
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wahana bagi manusia untuk mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran baik secara formal, maupun non 

formal. Dalam prosesnya pendidikan tidak hanya membekali siswa dengan 

pengetahuan, melainkan juga keteladanan sikap. Hal ini telah ditegaskan dalam 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 3, 

pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam 

prinsipnya pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik 

dengan sistem terbuka dan multimakna (UU RI No. 20 Th. 2003 pasal 4.2). 

Salah satu cara untuk menunjang adanya pembelajaran yang multimakna 

tersebut, maka disusunlah cabang-cabang ilmu yang substansinya disesuaikan 

dengan jenjang pendidikan. Dalam setiap cabang ilmu mempunyai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai, begitu juga dengan IPS. 

Dalam kurikulum 2006 dipaparkan bahwa mata pelajaran IPS disusun secara 

sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju 

kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan 
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pendekatan tersebut diharapkan siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih 

luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

Pernyataan di atas didukung dengan pendapat Sapriya (2007: 133) 

tentang tujuan IPS yaitu (a) mengajarkan konsep-konsep dasar sejarah, 

sosiologi, antropologi, ekonomi, dan kewarganegaraan melalui pendekatan 

pedagogis, dan psikologis, (b) mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

kreatif, inkuiri, problem solving, dan keterampilan sosial, (c) membangun 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan 

(d) meningkatkan kerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang 

heterogen baik secara nasional maupun global. 

 

Itulah sebabnya, IPS perlu dipelajari disetiap jenjang pendidikan. Karena 

IPS dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Berdasarkan hasil survey di 

lapangan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, diketahui bahwa proses 

pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 3 Tempuran Lampung Tengah Tahun 

Pelajaran 2012/2013 masih banyak memiliki kekurangan. Diantaranya, guru 

belum memanfaatkan media dan model pembelajaran secara bervariasi. Tes 

yang diberikan hanya berasal dari buku cetak, sehingga siswa kurang 

mendapatkan jenis soal yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan rendahnya 

kemampuan berpikir siswa serta kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPS tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dari data hasil ulangan 

semester ganjil.  
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Tabel 1. Hasil ulangan semester ganjil mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 3   

Tempuran Trimurjo Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013 

No KKM 
Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

siswa 

yang 

tuntas 

Jumlah 

Siswa 

yang tidak 

tuntas 

Persentasi 

Ketuntasan 

(%) 

Persentasi 

ketidaktuntasan 

(%) 

1 67 26 11 15 42 58 

 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 67, hanya 11 siswa yang tuntas 

dari 26 siswa di kelas IV. Melihat fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, 

maka perlu diadakan perbaikan proses pembelajaran agar motivasi dan hasil 

belajar siswa dapat meningkat. Menurut Degeng (dalam Sugiyanto, 2008: 1) 

daya tarik suatu pembelajaran ditentukan oleh dua hal, pertama oleh mata 

pelajaran itu sendiri, dan kedua oleh cara mengajar guru. Pada poin yang kedua 

ini yaitu cara mengajar guru berkaitan erat dengan penggunaan berbagai model, 

metode, atau strategi dalam pembelajaran. Hal ini dipertegas oleh pendapat 

Zarkasi (dalam Asmani, 2011: 25) bahwa dalam proses belajar mengajar, guru 

harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. 

Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua strategi, model, atau metode 

dapat digunakan untuk semua mata pelajaran. Akan lebih baik apabila guru 

memilih model pembelajaran yang benar-benar tepat untuk memperbaiki mutu 

pembelajarannya.  

Salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dipaparkan di atas, model 

problem based learning dapat dikatakan model pembelajaran yang tepat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Rusman (2010: 237) bahwa model problem 
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based learning adalah sebuah cara memanfaatkan masalah untuk menimbulkan 

motivasi belajar. Karena model ini menekankan pada pemerolehan pemahaman 

yang utuh dari sebuah materi yang diformulasikan dalam masalah dunia nyata. 

Sehingga diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya 

melalui integrasi dan sintesis informasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan perbaikan 

kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

model problem based learning pada pembelajaran IPS siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Tempuran Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian 

sebagai berikut. 

1. Guru masih mendominasi dalam pembelajaran dan belum memanfaatkan 

model-model pembelajaran, sehingga proses pembelajaran terasa 

membosankan. 

2. Siswa  kurang mendapatkan jenis soal yang bervariasi. 

3. Rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

4. Belum menggunakan model problem based learning. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah meningkatkan motivasi siswa kelas IV SD Negeri 3 

Tempuran Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan penerapan 

model problem based learning? 

2. Apakah penerapan model problem based learning dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 3 Tempuran Lampung Tengah Tahun 

Pelajaran 2012/2013? 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tindakan kelas ini 

adalah untuk: 

1. Meningkatkan motivasi siswa kelas IV SD Negeri 3 Tempuran Lampung 

Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan penerapan model problem based 

learning. 

2. Meningkatkan hasil Belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 3 Tempuran 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan penerapan model 

problem based learning. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

1. Bagi siswa 

Meningkatnya motivasi dan hasil belajar IPS siswa dengan penerapan model 

problem based learning. 
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2. Bagi guru 

Bertambahnya wawasan guru dalam menerapkan model problem based 

learning dalam pembelajaran IPS sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan dan profesionalitas guru. 

3. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan inovasi 

pembelajaran guna mengoptimalkan ketercapaian tujuan dalam proses 

pembelajaran. 

4. Bagi peneliti 

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan mengenai penelitian tindakan 

kelas agar kelak dapat bekerja secara profesional. 

 


