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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Guru adalah tenaga pendidik yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

pembelajaran di sekolah, sesuai dengan standar pendidik guru harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional.  

Pendidikan IPS diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPS di 

kelas yang diajarkan guru masih menggunakan metode ceramah, karena guru 

hanya mengajar dengan menggunakan buku seadanya. Guru tidak 

menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Aktivitas dan prestasi belajar siswa di SDN 5 Sukaraja masih belum dapat 

dimaksimalkan dikarenakan penyampaian materi IPS yang monoton. 

Aktivitas siswa di dalam kelas belum dapat diaktifkan karena situasi belajar 

di dalam kelas yang masih didominasi oleh guru mata pelajaran. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu pembelajaran dengan 

metode yang tepat untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yaitu melalui 

metode kerja kelompok. Pembelajaran dengan menggunakan kerja kelompok 

merupakan pembelajaran yang memberikan peranan secara nyata dan 
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memperagakan langsung kepada siswa dalam menemukan suatu konsep 

maupun teori yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan 

penerapan pembelajaran kerja kelompok diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa sehingga siswa tidak mendapatkan materi yang belum jelas 

jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPS khususnya 

materi menggunakan peta manusia belum mencapai ketuntasan pada siswa 

kelas IV SD Negeri 5 Sukaraja. Hal ini terlihat dari prestasi belajar siswa 

selama ini belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dalam mata 

pelajaran IPS yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah yaitu 65. Di 

bawah ini data nilai hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 5 Sukaraja. 

Tabel 1.1 Nilai Ujian Tengah Semester IPS Kelas IV SDN 5 Sukaraja 

 

No Nilai Kriteria Jumlah siswa Persentase 

1  65 – 100 Tinggi 6 23,07 % 

2   50 -  60 Sedang 7 26,92 % 

3 ≤ 50 Rendah 13 50,00% 

Jumlah 26 100 % 
Sumber : Observasi awal sebelum penelitian siswa kelas IV SDN 5 Sukaraja 

Tabel 1.1 di atas menjelaskan tentang nilai rata-rata hasil belajar mata 

pelajaran IPS yang belum tuntas adalah 20 siswa (76,92%) sedangkan 

seharusnya ketuntasan dicapai oleh ≥ 70%. Kurikulum di sekolah telah 

menetapkan bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada pelajaran IPS 

adalah 65 sedangkan dari data hasil belajar siswa masih banyak yang belum 

mencapai KKM. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Prestasi 

Belajar IPS dengan Menggunakan Metode Kerja Kelompok Pada Siswa Kelas 

IV SDN 5 Sukaraja Bandar Lampung”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yaitu :  

1. Hasil belajar siswa dalam materi peta masih sangat rendah. 

2. Aktivitas siswa pasif. 

3. Pembelajaran masih bersifat konvensional. 

4. Metode yang digunakan tidak bervariasi. 

5. Penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran masih kurang. 

1.3 Pemecahan Masalah 

Bertitik tolak dari identifikasi masalah di atas, maka pemecahan masalah yang 

akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menggunakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. 

2. Menggunakan metode yang sesuai dengan materi dalam hal ini penulis 

akan menggunakan metode kerja kelompok. 

3. Dalam pembelajaran selalu menggunakan alat peraga yang sederhana, 

menarik, dan mudah didapat. 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pemecahan masalah, maka 

penulis membuat rumusan masalah yaitu :  

1. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar IPS dengan menggunakan metode 

kerja kelompok pada siswa kelas IV SDN 5 Sukaraja Bandar Lampung? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar IPS dengan menggunakan metode 

kerja kelompok pada siswa kelas IV SDN 5 Sukaraja Bandar Lampung? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  latar belakang, identifikasi masalah, pemecahan masalah dan 

rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS dengan menggunakan metode 

kerja pada siswa kelompok kelas IV SDN 5 Sukaraja Bandar Lampung. 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar IPS dengan menggunakan metode 

pada siswa kerja kelompok kelas IV SDN 5 Sukaraja Bandar Lampung. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1.  Bagi Siswa 

a. Meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar IPS siswa kelas IV pada 

materi pokok peta. 

b. Memperoleh kemudahan dalam belajar IPS materi pokok peta dengan 

metode kerja kelompok. 

2.   Bagi Guru 

a. Mendapatkan metode dan strategi pembelajaran bervariasi untuk 

meningkatkan materi pokok peta. 

b. Meningkatkan keterampilan menggunakan alat peraga. 

3. Bagi Sekolah 

a. Memiliki guru yang dapat mengajar dengan  professional. 

b. Memiliki kepercayaan dari masyarakat karena kualitas hasil pendidikan 

yang baik. 
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1.7 Definisi Operasional 

1. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

mendapatkan perubahan melalui pengalaman. 

2. Prestasi belajar adalah salah satu hasil ujian dalam proses pengajaran yang 

dilaksanakan secara formal. 

3. Aktivitas belajar adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam menyelesaikan urusannya baik kegiatan jasmani maupun rohani. 

4. IPS adalah kombinasi/hasil pemfusian/perpaduan dari sejumlah mata 

pelajaran seperti Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, dan Politik. 

5. Peta adalah gambaran bumi dengan skala tertentu digambarkan pada 

bidang datar melalui proyeksi tertentu. 

6. Metode kerja kelompok sangat tepat digunakan dalam pembelajaran IPS 

karena dalam pembelajaran tersebut melibatkan siswa secara langsung dan 

dapat melatih anak untuk lebih kreatif. 

7. Siswa kelas IV SDN 5 Sukaraja berjumlah 26 orang. Jumlah siswa 

perempuan 12 orang dan jumlah siswa laki-laki 14 orang. Prestasi belajar  

IPS materi pokok peta yang masih rendah hal ini disebabkan karena 

Pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran bersifat 

konvensional, metode yang digunakan tidak bervariasi, penggunaan alat 

peraga dalam proses pembelajaran masih kurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


