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ABSTRAK

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MELALUI METODE
PROBLEM SOLVING PADA PEMBELAJARAN

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SISWA
KELAS IV SD NEGERI 9

METRO PUSAT

Oleh

Ragil Alif Utama

Masalah penelitian adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran IPS dengan menerapkan metode problem solving.
Penelitian tindakan kelas ini 2 siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan
teknik non-tes dan tes. Alat pengumpulan data menggunakan lembar observasi
dan soal tes. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode problem solving dapat
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 9 Metro. Persentase
ketuntasan afektif siswa siklus I kategori “Baik” meningkat pada siklus II kategori
“Sangat Baik”, ketuntasan klasikal psikomotor siswa siklus I kategori “Terampil”
meningkat pada siklus II dengan kategori “Sangat Terampil”, ketuntasan klasikal
kognitif siswa pada siklu I kategori “Tinggi” meningkat pada siklus II kategori
“Sangat Tinggi”

Kata kunci: Hasil belajar, IPS, problem solving
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk mengembangkan

potensi diri melalui proses pembelajaran baik secara formal maupun

nonformal. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Undang-undang RI nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II
Pasal 3 Pendidikan Nasional tahun 2003 bertujuan untuk
mengembangkan 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 (Pendidikan Nasional, 2003: 8).

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap

dan keterampilan bagi siswa. Suharjo (2006: 1) pendidikan di SD dimaksudkan

sebagai upaya pembekalan kemampuan dasar siswa berupa pengetahuan,

keterampilan, dan sikap yang bermanfaat bagi dirinya sesuai tingkat

perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk melanjutkan kejenjang

berikutnya yang lebih tinggi. Pendidikan dasar inilah yang selanjutnya

dikembangkan untuk meningkatkan kualitas diri siswa. Guru mempunyai

peranan penting terhadap terciptanya proses pembelajaran yang mengantarkan

siswa ke arah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
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Seperti ahli di atas, ada juga pendapat ahli lain yang mendefinisikan tentang

belajar. R. Gagne (dalam Suprijono 2012: 2) belajar adalah perubahan

diposisikan atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas.

Perubahan dari posisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses

pertumbuhan seseorang secara alamiah.

Belajar dapat membuat perubahan dalam diri seseorang. R. Gagne (dalam

Susanto 2013: 1) belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu

organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Travers (dalam

Suprijono 2012: 2) belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah

laku. Berhasil atau tidaknya sebuah pendidiksan sangat bergantung pada

kurikulum yang digunakan. Sejak tahun 2006 pemerintah Indonesia

memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menekankan pada 5 mata pelajaran pokok,

salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Sosial atau lebih singkatnya IPS.

Winataputra (2008: 1.40) mengemukakan istilah Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) memiliki tiga istilah yang muncul dan digunakan secara
bertukar pakai (interchangeable), yakni pengetahuan sosial, studi sosial,
dan ilmu pengetahuan sosial yang diartikan sebagai suatu studi masalah-
masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan
pendekatan inter displiner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu
dapat dipahami siswa.

Guru maupun siswa dalam pembelajaran IPS, bersama-sama menjadi

pelaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan mencapai

hasil yang maksimal apabila pembelajaran berjalan secara efektif.

Pembelajaran yang efektif yang mampu melibatkan seluruh siswa secara aktif.

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Pertama, dari
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segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila

seluruhnya atau sebagian besar siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental,

maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan semangat

belajar yang tinggi, dan percaya pada diri sendiri. Kedua, dari segi hasil,

pembelajaran dikatakan efektif apabila terjadi perubahan tingkah laku ke arah

positif, dan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan wali kelas

IV yang dilakukan peneliti di SD Negeri 9 Metro Pusat pada tanggal 07 sampai

08 November 2016, diketahui bahwa masih banyak siswa yang belum tuntas

pada pembelajaran IPS. Hal tersebut ditunjukkan dengan data hasil belajar IPS

pada mid semester ganjil siswa kelas IV SD Negeri 9 Metro Pusat, pada tabel

berikut.

Tabel 1. Hasil belajar IPS pada mid semester siswa kelas IV SD
Negeri 9 Metro Pusat

KKM
Jumlah
siswa

Jumlah
siswa
tuntas

Jumlah
siswa
belum
tuntas

Persentase
siswa tuntas

Persentase
siswa belum

tuntas

72 22 7 15 31,81% 68,19%

(Sumber: dokumentasi kelas IV SD Negeri 9 Metro Pusat)

Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa dengan Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) yang ditetapkan sekolah adalah 72, hanya 7 orang dengan persentase

31,81% siswa yang tuntas dan 15 orang dengan presentase 68,19% siswa yang

belum tuntas dari jumlah siswa 22 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa
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hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dikatakan masih rendah karena

sebagian besar siswa mendapat nilai di bawah KKM.

Permasalahan yang muncul pada saat observasi yaitu guru belum optimal

dalam pelaksanaan pembelajaran IPS, dan guru juga belum optimal dalam

menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Selama pembelajaran

berlangsung siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan menjalankan

segala perintah guru. Pembelajaran masih bersifat satu arah sehingga

pembelajaran terkesan membosankan. Selain itu, siswa kurang antusias dalam

mengemukakan pertanyaan, gagasan, dan pendapat saat pembelajaran. Saat

pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa belum sepenuhnya

berpartisipasi aktif.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan metode yang dapat membuat

siswa aktif dalam berpikir dan mencari solusi atas persoalan yang ada untuk

mencapai tujuan pembelajaran, serta kemampuan bekerja sama dalam

memecahkan masalah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk

mengatasi masalah tersebut adalah metode problem solving.

Metode problem solving dapat melatih siswa untuk dapat menyelesaikan

persoalan dalam pembelajaran IPS. Zusnani (2013: 24) problem solving adalah

mencari atau menemukan cara penyelesaian (menemukan pola, aturan, atau

algoritma). Metode problem solving dapat melatih siswa untuk lebih aktif dan

kreatif dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran IPS. Harold Spears

(dalam Suprijono 2012: 2) Learning is to observe, to read, to imitate, to try

something themselves, to listen, to follow direction. (Dengan kata lain, bahwa
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belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan

mengikuti arah tertentu).

Penggunaan metode pembelajaran sangat penting saat pembelajaran IPS,

karena sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Metode

problem solving dapat membuat siswa berpikir untuk mencari solusi atas

persoalan yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran. Peneliti melakukan

perbaikan pembelajaran pada hasil belajar melalui penelitian tindakan kelas

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Melalui Metode Problem Solving

pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas IV SD Negeri 9

Metro Pusat Tahun Pelajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah

penelitian sebagai berikut.

1. Guru belum optimal dalam menggunakan metode pembelajaran yang

bervariasi terutama metode problem solving.

2. Selama pembelajaran berlangsung siswa hanya mendengarkan penjelasan

guru dan menjalankan segala perintah guru.

3. Komunikasi pembelajaran masih bersifat satu arah dan siswa kurang

antusias dalam mengemukakan pertanyaan, gagasan, dan pendapat saat

pembelajaran.

4. Siswa belum sepenuhnya berpatisipasi aktif dalam pembelajaran.
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5. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih rendah dengan

persentase siswa yang tuntas 31,81% atau belum memenuhi KKM yakni

72.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian

ini adalah “Bagaimanakah penerapan metode problem solving untuk

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 9 Metro Pusat tahun

pelajaran 2016/2017?”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatan hasil belajar IPS siswa

kelas IV SD Negeri 9 Metro Pusat melalui metode problem solving tahun

pelajaran 2016/2017.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD Negeri

9 Metro Pusat tahun pelajaran 2016/2017 diharapkan memiliki manfaat bagi:

1. Siswa

Penelitian ini dapat membuat siswa lebih aktif dan berpikir kritis dalam

mencari solusi atas persoalan dalam pembelajaran IPS, sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar IPS siswa melalui penerapan metode problem

solving di kelas IV SD Negeri 9 Metro Pusat tahun pelajaran 2016/2017.

2. Guru
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Penelitian ini dapat memperbaiki kualitas pembelajaran dan meningkatkan

kinerja guru dalam mengajar. Selain itu, dapat memperluas wawasan dan

pengetahuan guru dalam memilih serta menggunakan metode yang akan

digunakan dalam pembelajaran.

3. Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran serta

kontribusi positif dalam rangka mengembangkan pembelajaran dan

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

4. Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan dan penguasaan dalam menerapkan

metode problem solving pada pembelajaran IPS, sehingga akan tercipta

guru yang profesional guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu aktivitas yang akan menghasilkan perubahan.

Perubahan ini tidak terjadi dengan sendirinya melainkan melalui proses

pengamatan dan latihan yang disebut pembelajaran. Burton (dalam

Susanto 2013: 3) belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku

pada diri individu berkat adanya interaksi antar individu dengan individu

lain dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu

berinteraksi dengan lingkungannya.

Perubahan diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.

E.R. Hilgard (dalam Susanto 2013: 3) belajar adalah suatu perubahan

kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud

mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh

memalui latihan (pengalaman). Hilgard menegaskan bahwa belajar

merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui

latihan, pembiasaan, pengalaman dan sebagainya. W.S. Winkel (dalam

Susanto 2013: 4) belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung

dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan, dan
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menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman,

keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah

proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sadar untuk

memperoleh suatu konsep, pemahaman atau pengetahuan baru. Sehingga

memungkinkan seseorang terjadi perubahan tingkah laku yang lebih baik.

2. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari yang cenderung

bersifat permanen dan mengubah perilaku. Corey (dalam Susanto 2013:

186) pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang

secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah

laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon

terhadap situasi tertentu. Pembelajaran menurut pandangan Corey sebagai

upaya menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif sehingga

memungkinkan siswa berubah tingkah lakunya.

Gagne (dalam Isjoni 2016: 50) “An active process and suggest that
teaching involves facilitating active mental process by students”
artinya bahwa dalam proses pembelajaran siswa berada dalam posisi
proses mental yang aktif, dan guru berfungsi mengkondisikan
terjadinya pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah

suatu proses belajar yang mengandung makna belajar dan mengajar,

sebagai upaya menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif

sehingga memungkinkan siswa berubah tingkah lakunya. Pembelajaran



10

sebagai upaya menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif

sehingga memungkinkan siswa berubah tingkah lakunya.

3. Hasil Belajar

Hasil belajar memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran. Nawawi

(dalam Susanto 2013: 5) yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil

tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Evaluasi digunakan untuk

mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan

yang telah dikehendaki. Norman Gronlund (dalam Purwanto 2004: 3)

dalam buku Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, evaluasi

adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan keputusan sampai

sejauh mana tujuan dicapai oleh peserta didik. Evaluasi dalam arti luas

adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan

informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif

keputusan. (Purwanto, 2004: 3).

Hasil belajar dapat diperolah dengan melakukan suatu usah. Suprijono

(2012: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran

merupakan bentuk harapan berupa pernyataan tentang apa yang diinginkan

pada diri siswa setelah mengalami kegiatan pembelajaran. Susanto (2013:

5) bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah

melalui kegiatan belajar, selain itu hasil belajar juga merupakan
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perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah adanya perubahan tingkah laku atau kemampuan-kemampuan yang

diperoleh melalui kegiatan belajar. Ketercapaian hasil belajar dilihat dari

tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

B. Metode Pembelajaran

1. Pengertian Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran perlu dipahami oleh guru agar dapat melaksanakan

pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran.

Penerapan metode pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan

siswa karena masing-masing metode pembelajaran memiliki tujuan,

prinsip, dan tekanan utama yang berbeda-beda.

Metode dapat digunakan dalam memahami suatu bahan pelajaran tertentu.

Fadillah (2014: 16) menyatakan metode pembelajaran adalah suatu cara

atau sistem yang digunakan dalam pembelajaran yang digunakan agar

siswa dapat mengetahui, memahami, mempergunakan, dan menguasai

bahan pelajaran tertentu. Berdasarkan pendapt ahli di atas, ada juga

pendapat para ahli yang mengatakan bahwa metode adalah cara yang

digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, (Djamarah, 2002:

53).
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang

dimaksud metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan siswa mampu

mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Macam-macam Metode Pembelajaran

Terdapat beberapa macam-macam metode pembelajaran yang dapat

digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di

kelas. Depdiknas (dalam Majid, 2015: 194-215) beberapa metode

pembelajaran yakni (1) metode ceramah, (2) metode demonstrasi, (3)

metode diskusi, (4) metode simulasi, (5) metode tugas dan resitasi, (6)

metode tanya jawab, (8) metode kerja kelompok, (7) metode problem

solving, (8) metode sistem regu (team teaching), (9) metode latihan (drill),

(10) metode karyawisata (field-trip). Berbagai jenis metode pembelajaran

yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode

eksperimen, metode problem solving, dan metode keteladanan, (Fadillah,

2014: 190-197).

Berdasarkan macam-macam metode pembelajaran di atas, peneliti memilih

menggunakan metode pembelajaran problem solving yang diharapkan

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS di sekolah.

C. Metode Problem Solving

1. Metode Problem Solving

Metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran memiliki tujuan

supaya tercapainya tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Zusnani
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(2013: 24) problem solving mencari atau menemukan cara penyelesaian

menemukan pola, aturan, atau algoritma. Metode problem solving

(pemecahan masalah) merupakan salah satu dasar teoritis yang menjadikan

masalah sebagai isu utamanya dalam pembelajaran. Polya (dalam Aisyah,

dkk., 2007: 2.19) mengartikan pemecahan masalah sebagai satu usaha

mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang

tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Metode problem solving

merupakan suatu cara berpikir secara ilmiah untuk menemukan pemecahan

dari suatu masalah. Henlie Murray, dkk, (dalam Huda 2014: 273)

menjelaskan bahwa pembelajaran penyelesaian masalah merupakan salah

satu dasar teoritis dari berbagai strategi pembelajaran yang menjadikan

masalah (problem) sebagai isu utamanya.

Metode problem solving menjadikan siswa berpikir lebih aktif dan

terampil dalam memecahkan masalah. Serafino dan Cicchelin (dalam Said

dan Budimanjaya, 2015: 120) problem solving metode mengajar yang

menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan

pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Ada juga pendapat para

ahli yang menyebutkan pembelajaran berbasis masalah. Djamarah dan

Zain (2006: 91) metode problem solving (metode pemecahan masalah)

bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu

metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan

metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada

kesimpulan.
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Merujuk penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode problem

solving adalah mencari atau menemukan cara penyelesaiaan menemukan

pola, aturan, atau algoritma. Siswa dalam proses pembelajarannya bukan

hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi berpikir untuk mencari solusi

atas persoalan yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2. Kelebihan dan Kekurangan Metode Problem Solving

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan.

Djamarah dan Zain (2006: 92) beberapa kelebihan dan kekurangan metode

problem solving sebagai berikut.

1. Kelebihan metode problem solving
a. Penerapan metode ini dapat membuat pendidikan di sekolah

menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan
dunia kerja yang akan dihadapi oleh siswa di masa mendatang.

b. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat
membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan
masalah secara terampil.

c. Metode ini dapat merangsang pengembangan kemampuan
berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh.

2. Kekurangan metode problem solving
a. Sulitnya menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya

sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan
kelasnya serta pengetahuan dan pengalaman yang telah
dimiliki siswa. Hal ini membutuhkan kemampuan dan
keterampilan guru. Namun, sebenarnya metode pemecahan
masalah dapat dilakukan di seluruh jenjang pendidikan dengan
menyesuaikan tingkat kesulitan permasalahan dengan taraf
kemampuan berpikir anak.

b. Dengan menggunakan metode ini, proses belajar mengajar
akan memerlukan waktu yang cukup banyak dan lebih lama
karena siswa diharapkan mampu menemukan pemecahan suatu
masalah dengan langkah-langkah yang tepat. Hal ini kemudian
berakibat pada penambahan waktu dengan mengambil dan
terpaksa mengorbankan waktu pelajaran lain.

c. Metode ini mengharuskan siswa untuk lebih aktif. Mengubah
kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima
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informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir
memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok, yang
kadang-kadang memerlukan berbagai sumber belajar,
merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa.

Hamiyah dan Jauhar (2014: 130-131) beberapa kelebihan dan kekurangan

metode problem solving sebagai berikut.

1. Kelebihan metode problem solving
a. Membuat pendidikan di sekolah mejadi relevan dengan

kehidupan, khususnya dengan dunia kerja.
b. Dapat berpikir dan bertindak kreatif.
c. Dapat mengembangkan rasa tanggung jawab.
d. Para siswa dapat diajak untuk lebih menghargai orang lain.
e. Dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis.
f. Dapat merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat.

2. Kekurangan metode problem solving
a. Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan

dengan metode pembelajaran lain.
b. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai

dengan pengetahuan dan pengalaman siswa memerlukan
kemampuan dan keterampilan guru.

c. Bagi siswa yang kurang memahami pelajaran tertentu, maka
pengajaran dengan metode ini sangat membosankan dan
menghilangkan semangat belajarnya.

3. Langkah-langkah Metode Problem Solving

Langkah-langkah metode problem solving menurut Djamarah dan Zain

(2006: 92) sebagai berikut.

1. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan.
2. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk

memecahkan masalah tersebut.
3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut.
4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut.
5. Menarik kesimpulan.
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Dalam langkah ini siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga

betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut cocok, apakah sesuai dengan

jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Untuk menuju kebenaran

jawaban ini tentu saja diperlukan bantuan seperti metode demonstrasi,

tugas, diskusi, dll.

Langkah-langkah metode problem solving Hamiyah dan Jauhar (2014:

129) sebagai berikut.

1. Menyiapkan isu/masalah yang jelas untuk dipecahkan
2. Menyajikan masalah.
3. Mengumpulkan data atau keterangan yang dapat digunakan untuk

memecahkan masalah tersebut.
4. Merumuskan hipotesis.
5. Menguji hipotesis.
6. Menyimpulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan langkah-langkah

metode problem solving yang dikemukakan oleh Djamarah dan Zain.

Metode yang di kemukakan oleh ahli tersebut di anggap tepat untuk

membantu siswa dalam proses pembelajaran di SD.

D. Kinerja Guru

Pengertian kinerja menurut Departemen Pendidikan Nasional (dalam Susanto

2013: 29) diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Rusman (2014: 50) bahwa kinerja

merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi

prestasi. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah

kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu, bagaimana seorang guru
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merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai

hasil belajar.

Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang

guru dalam penguasaan dan penerapan kompetensinya di dalam kelas. Johnson

(dalam Sanjaya 2014: 17) menjelaskan kompetensi merupakan perilaku

rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang

diharapkan. Sebagai suatu profesi terdapat sejumlah kompetensi yang dimiliki

oleh seorang guru. Permendiknas No. 16 Tahun 2009 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, terdapat empat standar

kompetensi yang dikembangkan, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2)

kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru diantaranya kompetensi

pedagogik. Sanjaya (2014: 19) bahwa kompetensi pedagogik merupakan

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa.

Rusman (2014: 54) berpendapat bahwa kompetensi pedagogik merupakan

kemampuan guru dalam mengoptimalkan potensi siswa untuk

mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan guru juga harus mampu

melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah

dilakukan. Rusman (2014: 55) bahwa terdapat kriteria kompetensi

pedagogik yang dimiliki oleh guru, yaitu:

a. Penguasaan terhadap karakteristik siswa dari aspek fisik, moral,
sosial, kultural, emosional dan intelektual.

b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik.
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c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang
pengembangan yang diampu.

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang
mendidik.

f. Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa.
h. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas

pembelajaran. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan
bahwa kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam
mengoptimalkan potensi siswa melalui pengelolaan dan proses
pembelajaran di kelas.

i. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

pedagogik yang dimiliki oleh guru merupakan merupakan kompetensi

kemampuan guru dalam mengoptimalkan potensi siswa melalui

pengelolaan dan proses pembelajaran di kelas.

2. Kompetensi Kepribadian

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal.

Sanjaya (2014: 18) bahwa kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru

berhubungan dengan pengembangan kepribadian. Hal ini berkaitan dengan

peran guru sebagai metode atau panutan yang harus digugu dan ditiru.

Rusman (2014: 56) menjelaskan bahwa terdapat kriteria kompetensi

kepribadian yang dimiliki guru, yaitu:

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan
kebudayaan nasional Indonesia.

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia,
dan teladan bagi siswa dan masyarakat.

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa
arif, dan berwibawa.
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d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga
menjadi guru, dan rasa percaya diri.

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

kepribadian yang dimiliki oleh guru merupakan kompetensi

pengembangan kepribadian yang berkaitan dengan kepribadian guru. Guru

juga diharapkan memiliki kriteria kompetensi kepribadian yang akan

selalu ditiru oleh siswa.

3. Kompetensi Sosial

Guru di mata masyarakat merupakan panutan dan suri teladan yang patut

dicontoh. Sanjaya (2014: 20) bahwa kompetensi sosial berhubungan

dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai

makhluk sosial. Rusman (2014: 58) menjelaskan bahwa terdapat kriteria

yang dimiliki guru dalam kompetensi sosial, yaitu:

a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif kerena pertimbangan
jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga,
dan status sosial ekonomi.

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.

c. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain
secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial

merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang untuk

berkomunikasi dan berhubungan dengan lingkungan sosia. Guru juga

harus dpat bertindak objektif, berkomunikasi secara efektif dan mampu

berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesilain secara

lisan dan tulisan atau bentuk lain.
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4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional kemampuan yang harus dimiliki guru dalam

proses pembelajaran. Sanjaya (2014: 22) bahwa kompetensi profesional

adalah kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas

keguruan yang berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Rusman

(2014: 59) berpendapat bahwa terdapat kriteria yang dimiliki guru dalam

kompetensi profesional yaitu:

1) Menguasi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu.

2) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
3) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

melakukan tindakan reflektif.
4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

berkomunikasi dan mengembangkan diri.
5) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah

untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

profesional adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam hal

penyelesaian tugas-tugas keguruan, baik dalam proses pembelajaran

maupun administrasi yang berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan

dan memiliki kriteria-kriteria tertentu.

E. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada semua jenjang

pendidikan formal, dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan

tinggi. Istilah ”social studies” yang berasal dari bahasa Inggris kemudian

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ilmu Pengetahuan
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Sosial (IPS). Pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan

perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. Pada intinya, fokus IPS

yaitu berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial

sesuai dengan karakteristik manusia sebagai mahluk sosial (homosocius).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki beberapa cabang ilmu dalam

pembelajarannya. Trianto (2010: 171) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi,

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS) dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang

mewujudkan suatu metode interdisipliner dari aspek dan cabang ilmu-ilmu

sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya).

Susanto (2013: 139) IPS merupakan perpaduan antara ilmu sosial dan

kehidupan manusia yang di dalamnya mencakup antropologi, ekonomi

geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, sosiologi, agama, dan

psikologi. Dengan demikian para siswa diharapkan dapat menghadapi dan

memecahkan masalah sosial sehari-hari.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan

IPS adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia dalam semua aspek

kehidupan dan interaksinya dalam kehidupan bermasyarakat seperti

antropologi, ekonomi geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik,

sosiologi, agama, dan psikolog.

2. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD
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Pembelajaran IPS dalam pelaksanaanya mempunyai tujuan dalam setiap

akhir pembelajaran. Trianto (2010: 174) tujuan dari pendidikan IPS adalah

untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan

lingkungannya serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan

kejenjang yang lebih tinggi.

Permendiknas No. 22 tahun 2006 menyebutkan tujuan IPS menurut

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yaitu (1)

mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah,

kewarganegaraan, pedagogis dan psikologis, (2) mengembangkan

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, memecahkan masalah, dan

keterampilan sosial, (3) membangun komitmen dan kesadaran terhadap

nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4) meningkatkan kemampuan bekerja

sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara

nasional, maupun global.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS

adalah membantu siswa agar dapat meyesuaikan/memahami dirinya

terhadap lingkunganya dan dapat membantu siswa memecahkan masalah

yang ada, sehingga siswa memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

3. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Pembelajaran IPS pada setiap jenjangnya harus dibatasi, sesuai dengan

kemampuan siswa pada tiap jenjang yang sedang ditempuhnya sehingga

ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang sekolah dasar berbeda dengan
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jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hal tersebut sesuai

dengan pendapat para ahli.

Tasrif (2008: 4) membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa

aspek.

a. Ditinjau dari ruang lingkup hubungan, mencakup hubungan
sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan
budaya, hubungan sejarah, hubungan geografi, dan hubungan
politik.

b. Ditinjau dari segi kelompoknya adalah berupa keluarga, rukun
tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat dan
bangsa.

c. Ditinjau dari tingkatanya, meliputi tingkat lokal, regional, dan
global.

d. Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik
dan ekonomi.

Sofa (2010) menyatakan ruang pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan

adalah sebagai berikut.

a) Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS
dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat
dijangkau pada geografi dan sejarah. Terutama gejala dan
masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan
sekitar peserta didik MI/SD.

b) Pada jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup kajian
diperluas.

c) Begitu juga pada jenjang pendidikan tinggi, bobot dan keluasan
materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai
pendekatan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan ruang lingkup IPS

mencakup beberapa aspek diantaranya Ditinjau dari ruang lingkup

hubungan, Ditinjau dari segi kelompoknya, dan Ditinjau dari lingkup

interaksi dapat berupa kebudayaan, politik dan ekonomi.
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F. Penelitian yang Relevan

Berikut ini hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas

dalam proposal ini yaitu:

1. Hermin Widiya Utami (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Penenerapan

Metode Problem Solving Melalui Media Visual Untuk Meningkatkan Hasil

Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 10 Metro Pusat. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan metode problem solving melalui media

visual dapat meningkatkan hasil belajar mtematika siswa, hal ini dapat

dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I dengan kategori

“cukup”, meningkat pada siklus II menjadi kategori “baik” dan persentase

ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dengan ktegori “cukup”,

meningkat pada siklus II menjadi kategori “sangat baik”.

2. Alvi Cahyaningrum (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan

Metode Problem Solving Untuk Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar

Siswa Pada Pembelajaran PKn Kelas VB SD Negeri 7 Metro Barat. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan aktivitas dan hasil belajar

siswa, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata aktivitas pada siklus I

(65,45%), pada siklus II (79%) meningkat sebesar 13,54%. Nilai rata-rata

hasil belajar pada siklus I (62,11%), pada siklus II (77,50%) meningkat

sebesar 15,39%. Sedangkan ketuntasan hasil belajar pada siklus I (38,89%),

pada siklus II (83,33%) meningkat sebesar 44,44%.

G. Kerangka Pikir
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Kerangka pikir merupakan alur pikir untuk mengetahui adanya peningkatan

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS tahun pelajaran 2016/2017 yang

ada dalam penelitian tindak kelas ini. Sugiyono (2015: 91) bahwa kerangka

pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Kerangka pikir dari penelitian ini berupa input, proses, dan output. Input dari

penelitian ini adalah siswa. Masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar

IPS siswa rendah. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal berikut yakni

(1) Guru belum optimal dalam menggunakan metode pembelajaran yang

bervariasi. (2) Selama pembelajaran berlangsung siswa hanya mendengarkan

penjelasan guru dan menjalankan segala perintah guru. (3) Komunikasi

pembelajaran masih bersifat satu arah dan siswa kurang antusias dalam

mengemukakan pertanyaan, gagasan, dan pendapat saat pembelajaran. (4)

Siswa belum sepenuhnya berpatisipasi aktif dalam pembelajaran. (5) Hasil

belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih rendah dengan persentase siswa

yang tuntas 31,81% atau belum memenuhi KKM yakni 72.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti mencoba untuk menerapkan metode

problem solving di kelas IV SD Negeri 9 Metro Pusat tahun pelajaran

2016/2017. Proses yang dilaksanakan adalah pembelajaran dengan menerapkan

metode problem solving dengan langkah-langkah sebagai berikut (1) Guru

menyiapkan masalah yang jelas untuk dipecahkan. (2) Guru menyampaikan

keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. (3) Guru

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir menetapkan jawaban
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sementara dari masalah yang sedang dibahas. (4) Siswa berdiskusi untuk

menguji jawaban tersebut. (5) Guru mengarahkan siswa untuk menarik

kesimpulan. Output yang diharapkan adalah hasil belajar siswa meningkat.

Berikut adalah kerangka pikir yang peneliti jelaskan.

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

H. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dirumuskan hipotesis penelitian tindakan

kelas sebagai berikut “Apabila dalam pembelajaran IPS menggunakan metode

Input

Proses

Output

Hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS
SD Negeri 9 Metro Pusat tahun pelajaran 2016/2017
rendah.

Pembelajaran dengan menerapkan metode problem
solving
1. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan.
2. Mencari data atau keterangan yang dapat

digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.
3. Menetapkan jawaban sementara masalah

tersebut.
4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut.
5. Menarik kesimpulan.

1. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada
setiap siklusnya.

2. Pada akhir penelitian adanya peningkatan
ketuntasan hasil belajar secara klasikal ≥75% dari
jumlah siswa yaitu 22 orang dengan KKM 72.
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problem solving sesuai langkah-langkah yang tepat, maka akan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 9 Metro Pusat tahun

pelajaran 2016/2017”.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang

difokuskan pada situasi kelas yang sering disebut dengan Classroom Action

Research. Wardhani (2009: 1.4) penelitian tindakan kelas adalah penelitian

yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri,

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil

belajar siswa menjadi meningkat. Arikunto, dkk, (2006: 3) penelitian tindakan

kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara

bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru

yang dilakukan oleh siswa. Kunandar (2011: 46) penelitian tindakan kelas

adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh guru dikelasnya sendiri

dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan

tindakan melalui beberapa siklus secara kolaboratif dan partisipatif yang

bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu mutu proses

pembelajaran dikelasnya.

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, ada juga ahli yang menyebutkan ada

tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Arikunto,dkk, (2006: 16) ada empat
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tahapan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas yaitu (1) perencanaan,

(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Siklus tidak hanya

dilaksanakan satu kali saja, tetapi dapat dilaksanakan beberapa kali sampai

tujuan pembelajaran tercapian tindakan kelas dengan menerapkan metode

problem solving dilaksanakan dalam beberapa siklus.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan

kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri

dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati dan merefleksikan

tindakan melalui beberapa siklus sehingga hasil belajar siswa menjadi

meningkat dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru.

Sehingga penelitian dihentikan sampai pada siklus dimana siswa mengalami

peningkatan pada hasil belajar. Adapun tahapan tindakan dalam penelitian ini

sebagai berikut.

Gambar 2. Alur siklus penelitian tindakan kelas
(sumber: Arikunto, dkk, 2006: 16)

Perencanaan

Siklus I

Pengamatan II

Perencanaan

Siklus II

Pengamatan I

PelaksanaanRefleksi

Refleksi Pelaksanaan
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B. Setting Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas IV SD

Negeri 9 Metro Pusat tahun pelajaran 2016/2017. Jumlah siswa dalam

kelas tersebut adalah 22 orang siswa yang terdiri dari 10 orang siswa laki-

laki dan 12 orang siswa perempuan.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 9 Metro Pusat yang beralamat di Jl.

Hasanudin 21C Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota

Metro.

3. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan yakni dari bulan November 2016

sampai dengan bulan Maret 2017. Kegiatan penelitian dimulai dari

perencanaan sampai laporan dan perbaikan hasil penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

nontes dan tes.

1. Teknik Nontes (Observasi)

Teknik nontes yaitu pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Teknik

nontes dilakukan dengan observasi. Sudijono (2011: 76) mengemukakan

observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang
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dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui kinerja guru dan sikap siswa

serta keterampilan siswa selama proses pembelajaran berlangsung siswa

melalui penerapan metode problem solving dengan menggunakan lembar

observasi.

2. Teknik Tes

Tes berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang dengan menjaring

data kuantitatif. Kunandar (2011: 186) tes adalah sejumlah pertanyaan yang

disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan

keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek

psikologi dalam dirinya. Teknik tes yang digunakan untuk mengukur hasil

belajar kognitif dalam pembelajaran IPS melalui penerapan metode problem

solving dengan menggunakan tes formatif.

D. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Lembar Observasi

Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai

kinerja guru hasil belajar afektif, serta psikomotor siswa selama

pembelajaran berlangsung dengan cara melingkari skor dan memberikan

ceklis pada salah satu skor yang ada pada lembar observasi dengan melalui

pengamatan.

a. Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)
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Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data kinerja guru sebagai

berikut.

Tabel 2. Instrumen penilaian kinerja guru

Aspek yang Diamati Skor
Kegiatan Pendahuluan
Apersepsi dan Motivasi

1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang
dengan pengalaman siswaatau pembelajaran
sebelumnya.

1 2 3 4 5

2 Mengajukan pertanyaan kepada siswa sesuai
materi pembelajaran.

1 2 3 4 5

3 Menyampaikan manfaat materi
pembelajaran.

1 2 3 4 5

4 Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait
dengan materi.

1 2 3 4 5

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan
1 Menyampaikan kemampuan yang akan

dicapai peserta didik.
1 2 3 4 5

2 Menyampaikan rencana kegiatan misalnya,
individu, kerja kelompok, dan melakukan
observasi.

1 2 3 4 5

Kegiatan Inti
Penguasaan Materi Pelajaran

1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan
tujuan pembelajaran.

1 2 3 4 5

2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan
pengetahuan lain yang relevan,
perkembangan Iptek, dan kehidupan nyata.

1 2 3 4 5

3 Menyajikan pembahasan materi
pembelajaran dengan tepat.

1 2 3 4 5

4 Menyajikan materi secara sistematis (mudah
ke sulit, dari konkrit ke abstrak)

1 2 3 4 5

Penerapan Metode Pembelajaran Problem Solving
1 Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 1 2 3 4 5

2 Membantu siswa untuk menetapkan jawaban
sementara.

1 2 3 4 5
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3 Mengecek kebenaran jawaban sementara dan
memberi umpan balik
.

1 2 3 4 5

4 Membimbing siswa untuk berdiskusi
kelompok.

1 2 3 4 5

5 Mengarahkan siswa menaraik kesimpulan
dari permasalahan yang berhasil dipecahkan.

1 2 3 4 5

Aspek yang Diamati Skor

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam
Pembelajaran

1 Menunjukkan keterampilan dalam
penggunaan sumber belajar pembelajaran.

1 2 3 4 5

2 Menunjukkan keterampilan dalam
penggunaan media pembelajaran.

1 2 3 4 5

3 Menghasilkan pesan yang menarik. 1 2 3 4 5
4 Melibatkan siswadalam pemanfaatan sumber

belajar pembelajaran.
1 2 3 4 5

5 Melibatkan siswadalam pemanfaatan media
pembelajaran.

1 2 3 4 5

Pelibatan Siswadalam Pembelajaran
1 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa

melalui interaksi guru, siswa, dan sumber
belajar.

1 2 3 4 5

2 Merespon positif partisipasi siswa.. 1 2 3 4 5
3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons

siswa.
1 2 3 4 5

4 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang
kondusif.

1 2 3 4 5

5 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme
siswa dalam belajar.

1 2 3 4 5

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam
Pembelajaran

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan
lancar.

1 2 3 4 5

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan
benar.

1 2 3 4 5

Kegiatan Penutup
Penutup pembelajaran

1 Melakukan refleksi atau membuat
rangkuman dengan melibatkan siswa

1 2 3 4 5

2 Memberikan tes lisan atau tulisan 1 2 3 4 5
3 Melaksanakan tindak lanjut 1 2 3 4 5

Jumalah Skor yang diperoleh
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Skor maksimal

Nilai

Kategori

(sumber: Majid, 2014: 158-161)

T
abel
3.
Rubri
k
penil
aian
kiner
ja
guru

b. Lembar afektif siswa

Lembar observasi hasil belajar afektif siswa digunakan untuk

memperoleh data tentang sikap siswa selama pembelajaran berlangsung.

Instrumen untuk memperoleh data hasil belajar afektif sebagai berikut.

Tabel 4. Instrumen penilaian hasil belajar afektif siswa

No.

Nam
a

Sisw
a

Aspek yang diamati

R SM

K
at

eg
or

i

Kerja Sama
Jmlhskor

Percaya Diri
Jmlh
skor

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5. Ds

t.
Jumlah nilai

Skor Kategori Indikator

5
Sangat
baik

Dilaksanakan dengan sangat baik oleh guru, guru
terlihat profesional

4 Baik
Dilaksanakan dengan baik oleh guru, guru terlihat
menguasai

3
Cukup
baik

Dilaksanakan dengan cukup baik oleh guru, guru
terlihat menguasai

2
Kurang

baik

Dilaksanakan dengan kurang baik oleh guru, guru
terlihat kurang menguasai menguasai

1
Sangat
kurang

Dilaksanakan oleh guru, guru terlihat sangat kurang
menguasai
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Nilai rata-rata
Jumlah siswa dengan kategori ≥ “baik”
Persentase ketuntasan secara klasikal (%)
Kategori

(Sumber: Modifikasi dari Kunandar, 2010: 233)

Tabel 5. Indikator penilaian hasil belajar afektif siswa

(Sumber: Adaptasi dari Majid, 2015: 167-168)

Tabel 6. Rubrik penilaian hasil belajar afektif siswa

Aspek
penilaian

Indikator yang diamati

Kerjasama

1. Aktif dalam kerja kelompok.
2. Berani menjelaskan hasil kerja kelompok.
3. Tetap dalam kelompok selama diskusi

berlangsung.
4. Mengatasi perbedaan pendapat/ pikiran saat

diskusi.
5. Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi

mencapai tujuan, seperti mengajak teman untuk
mendiskusikan tugas kelompok bersama.

Percaya diri

1. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu.
2. Tidak mudah putus asa dalam mengerjakan soal.
3. Menyelesaikan tugas dengan cepat.
4. Berani berpendapat dan bertanya.
5. Berani menjawab pertanyaan dari guru.

Skor Keterangan

5
Jika 5 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

4
Jika 4 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

3
Jika 3 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

2
Jika 2 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

1
Jika 1 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan

Skor Keterangan

5
Jika 5 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.
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(

S

u

m

ber: Adaptasi Hamalik, 2008: 172)

c. Hasil belajar psikomotor siswa

Lembar observasi hasil belajar psikomotor siswa digunakan untuk

memperoleh data tentang keterampilan siswa selama pembelajaran

berlangsung. Instrumen untuk memperoleh data hasil belajar psikomotor

sebagai berikut.

Tabel 7. Instrumen penilaian hasil belajar psikomotor siswa

No.
Nama
Siswa

Aspek Penilaian

Ju
m

la
h

Sk
or

N
ila

i
P

si
ko

m
ot

or

K
at

eg
or

i

Berkomunikasi

1 2 3 4 5

1.
2.
3.
4.
5. Dst.

Jumlah Nilai
Nilai rata-rata
Jumlah siswa dengan kategori ≥ “Terampil”
Persentase ketuntasan secara klasikal (%)
Kategori
(Sumber: Adaptasi dari Kunandar, 2010: 233)

Tabel 8. Indikator penilaian hasil belajar psikomotor siswa

Aspek penilaian Indikator yang diamati

4
Jika 4 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

3
Jika 3 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

2
Jika 2 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

1
Jika 1 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.
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Berkomunikasi

1. Menjelaskan materi kepada kelompok.
2. Berbicara secara jelas dan mudah

dimengerti.
3. Aktif berkomunikasi dengan guru saat

pembelajaran.
4. Menerima saran atau masukan dari

teman.
5. Berkomunikasi dengan guru dan teman

menggunakan bahasa yang santun, seperti
tidak berkata-kata kotor, kasar dan
takabur.

(Sumber: Adaptasi dari Sani, 2014: 230-239)

Tabel 9. Rubrik penilaian hasil belajar psikomotor siswa

Skor Keterangan

5
Jika 5 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

4
Jika 4 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

3
Jika 3 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

2
Jika 2 indikator dalam aspek yang diamati muncul selama
pengamatan.

1
Jika tidak lebih dari 1 indikator yang muncul dalam aspek
yang diamati selama pengamatan.

2. Tes Hasil Belajar

Tes hasil belajar digunakan untuk mendapatkan data mengenai peningkatan

hasil belajar siswa. Melalui tes hasil belajar ini, pemahaman siswa terhadap

materi pelajaran dan ketercapaian indikator dalam pembelajaran dengan

penerapan metode problem solving dapat diketahui. Tes hasil belajar siswa

berupa tes formatif yang akan diberikan pada akhir siklus.

Tabel 10. Kisi-kisi tes Formatif (siklus I)

Kompetensi Indikator Ranah Nomor surat
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Dasar kognitif Pilihan
ganda

essay

2.1 Menunjukkan
jenis dan
persebaran
sumber daya
alam serta
pemanfaatannya
untuk kegiatan
ekonomi di
lingkungan
setempat.

1. Menjelaskan apa itu
sumber daya alam

2. Memahami pentingnya
sumber daya alam

3. Mengetahui keragaman
sumber daya alam

4. Menentukan sumber
daya alam yang dapat
diperbaharui dan tidak
dapat dioerbaharui

5. Menyebutkan usaha
menjaga sumber daya
alam setempat

C1

C2

C2

C3

C1

2

3

5

9

7,8

1

4

2

Kompetensi
Dasar

Indikator Ranah
kognitif

Nomor surat
Pilihan
ganda essay

6. Menjelaskan pentingnya
sumber daya alam

7. Menjelaskan kegiatan
ekonomi dengan baik
dan benar

8. Mengklasifikasikan
sumber daya alam hayati
dan nonhayati

C2

C2

C3

1

4

6,10

3

5

Tabel 11. Kisi-kisi tes Formatif (siklus II)

Kompetensi
Dasar

Indikator Ranah
kognitif

Nomor surat
Pilihan
ganda essay

2.2 Menunjukkan
jenis dan
persebaran
sumber daya
alam serta
pemanfaatannya
untuk kegiatan
ekonomi di
lingkungan
setempat.

1. Menunjukkan jenis dan
pemanfaatan sumber
daya alam

2. Memahami jenis-jenis
sumber daya alam

3. Memahami pemanfaatan
sumber daya alam dalam
aktivitas perekonomian

4. Menyelidiki kegiatan
ekonomi yang ada di
lingkungan sekitar

5. Menyebutkan jenis-jenis
sumber daya
alamsetempat

C1

C2

C2

C3

C1

1,2

3

4

5

10

4

2

5

1
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6. Mengkategorikan
pemanfaatan sumber
daya alamdalam
aktivitas perekonomian

7. Mendiskusikan
pemanfaatan sumber
daya alam dalam
aktivitas perekonomian

8. Menggali informasi
tentang aktivitas
ekonomi yang ada di
lingkungan sekitar

C1

C2

C3

9

8

6,7

3

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis data

kualitatif dan kuantitatif.

1. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang

menunjukkan dinamika proses yaitu untuk menganalisis kinerja guru, afektif

dan psikomotor siswa selama pembelajaran berlangsung.

a. Kinerja guru

Tingkat pencapaian kinerja guru dapat diperoleh dengan rumus:

Keterangan:
NP = Nilai yang dicari atau diharapkan
R = Skor mentah yang diperoleh
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Modifikasi Purwanto, 2008: 102)

Tabel 12. Kategori skor dan nilai kinerja guru

NP = x 100
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(Modifikasi dari Purwanto, 2008 : 103)

b. Hasil belajar afektif siswa

1) Nilai hasil belajar afektif siswa secara individu dapat diperoleh

dengan rumus.

Na = x 100

Keterangan:
Na = Nilai afektif
R = Skor yang diperoleh siswa
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Modifikasi Purwanto, 2008: 102)

Tabel 13. Kategori skor dan nilai afektif siswa

No. Skor Nilai Kategori

1. 5 80-100 Sangat baik
2. 4 60-79 Baik
3. 3 40-59 Cukup
4 2 20-39 Kurang
5. 1 <20 Sangat kurang

2) Menghitung persentase hasil belajar afektif siswa secara klasikal

dengan rumus.

P =
∑ ∑ x 100%

No Skor
Tingkat

Keberhasilan Kategori

1. 5 80-100 Sangat baik
2. 4 60-79 Baik
3. 3 40-59 Cukup baik
4. 2 20-39 Kurang
5. 1 <20 Sangat kurang
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Tabel 14. Persentase hasil belajar afektif siswa secara klasikal

(Modifikasi dari Aqib, dkk. 2010: 41)

c. Hasil belajar psikomotor

1) Nilai hasil belajar psikomotor secara individu diperoleh dengan

rumus.

Keterangan:
N = Nilai psikomotor
R = Skor yang diperoleh siswa
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Modifikasi Purwanto, 2008: 102)

Tabel 15. Kategori skor dan nilai psikomotor siswa

No. Skor Nilai Kategori
1. 5 ≥80 Sangat terampil
2. 4 60-79 Terampil
3. 3 40-59 Cukup

4. 2 20-39 Kurang
5. 1 <20 Sangat kurang

No Persentase (%) Kategori
1. 80-100 Sangat baik
2. 60-79 Baik
3. 40-59 Cukup
4. 20-39 Kurang
5. <20 Sangat kurang

N = x 100
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2) Persentase hasil belajar psikomotor siswa secara klasikal,

diperoleh dengan rumus.

Tabel 16. Persentase hasil belajar psikomotor secara klasikal

No. Persentase (%) Kategori
1. ≥80 Sangat terampil
2. 60-79 Terampil
3. 40-59 Cukup
4. 20-39 Kurang
5. < 20 Sangat kurang

2. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai

kemajuan kualitas hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan

penguasaan materi yang diajarkan oleh guru melalui metode problem

solving.

1) Nilai hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus:

NP = x 100

Keterangan:
NP = Nilai yang dicari atau diharapkan
R = Skor mentah yang diperoleh
N = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Adopsi Purwanto, 2008: 112)

Ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat menggunakan pedoman pada

tabel berikut.

P =
∑ ∑ x 100
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Tabel 17. Pedoman kentutasan hasil belajar siswa

KKM Tuntas Belum Tuntas
72 ≥ 72 < 72

2) Nilai rata-rata hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus:

X =
∑

Keterangan:
x = Nilai rata-rata kelas
∑x = Total nilai yang diperoleh siswa
N = Jumlah siswa
(Adopsi Muncarno, 2010: 15)

Persentase ketuntasan belajar kognitif siswa secara klasikal dapat

dihitung dengan menggunakan rumus : (P) =
∑ ∑ × 100%

Tabel 18. Kategori persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara
klasikal

No. Tingkat Keberhasilan (%) Kategori
1. ≥ 80 Sangat tinggi
2. 60–79 Tinggi
3. 40–59 Sedang
4. 20–39 Rendah
5. <20 Sangat rendah

(Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk, 2010: 41)

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang ditempuh adalah suatu bentuk proses pengkajian

berdaur siklus. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, dan setiap

siklusnya dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah

penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut.

1. Siklus I
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Siklus I dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setiap akhir siklus diadakan tes

akhir.

a. Perencanaan

Penulis membuat perangkat pembelajaran dan menyiapkan materi yang

digunakan dengan menerapkan metode problem solving melalui dengan

langkah-langkah sebagai berikut.

1) Orientasi dan sosialisasi dengan guru tentang penerapan metode

problem solving.

2) Bersama guru menentukan SK/KD dan menyusun perangkat

pembelajaran dengan guru seperti membuat pemetaan SK/KD,

menyusun silabus, serta RPP dan menyiapkan bahan ajar dengan

berpedoman pada Permendiknas no. 22 th 2006 tentang standar isi.

3) Bersama guru menyusun lembar kerja siswa.

4) Bersama guru menyiapkan tes evaluasi hasil belajar untuk

memperoleh data tingkat kemampuan siswa setelah melalui proses

pembelajaran melalui metode problem solving.

5) Bersama guru menyiapkan instrumen penilaian kinerja guru, dan hasil

belajar siswa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pembelajaran IPS menggunakan metode problem

solving pada siklus I sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

sebagai berikut.

1) Kegiatan Awal
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a) Guru memberikan salam dan mengajak berdoa.

b) Guru mengondisikan siswa agar siap belajar.

c) Guru memeriksa kehadiran siswa.

d) Guru menyampaikan apersepsi:

 Memberikan pertanyaan seputar materi yang akan di

ajarkan.

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2) Kegiatan Inti

a) Guru menyiapkan masalah untuk dipecahkan siswa yang berkaitan

dengan materi pelajaran yaitu sumber daya alam yang ada di sekitar

lingkungan tempat tinggal.

b) Siswa diberi sumber data atau keterangan yang berkaitan dengan

masalah berupa lembar kerja siswa untuk memecahkan masalah

tersebut.

c) Siswa berdiskusi untuk menentukan jawaban sementara.

d) Guru memberikan kesempatan kepada siswa secara berkelompok

untuk berdiskusi dalam mengerjakan tugas terkait dengan materi

yang dipelajari untuk menguji kebenaran jawaban sementara.

e) Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan.

f) Guru memperjelas jawaban dari semua kelompok.

g) Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil

menyelesaikan tugas dengan benar.

3) Kegiatan Penutup

a) Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan pembelajaran.
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b) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar dan

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya.

c) Guru memberikan tindak lanjut berupa penugasan (PR) kepada

siswa.

d) Guru mengucapkan salam dan menutup pembelajaran.

c. Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.

Tahap ini kegiatan pengamatan dilakukan peneliti sebagai observer untuk

mengamati kinerja guru dan rekan mahasiswa bertindak sebagai teman

sejawat mengamati sikap siswa serta keterampilan siswa pada saat

pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan

lembar observasi yang telah disiapkan.

d. Refleksi

Berdasarkan data hasil observasi yang diperoleh, Peneliti bersama guru

melakukan refleksi untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan selama

proses pembelajaran dengan penerapan metode problem solving

berlangsung. Hal-hal yang dianalisis adalah kinerja guru dan hasil belajar

siswa. Hasil analisis digunakan sebagai bahan perencanaan pada siklus II

dengan membuat rencana tindakan baru agar lebih baik lagi.

2. Siklus II

Tahap demi tahap yang dilaksanakan pada siklus II pada dasarnya sama

dengan siklus I. Namun materi pembelajarannya yang berbeda kemudian
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mengadakan perbaikan pada kegiatan yang dirasa kurang pada siklus I

setelah dilakukan refleksi untuk dapat ditingkatkan lagi.

G. Indikator Keberhasilan

Penerapan metode problem solving dalam pembelajaran IPS dapat dikatakan

berhasil dan akan dihentikan apabila:

1. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya.

2. Pada akhir penelitian adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar secara

klasikal ≥75% dari jumlah siswa yaitu 22 orang dengan KKM 72.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan

penerapan metode problem solving untuk meningkatkan hasil belajar IPS

siswa kelas IV SD Negeri 9 Metro Pusat penerapan metode problem solving

dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Siklus I rata-rata nilai afektif

sebesar 68,64 ketuntasan 68,18% kategori “Baik”. Pada siklus II nilai rata-

rata yang diperoleh yaitu 73,18 ketuntasan klasikal sebesar 81,82% kategori

“Sangat baik”. Kemudian rata-rata ranah psikomotor siswa siklus I sebesar

66,36 ketuntasan klasikal 72,73% kategori “Terampil”. Pada siklus II nilai

rata-rata yang diperoleh yaitu 69,32 ketuntasan klasikal sebesar 81,82%

kategori “Sangat terampil”. Ketuntasan ranah kognitif siswa pada siklus I

nilai rata-rata sebesar 70,45. Ketuntasan klasikal sebesar 68,18% kategori

“Tinggi” meningkat pada siklus II nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 78,18

ketuntasan klasikal sebesar 81,82% kategori “Sangat tinggi”

B. Saran

1. Siswa

Diharapkan siswa dapat selalu aktif dan menunjukkan keterlibatannya

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dapat memperoleh
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kemampuan yang komprehensif baik dalam bidang pengetahuan, sikap

maupun keterampilan. Selain itu, siswa diharapkan untuk dapat lebih

percaya diri dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru karena

untuk melatih sejauh mana kompetensi yang dimiliki.

2. Guru

Diharapkan kepada guru agar menerapkan metode problem solving

sebagai salah satu alternatif pembelajaran terutama pada pembelajaran

IPS. Dalam pembelajaran metode problem solving, siswa dihadapkan

dengan persoalan-persoalan sehari-hari sehingga siswa akan terbiasa

untuk menghadapi dunia nyata khususnya dunia kerja.

3. Kepala Sekolah

Diharapkan dapat menjadi sumbang saran serta kontribusi positif

dalam rangka mengembangkan pembelajaran dan meningkatkan mutu

pendidikan disekolah.

4. Keilmuan ke PGSD-an

Diharapkan dapat memberikan sumbang saran yang sangat berharga

pada perkembangan ilmu pendidikan khususnya ke SD-an dengan

penerapan metode pembelajaran untuk meningkatkan proses dan hasil

belajar siswa di kelas.
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