga, guru, dan masyarakat, memahami betapa pentingnya bersikap 

aktif dalam proses pembelajaran, agar materi yang disampaikan dapat 

dipahami dengan baik. Prestasi yang didapatkan oleh peserta didik akan 

meningkat karena proses pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta 

didik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan permasalahan yang terjadi, ditentukan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembelajaran IPS dengan menggunakan model Pair 

Checks untuk meningkatkan sikap toleransi siswa di kelas V ? 
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2. Bagaimana peningkatan sikap toleransi pada pembelajaran IPS di kelas V 

dengan menggunakan model Pair Checks ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

Pair Checks untuk meningkatan sikap toleransi siswa di kelas V 

2. Mendeskripsikan peningkatan sikap toleransi pada pembelajaran IPS di 

kelas V dengan menggunakan model Pair Checks. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi 

untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk 

peserta didik dan dapat memahami materi pembelajaran dengan mudah 

melalui model Pair Checks. 

2. Manfaat Praktis 

a. . Manfaat bagi peneliti selanjutnya  

1) Menjadi bahan acuan dalam penerapan model pembelajaran Pair 

Checks dalam proses belajar mengajar 

2) Memberikan pembelajaran dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar secara efektif dan menyenangkan 

3) Sebagai acuan untuk pembentukan pendidikan karakter anak 

b. Manfaat bagi siswa 

1) Menjadikan pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan dan 

siswa akan mudah dalam memahami materi pembelajaran yang 

disampaikan 

c. Manfaat bagi guru 

1) Menjadi bahan pendukung dalam proses pembelajaran untuk 

menyampaikan  materi pelajaran kepada siswa 

2) Menjadi inovasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

d. Manfaat bagi sekolah 

1) Menjadi bahan pendukung dalam inovasi pembelajaran sebagai nilai 

unggul sekolah 

2) Menjadi prestasi dalam pembelajaran pendidikan karakter 


