
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia ketertinggalan dari segala 

aspek kehidupan dan menyelesaikan perubahan global serta perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi perlu adanya pembaharuan dalam sistem pendidikan 

secara terarah dan terencana maka Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang 

menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu  serta relevansi dan 

efesiensi pembaharuan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu 

dilakukan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. 

Menurut kamus bahasa Indonesia dalam Muhibin syah ( 2008:10 ) Pendidkan 

ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Pendidikan adalah suatu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis 

dan syarat perkembangan. Oleh sebab itu maju mundur perkembangan suatu 

negara dipengaruhi oleh tingkat  pendidikan warga negaranya, perubahan atau 

perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan 

dengan perubahan budaya kehidupan.  Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan 

pada semua tingkat perlu terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan 

masa depan. 
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Pemahaman konsep dalam belajar IPS lebih terfokus kepada berbagai aktivitas 

manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik 

manusia sebagai makhluk sosial. Rumusan pendidikan yang terdapat dalam pasal 

3 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

sebagai berikut: 

 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Dalam pendidikan guru mempunyai peran yang sangat penting dan strategis, 

dalam membimbing siswa kearah kedewasaan, kematangan dan kemahiran, 

sehingga guru dikatakan  sebagai ujung tombak keberhasilan untuk itu, upaya 

awal  yang dilakukan  dalam meningkatkan pendidikan adalah kualitas guru. 

Kualitas pendidikan guru sesuai dengan syarat  minimal yang ditentukan oleh 

syarat-syarat seorang guru yang profesional. Guru profesional yang dimaksud 

adalah guru yang berkualitas, berkompetensi dan guru yang dikehendaki untuk 

mematangkan prestasi belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan kualitas 

pendidikan yang baik.    

 

Dalam pembelajaran IPS guru banyak menggunakan metode ceramah, serta 

kurang menggunakan metode lain yang berpengaruh terhadap  hasil belajar siswa. 
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Mengubah pola pembelajaran memang sulit dilakukan. Pembelajaran memang 

dekat dengan budaya atau pola tingkah laku yang terjadi dalam kehidupan sosial. 

Gaya belajar yang dilakukan oleh guru didalam kelas bisa menjadi semacam 

pembelajaran yang sulit dirubah. Untuk mengubah itu guru harus mengubah pola 

pikirnya melalui proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada peserta 

didik. 

  

Khusus di SDN 1 Mada Jaya dalam proses pembelajaran IPS siswa kurang 

menyenangkan, siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran menggunakan metode 

ceramah. Guru masih terfokus pada pembelajaran formal kelas, sehingga siswa 

merasa jenuh. Proses pembelajaran belum dikemas dalam bentuk menyenangkan 

sehingga rendahnya hasil belajar IPS diduga, disebabkan penggunaan metode 

ceramah yang selalu digunakan oleh guru. Sehingga dalam proses pembelajaran 

IPS masih belum mencapai KKM 65. 

 

Berdasarkan kenyataan diatas guru perlu mengupayakan suatu pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil Beajar siswa melalui pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Interaktif. 

Dengan Penelitian Tindakan Kelas melalui pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Interaktif bertujuan melakukan tindakan perbaikan, 

meningkatkan mutu pendidikan dan perubahan kearah yang lebih baik dari 

sebelumnya sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi pada kegiatan 

pembelajaran atau proses belajar mengajar. 
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Tabel 1.1. Pencapaian Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil Siswa Kelas IV mata 

pelajaran IPS Tahun Pelajaran 2012/2013 

No KKM 
RENTANG 

NILAI 

JUMLAH 

SISWA 

PERSENTASE 
KET 

1 65 45 - 54 8 21,00 Belum tuntas 

2 65 55-  64 17 44,00 Belum tuntas 

3 65 65 - 74 6 16,00 Tuntas 

4 65 75 - 84 4 11,00 Tuntas 

5 65 85 - 90 3 8,00 Tuntas 

Jumlah 38 100%  

   Sumber: Daftar Nilai, 2012 

Tabel 1.1. Tabel diatas menunjukkan bahwa siswa yang belum mencapai KKM 

sebanyak 25 siswa ( 65% ) belum tuntas, 13 siswa ( 35% ) tuntas atau sudah 

mencapai KKM. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu diadakan Penelitian Tindakan Kelas         

( PTK ) untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Interaktif dalam pembelajaran IPS. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu, “Rata-rata hasil analisis masalah ada sebanyak 25 siswa atau 65% siswa 

yang belum tuntas”. Atas dasar rumusan masalah tersebut, maka permasalahannya 

adalah: 

1) Bagaimana meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Ineraktif  pada kelas IV SDN 1 Mada Jaya 

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran pada mata pelajaran IPS. 
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2) Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Interaktif pada kelas IV SDN 1 Mada Jaya  Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran pada mata pelajaran IPS. 

 

3) Bagaimana hubungan antara aktivitas belajar IPS dengan hasil belajar IPS 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran Interaktif pada  kelas IV 

SDN 1 Mada Jaya Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran 

Atas dasar permasalahan tersebut, permasalahan yang akan diajukan adalah 

bagaimana meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS  pada siswa kelas IV 

SDN 1 Mada Jaya Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran pada mata 

pelajaran IPS Tahun Pelajaran 2012/2013?. Dengan demikian judul penelitian ini 

adalah 

“Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran Interaktif pada siswa kelas IV SDN 1 Mada Jaya Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan model pembelajaran 

Interaktif pada kelas IV SDN 1 Mada Jaya Kecamatan Kedondong 

Kabupaten Pesawaran  pada mata pelajaran IPS. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran Interaktif 

pada kelas IV SDN 1 Mada Jaya Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran pada mata pelajaran IPS. 
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3. Untuk mengetahui hubungan aktivitas belajar IPS dan hasil belajar IPS 

siswa dengan model pembelajaran Interaktif  pada  kelas IV SDN 1 Mada 

Jaya Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran 

 

1.4 Manfat Penelitian 

a. Bagi siswa 

Diharapkan mendapatkan pengalaman langsung mengenai konsep belajar 

IPS melalui model pembelajaran interaktif dan terciptanya suasana belajar 

yang tidak membosankan serta hasil belajar mengalami peningkatan. 

b. Bagi guru 

      Diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran IPS menjadi lebih 

baik dan siswa menjadi lebih mengerti dengan metode pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru. 

c. Bagi sekolah  

diharapkan dapat sebagai bahan masukkan untuk lebih mengembangkan 

pembelajaran IPS dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang 

dipersiapkan guru. 

 

 

 

 


