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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena 

kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh 

karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam 

proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan 

memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang 

berkaitan. 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

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

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 
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jawab, serta warga dunia yang cinta damai berdasarkan Permendiknas No. 

22/2006.. 

 

Selama ini pembelajaran IPS pada umumnya dilaksanakan secara klasikal. 

Metode maupun pendekatan pembelajaran yang konvensional seperti ceramah, 

tanya jawab, guru masih menggunakannya akibatnya hasil pembelajaran kurang 

maksimal.  Berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan pada kelas 

V SD Negeri Canti diperoleh hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial masih berada 

di bawah KKM yang ditetapkan yakni 65. Ini terlihat dari hasil belajar siswa yang 

rendah yaitu : 

Tabel 1.1 Data Observasi Penilaian Hasil Belajar 

Nilai Jumlah Siswa Persentase 

60 – 70 

50 – 60 

40 - 50 

10 

18 

4 

31,25% 

56,25% 

12,5% 
 

*Sumber: Data nilai kelas V SDN Canti Kecamatan Raja Basa 

 

 

Rendahnya hasil belajar tersebut merupakan dampak dari berbagai masalah yang 

muncul dalam pembelajaran. Permasalahan yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran tersebut diantaranya materinya terlalu banyak, susah untuk dihafal 

dan dianggap sebagai Mata Pelajaran yang membosankan. Rendahnya hasil 

belajar siswa ini juga disebabkan kurangnya aktivitas dan perhatian siswa pada 

mata pelajaran tersebut. Pada saat pembelajaran berlangsung siswa kurang terlibat 

atau cenderung pasif. 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka perlu ada suatu tindakan 

pembelajaran yang tepat yang dapat memperbaiki aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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Salah satu tindakan  yang dapat digunakan untuk memperbaiki hal tersebut adalah 

dengan menggunakan metode inkuiri. Dengan menggunakan metode inkuiri 

diharapkan memperbaiki pelajaran IPS yang selama ini dianggap pelajaran yang 

membosankan, diharapkan siswa akan belajar lebih aktif dan kreatif sehingga 

hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah pada penelitian 

ini adalah. 

a) Aktivitas belajar siswa rendah 

b) Hasil belajar siswa rendah, berdasarkaan observasi prapenelitian.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas,  maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan metode inkuiri dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS kelas V SD Negeri Canti Kecamatan Raja Basa 

Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Apakah penggunaan metode inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS kelas V SD Negeri Canti Kecamatan Raja Basa 

Kabupaten Lampung Selatan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  
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1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS dengan menggunakan metode inkuiri 

siswa kelas V SD Negeri Canti Kecamatan Raja Basa Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan metode inkuiri 

siswa kelas V SD Negeri Canti Kecamatan Raja Basa Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa penelitian ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar  IPS 

dengan menggunakan metode inkuiri siswa kelas V SD Negeri Canti dalam 

pelajaran IPS 

2. Bagi guru dapat memperbaiki pembelajaran yang di kelola dan sebagai 

masukan dalam memilih metode inkuiri pembelajaran yang tepat. 

3. Bagi sekolah dapat digunakan sebagai masukan pada pembelajaran berikutnya 

sehingga dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah. 
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