
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Tujuan pendidikan nasional sesuai yang diamanatkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yaitu “berkembangnya potensi siswa 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 serta bertanggung jawab”. Menurut Abdur 

(2016:5) “Tujuan pendidikan tersebut diwujudkan melalui pengembangan pembelajaran termasuk 

penerapan kurikulum di sekolah, diantaranya perubahan dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013”.  Hal tersebut yang mendasari akan pentingnya 

penerapan Kurikulum 2013 dalam dunia pendidikan khsusnya di Indonsesia karena kurikulum ini 

menuntut siswa untuk dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik antara 

sesama manusia maupun dengan sang pencipta. 

Pembelajaran didalam kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

harus dikuasai atau dipahami oleh siswa. Kompetensi inti terdiri dari empat poin, salah satunya 

ialah KI-2 tentang sikap sosial. Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulasi atau objek. “Sikap Sosial merupakan suatu hal pada sikap 

efektif, baik itu bersikap positif maupun negatif dalam hubungan dalam objek-objek psikologi” 

(Muhammad anas 2007). Searah dengan pemahaman oleh M Ngalim Purwanto yang berpendapat 

bahwa sikap sosial adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Maka dalam sikap sosial 

memiliki sebuah perangsang untuk menimbulkan timbal balik berupa tindakan. Abu Ahmadi 

(2007) mengungkapkan bahwa sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan 

yang nyata dan berulang-ulang terhadap objek sosial. sikap sosial tidak diperhatikan oleh diri 
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sendiri tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekolompoknya yang kemudian disebut objek sosial 

(objeknya banyak. Sikap sosial dapat dikembangakan dalam lingkup pendidikan terutama selama 

proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan membutuhkan perencanaan dan strategi 

yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran berupa penanaman sikap sosial siswa.  

Dalam menumbuhkan sikap sosial itu sendiri harus selalu dikembangkan dan dilatih terus 

menerus oleh guru melalui berbagai jenis pendekatan, model dan strategi. Peran strategi guru 

sangatlah dituntut dalam proses pembelajaran ini, sebagai wadah dan sebagai tempat 

meningkatkan kemampuan peserta didik agar mampu dan dapat berkembang secara maksimal dan 

baik. Dalam hal ini guru harus memiliki strategi yang baik dalam menumbuhkan sikap sosial 

peserta didik, hal tersebut dapat dilakukan tentunya dengan suatu perencanaan pembelajaran yang 

terencana dan terstruktur. Kemudian juga guru harus mampu mengendalikan atau mengontrol 

kondisi kelas agar tetap kondusif untuk belajar, guru harus bisa memfokuskan perhatian peserta 

didik agar tetap fokus kepada guru dan proses pembelajaran.  

Secara umum strategi adalah garis-garis besar yang bertujuan untuk bertindak mencapai 

tujuan tertentu.  Dihubungkan dengan proses pembelajaran, strategi dapat diartikan sebagai pola-

pola umum kegiatan guru dan peserta didik sebagai perwujudan dari tujuan pembelajaran yang 

sudah kita tetapkan. Rencana pembelajaran harus dimiliki oleh guru untuk mengembangkan dan 

menanamkan nilai-nilai pendidikan. Sebagai seorang guru, harus memiliki strategi pembelajaran 

sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar yang bisa menjadikan proses belajar mengajar 

menjadi lebih sistematis dan sesuai dengan kebutuhan akan materi yang ingin disampaikan oleh 

seorang pengajar, dengan demikian strategi bisa membantu untuk memudahkan seorang guru 

dalam memenuhi tujuan pembelajaran mencakup seluruh ranah pembelajaran, baik sikap, 

pengetahuan, sosial maupun keterampilan siswa.  



Dengan strategi pembelajaran juga seorang guru akan lebih terarah dalam penyampaian 

pelajaran yang menjadikan pembelajaran akan lebih lancar dan efektif. Oleh karena itu salah satu 

cara atau langkah agar seorang guru bisa memiliki dan mengembangkan strategi maka guru harus 

menguasai dan memiliki wawasan tentang pengetahuan yang berkenaan dengan hakikat belajar, 

serta macam-macam metode atau teknik mengajar dan penggunaannya, keterampilan-

keterampilan mengajar, dan komponen-komponen yang terkait dengan kelancaran proses belajar 

mengajar terutama sikap sosial antar siswa serta pihak lain di sekitarnya. 

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di Sekolah Dasar Negeri 55/1 Stridadi 

Peneliti menemukan bahwasannya sikap sosial pada siswa kelas II sudah dilaksanakan baik 

interaksi dengan guru, teman sebaya serta orang-orang disekitarnya. Keterangan tersebut sebagai 

bentuk sikap yang baik untuk mengantisipasi fakta dari berbagai media menyoroti dan menyajikan 

perkembangan mengenai sikap sosial siswa yang semakin tergoncang seiring perkembangan era 

globalisasi. Oleh karena itu, peneliti merasa sangat perlu untuk mengadakan penelitian untuk 

mengetahui strategi apakah yang digunakan guru dalam menanamkan sikap sosial siswa kelas VA 

55/I Sridadi. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan strategi yang digunakan guru dalam 

membentuk sikap sosial yang sangat diperlukan bagi siswa. Jadi berdasarkan permasalahan diatas 

maka menjadi latar belakang bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Strategi 

Guru dalam Menanamkan Sikap Sosial pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi”.  

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana strategi guru dalam menanamakan sikap sosial pada siswa di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 55/I Sridadi?”. 

 

1.3    Tujuan Penelitian 



Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan strategi guru dalam menanamkan sikap sosial pada siswa di kelas 

V Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi. 

1.4    Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan akan memberikan kontribusi dibidang pendidikan dengan 

memberikan tambahan referensi dan informasi mengenai strategi guru dalam menanamkan sikap 

sosial pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Sekolah 

Melalui penelitian ini diharapkan sekolah dapat memperoleh informasi sebagai masukan 

dalam menentukan kebijakan terkait strategi guru dalam menanamkan sikap sosial pada 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi. 

b) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi bagi guru mengenai strategi guru dalam menanamkan sikap sosial pada siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi. 

c) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang strategi guru dalam 

menanamkan sikap sosial pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 55/I Sridadi dan bekal 

dalam mempersiapkan diri sebagai calon guru profesional. 

 

  


