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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia dan pendidikan 

tidak diperoleh begitu saja dalam waktu yang singkat. Tetapi pendidikan 

memerlukan suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran sebagai suatu proses dalam pencapaian tujuan pendidikan, 

diantaranya dengan pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas guru, 

perbaikan sistem pengajaran, dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan suasana belajar 

yang mampu menarik perhatian siswa, agar siswa termotivasi dan 

berkembang seutuhnya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya menurut 

Piaget (dalam Trianto, 2009: 16) anak dengan tahap perkembangan 

operasional konkret (7-11 tahun) membangun sendiri skemata dari 

pengalaman sendiri dengan lingkunganya. Dengan demikian guru harus 

mampu mencari solusi yang tepat agar pembelajaran dapat memberi peluang 

kepada siswa untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada sehingga hasil 

belajarnya dapat optimal. 

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 Bab 1 pasal 1 tentang Sisdiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk 
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

Spritual, keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Artikel uu-no-20-thn-

2003-Ttg-Sisdiknas). 

Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan berkembang 

dan meningkatnya kemampuan siswa, situasi dan kondisi lingkungan yang 

ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di 

Indonesia, yaitu : 

1. Faktor Internal 

Faktor internal meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Departemen 

Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang 

berada di garis depan. Dalam hal ini, interfensi dari pihak terkait sangatlah 

dibutuhkan agar pendidikan senantiasa terjaga dengan baik. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi dunia pendidikan adalah 

masyarakat pada umumnya yang merupakan ikon dari pendididikan dan 

merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari 

pendidikan. 
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Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata pelajaran di SD 

yang mengkaji fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu 

sosial dan kewarganegaraan. Selain itu sikap, nilai, dan moral juga dapat 

terbentuk dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).  

      Menurut Kurikulum 2006 secara umum tujuan pembelajaran IPS  

sebagai berikut: 1) Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi 

ekonomi, sejarah,  kewarganegaraan, peadagogis dan psikologis; 2) 

Mengembangkan kemampuan berfikir 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 berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global 

(http://megaziza.web.id). 

 

Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan Pengetahuan Sosial 

tersebut harus didukung oleh iklim pembelajaran yang kondusif, iklim yang 

dikembangkan guru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

keberhasilan dan kegairahan belajar siswa (Azis Wahab,  dalam Darsono 

2007: 1). 

Mengajar bukanlah sekedar menyajikan informasi ataupun gagasan 

seperti yang banyak dilakukan di dalam pengajaran IPS selama ini, namun di 

dalamnya tercakup membimbing siswa untuk belajar melalui kegiatan-

kegiatan pemeriksaan (Probing), menemukan (Discovering), menganalisis 

(Analyzing), dan menguji (Examing). Dalam persepektif pendekatan 

pembelajaran IPS, Somatri (2001) berpendapat bahwa pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk tingkat sekolah dapat diartikan sebagai : (1) 

Pendidikan IPS yang menekankan pada tumbuhnya nilai-nilai 

kewarganegaraan, moral, ideologi, negara dan agama. (2) Pendidikan IPS 
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yang menekankan pada isi metode berpikir ilmu sosial. (3) Pendidikan IPS 

yang menekankan pada “Reflective Inquiry”. (4) pendidikan IPS yang 

mengambil kebaikan dari butir 1,2,3 di atas (Sapriya, 2007: 10).  

Kemampuan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

kurikulum dan potensi siswa merupakan kompetensi dan kemampuan dasar 

yang harus dimiliki oleh seorang guru (Kosasih, dalam Darsono 2007: 1). Hal 

ini didasari oleh asumsi bahwa  ketepatan guru dalam memilih metode 

pembelajaran akan berpengaruh pada keberhasilan dan hasil belajar siswa.  

Belajar menurut pandangan kontruktivis merupakan hasil konstruksi 

kognitif melalui kegiatan seseorang. Pandangan ini memberi penekanan 

bahwa pengetahuan kita adalah bentukan kita sendiri (Suparno, 1997: 18 

dalam Trianto, 2010: 75). Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-

ide (Slavin, 1994 dalam Trianto 2010: 74).  

Proses belajar mengajar di sekolah adalah suatu kegiatan pendidikan, 

dalam hal ini tugas guru adalah membimbing, membantu, memimpin, dan 

memfasilitasi (fasilitator). Hal itu senada dengan apa yang dikatakan Sagala 

(2010: 196) bahwa peran guru dalam pembelajaran adalah pembimbing, atau 

pemimpin belajar dan fasilitator belajar. 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi di dalam dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan Hamalik (2007: 7)  
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mengemukakan peserta didik adalah suatu komponen masukan dalam proses 

pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional.  

Berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi dengan guru kelas VB SDN 

01 Metro timur, pembelajaran IPS saat ini sudah di laksanakan dengan baik 

namun hasilnya masih kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan keengganan 

guru menerapkan metode lain di luar dari metode yang selama ini ia gunakan 

sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi monoton dan hal ini 

berdampak terhadap kebosanan siswa. Selain itu di dalam pembelajaran guru 

juga jarang menggunakan media pembelajaran/alat peraga dan guru sering 

memposisikan dirinya sebagai satu-satunya sumber pembelajaran di kelas 

(teacher centered).  

Dari hasil praobservasi yang dilakukan penulis dalam proses 

pembelajaran guru juga menghadapi kendala sulitnya anak-anak menerima 

materi pelajaran yang di berikan guru, dan kendala lain yang di hadapi adalah 

kurangnya kemauan anak dalam mencari informasi dan jawaban dari tugas 

yang di berikan guru di luar proses pembelajaran dan anak hanya terpaku 

pada satu sumber pembelajaran sehingga apa yang diharapkan guru tidak 

sesuai dengan kenyataan dan hasil pembelajaran (pencapaian) kurang 

maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru 

kepada anak untuk mencari informasi dari lingkungan sekitar sehingga anak 

tidak mempunyai keberanian, keinginan, dan kemampuan untuk mencari 

sesuatu. Hal itu dibuktikan oleh nilai para siswa yang rata-rata hanya 6, nilai 

yang tertinggi di kelas adalah 8 dan terendah adalah 5. Dalam pemberian nilai 
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guru tidak hanya menilai hasil kerja berupa tugas (kognitif), namun juga 

aspek sikap (afektif). Jadi keseluruhan nilai yang di berikan adalah nilai 

harian ditambahkan dengan nilai mid semester, tugas berupa pekerjaan rumah 

(PR)/portofolio, dan nilai ulangan umum sehingga hasil penjumlahan dari 

semua nilai di jadikan sebagai nilai akhir. Data yang tergolong data 

kuantitatif dilakukan dengan menghitung ketuntasan secara individual dan 

klasikal. 

Salah satu alternatif pembelajaran yang  dimungkinkan dapat mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran IPS di SD adalah dengan menggunakan 

metode Problem Based Learning (PBL), karena Problem Based Learning 

(PBL) menerapkan suatu pembelajaran yang berbasis masalah, sehingga 

diharapkan siswa akan mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di 

sekitarnya. 

 Problem Based Learning (PBL) sangat perlu dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial karena disadari atau tidak setiap hari kita dihadapkan 

dengan berbagai masalah dan kita juga dituntut untuk mampu menghadapi 

dan menyelesaikan masalah tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa perlu mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan judul : “Penerapan Metode Problem Based 

Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Prestasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran IPS Di kelas VB SDN 01 Metro Timur ”. Diharapkan 

dengan menggunakan metode ini siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran 
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sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

dalam pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah :  

1. Pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered) sehingga tercipta 

suasana pembelajaran yang monoton dan membosankan. 

2. Rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS kelas VB SDN 

01 Metro timur. 

3. Rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VB SDN 

01 Metro Timur. 

4. Sulitnya anak-anak menerima materi yang pelajaran yang diberikan guru. 

5. Kurangnya kemauan anak dalam mencari informasi dan jawaban dari 

tugas yang diberikan guru. 

6. Kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru dalam mencari informasi. 

 

 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Apakah penerapan metode Problem Based Learning (PBL) dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di kelas VB SDN 01 Metro Timur TP. 2010/2011? 

2. Apakah penerapan metode Problem Based Learning (PBL) dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di kelas VB SDN 01 Metro Timur TP. 2010/2011? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian adalah untuk :  

1. Dengan mengunakan metode Problem Based Learning (PBL) dapat 

Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VB 

SDN 01 Metro Timur TP. 2010/2011. 

2. Dengan mengunakan metode Problem Based Learning (PBL) dapat 

Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VB 

SDN 01 Metro Timur TP. 2010/2011. 

 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 
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Adapun hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi : 

1. Siswa, dapat meningkatkan pemahaman tentang Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Khususnya siswa kelas VB semester II, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan siswa dalam menghadapi  

masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Guru, dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam menggunakan 

metode Problem Based Learning (PBL), sehingga guru dapat memperbaiki 

kemampuan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan meningkatkan 

profesionalismenya. 

3. Sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan yang berguna dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 

4. Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dapat mengerti 

masalah-masalah yang timbul dalam proses pembelajaran di Sekolah 

Dasar dan dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar. 

5. Peneliti, dapat meningkatkan kemampuan paedagogik pada diri peneliti 

sekaligus memberikan pengalaman tentang penelitian tindakan kelas 

sehingga kelak dapat menjadi guru yang profesional. 

 

 


