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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran dan adanya keterlibatan guru dalam proses pembelajaran, merupakan salah 

satu faktor keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan mutu 

pendidikan seperti yang diharapkan masyarakat, memerlukan inovasi yang 

bersifat kreatif dan kooperatif sehingga tercipta suasana belajar dan pembelajaran 

yang kondusif dan tidak monoton. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang turut 

menentukan sikap, mental, prilaku, kepribadian dan kecerdasan anak adalah 

pendidikan, pengalaman dan latihan-latihan yang diberikan dan dialami serta 

dilalui sejak usia dini. Hal ini dapat terwujud jika guru dapat menjalankan peran 

yang baik sebagai fasilisator, motivator, maupun sebagai pengelola pembelajaran. 

Kondisi nyata di SD Negeri 2 Sumberejo, kemiling, Bandar Lampung dalam 

proses pembelajaran masih bersifat monoton dan konvensional, siswa tidak diberi 

kesempatan untuk kreatif dengan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik 

yang terdapat dalam diri siswa.    

 

Dalam hal ini komponen yang sangat penting  dalam dunia pendidikan adalah 

guru. Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Didalam konteks ini, guru 

mempunyai peranan yang sangat besar dan strategis, karena gurulah yang berada 

digaris depan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru langsung berhadapan dengan 
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peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang didalamnya mencakup kegiatan 

pentransferan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta penanaman nlai–nilai posiif 

melalui bimbingan dan juga tauladan. 

 

Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang kreatif, cerdas 

dan berkompetensi, perlu diperlihatkan beberapa aspek dalam rangka optimalisasi 

pembelajaran di sekolah dasar dengan mewujudkan pembelajaran yang terpadu. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus mengerti, mengahayati, dan 

melaksanakan tuntutan dari tugas-tugas yang tersurat dalam proses pembelajaran 

guru disekolah dasar mempunyai peranan penting dalam rangka memudahkan 

anak mengenal dan mengetahui konsep-konsep pengetahuan yang diajarkan. 

Selain mengajar, guru sebagai pendidik artinya guru berperan aktif dalam rangka 

membantu mendewasakan anak didik. Pada mata pelajaran IPS ditentukan KKM 

sebesar 65. Ketika guru mengajar dengan menggunakan metode ceramah 

kemudian memberikan evaluasi yang berupa test, hasilnya adalah sebagaian besar 

nilai siswa kelas IV dibawah KKM dan belum mencapai ketuntasan belajar. 

 

Berdasarkan proses pembelajaran yang dilaksanakan diperoleh hasil belajar masih 

rendah dibawah KKM yang telah ditentukan sebesar 65, guru selalu menggunakan 

metode ceramah, anak banyak ngobrol disebabkan penyampaian materi yang 

kurang dipahami siswa serta kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang 

berlangsung.  

 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan pendekatan dengan model 

pembelajaran pakem untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SD, karena itu model pembelajaran pakem diharapkan siswa dapat aktif 
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yang ditunjukkan oleh siswa banyak bertanya, saling bertukar pendapat antar 

teman, ada motivasi belajar yang lebih, ada unsur kerjasama. Hal ini diharapkan 

dapat memperbaiki hasil belajar IPS dikelas IV SD. Negeri 2 sumberejo. 

 

Tabel 1.1 Hasil Tes Mata Pelajaran IPS Kelas IV  Semester Genap SDN 2 

Sumberejo kemiling bandar lampung 

No Kriteria Ketuntasan Frekuensi Persentase (%) 

  1 ≥ 65 (tuntas) 15 30% 

2 < 65 (tidak tuntas) 25 70% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: Daftar Nilai IPS Kelas IV  Semester Genap SDN 2 Sumberejo kemiling 

bandar lampung 

 

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut,  yang dinyatakan tuntas belajar yang 

memperoleh nilai minimal 65 sesuai dengan yang ditetapkan di SDN 2 Sumberejo 

Kemiling Bandar Lampung 30%. Hal ini belum mencapai kriteria keberhasilan 

proses pembelajaran yang ditetapkan di SDN 2 Sumberejo Bandar Lampung 

adalah 65%. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran pakem. 

 

B.  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi apa yang terjadi 

dalam proses pembelajaran, sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan 

pembelajaran sebagai berikut : 

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

2. Rendahnya minat belajar siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. 

3. Rendahnya kemampuan siswa untuk memahami penjelasan guru pada materi  

pelajaran IPS. 
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C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

Apakah melalui model pembelajaran pakem dapat meningkatkan aktifitas dan 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 sumberejo, Kecamatan Kemiling, Bandar 

Lampung ? 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS melalui model pembelajaran pakem. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran pakem. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Adapun manfaat penelitian ini bagi siswa, yaitu : 

a. Melatih siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

c. Memberikan kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan pemahaman materi 

yang diajarkan. 

 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan, 

dan merubah perilaku mengajar yang hanya mengandalkan metode diskusi dan 

tanya jawab. 
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3. Bagi Guru Secara Umum 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, guru dapat tertarik dan menggunakan 

metode pembelajaran pakem dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas IV serta sebagai masukan khususnya guru kelas yang mengajar dikelas IV 

tentang pendekatan pembelajaran pakem. 

 

4. Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah : 

a. Sebagai dokumen dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Merupakan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

 


