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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Melalui mata pelajaran IPS, siswa 

diarahkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, 

bertanggung jawab, peduli sosial. Tujuan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di Sekolah Dasar yaitu mengembangkan kemampuan siswa agar 

peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat karena IPS 

membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kurikulum yang 

saat ini digunakan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Materi pada pelajaran IPS terlalu luas dan keterbatasan jumlah jam pelajaran 

tiap minggu pada mata pelajaran IPS yaitu hanya 140 menit. 

Permasalahan umum pada pembelajaran IPS adalah kesulitan 

mengingat materi pelajaran dan memahaminya karena cakupan materi yang 

luas sehingga kondisi ini seringkali membuat siswa merasa jenuh ketika 

proses pembelajaran. Pembelajaran IPS seharusnya disampaikan secara 

menyenangkan untuk menambah minat siswa dalam pelajaran IPS. Jika guru 

tidak mampu melakukan pembelajaran yang inovatif,kreatif maka pelajaran 

IPS tidak akan menarik pada siswa, karena dampak dari pembelajaran yang 

kurang menyenangkan adalah prestasi belajar yang kurang optimal. Di 
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samping itu, jika pembelajaran tidak berjalan efektif dan menyenangkan, 

karakter baik siswa juga menjadi kurang berkembang. 

Permasalahan pada mata pelajaran IPS juga terjadi di kelas IV A SD 

Negeri 2 Cilongok, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan guru 

kelas yang ditunjukkan dengan prestasi belajar yang belum memuaskan. 

Prestasi siswa belum memenuhi KKM. Dari perolehan nilai rata-rata kelas 

hasil pretest yaitu 57,5 atau hanya 37,5% siswa memperoleh nilai di atas 

KKM yang telah ditentukan yaitu 70. Terkait dengan permasalahan IPS di 

kelas IV A disamping prestasi belum memuaskan, peduli sosial siswa juga 

masih rendah. Terbukti ketika guru kesulitan membawa sesuatu, siswa hanya 

melihat. Ketika teman membutuhkan bolpoint, siswa yang membawa bolpoint 

lebih dari satu tidak meminjamkan dan lebih memilih menyimpan bolpoint 

miliknya sendiri. Siswa kurang menjaga fasilitas sekolah terbukti siswa 

mencoret tembok kamar mandi. Siswa juga lebih memilih pulang ketika 

dijadwalkan untuk piket kelas, hal ini diakui siswa karena siswa malas untuk 

menyapu ruangan kelas dan siswa masih membuang sampah sembarangan.  

Mengetahui permasalahan di atas, guru dan peneliti selanjutnya 

melakukan refleksi untuk mengetahui/mengidentifikasi faktor yang 

menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Hasil refleksi terhadap 

pembelajaran selama ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru masih berpusat pada guru, terbukti belum banyak aktivitas yang 

dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

aktif dan mandiri. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih terfokus 
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pada penjelasan dan pengamatan defusi, sehingga menjadi kurang menarik 

bagi siswa. penggunaan media dan variasi teknik atau strategi pembelajaran 

juga belum banyak dilakukan. Kondisi ini menjadikan pembelajaran IPS 

masih belum sepenuhnya menarik bagi siswa. 

Peneliti dan guru menyadari bahwa perlu dilakukan upaya untuk 

memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas dalam rangka meningkatkan 

prestasi belajar siswa dan mengembangkan karakter siswa yaitu sikap peduli 

sosial. Guru dengan peneliti sepakat untuk menerapkan suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Peneliti 

dan guru memutuskan untuk menerapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dengan berbantu media video dalam penelitian tindakan kelas 

ini. Pemilihan model PBL didasarkan pada alasan bahwa dalam PBL 

kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja 

kelompok, membangun kerja tim sehingga siswa menjadi aktif dalam 

pembelajaran. 

Media video digunakan sebagai media penunjang keberhasilan 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi 

permasalahan sosial yang terdapat di daerahnya. Peneliti memiliki keyakinan 

bahwa suatu permasalahan akan lebih mudah dipahami dan dipecahkan ketika 

siswa melihat sendiri permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti 

menggunakan model pembelajaran yang berangkat dari permasalahan yang 

ada disekitar siswa seperti masalah sampah, perilaku tidak terpuji, kepadatan 

penduduk, merokok dan tindak kejahatan agar lebih mudah dipahami dan 
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ditunjang dengan menggunakan media video bentuk permasalahan sosial. 

Latar belakang di atas menjadi dasar yang kuat pentingnya penelitian ini 

dilaksanakan. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan temuan di 

lapangan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model Problem Based Learning dengan media 

video pada materi mengenal permasalahan sosial dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas IVA SD Negeri 2 Cilongok? 

2. Bagaimana penerapan model Problem Based Learning dengan media 

video pada materi mengenal permasalahan sosial dapat menumbuhkan 

peduli sosial siswa kelas IVA SD Negeri 2 Cilongok ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran IPS materi 

permasalahan sosial menggunakan model Problem Based Learning 

media video di kelas IV A SD Negeri 2 Cilongok, Kecamatan 

Cilongok, Kabupaten Banyumas. 

b. Untuk menumbuhkan karakter peduli sosial pada diri siswa dengan 

menggunakan model Problem Based Learning 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Jika hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan dapat memberian manfaat, 

antara lain : 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu informasi mengenai 

penerapan model Problem Based Learning media video yang dapat 

dimanfaatkan sebagai kajian teoritis pada penelitian yang relevan 

selanjutnya. 

b. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembang keilmuan terutama 

yang terkait dengan pengembangan pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Siswa dapat belajar peduli sosial dengan memecahkan suatu 

permasalahan sosial di sekitar siswa. 

2) Siswa akan memperoleh pengalaman pembelajaran IPS yang aktif, 

kreatif, dan komunikatif sehingga mendorong siswa untuk lebih 

menyenangi pelajaran IPS sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar pada mata pelajaran IPS. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Guru memperoleh pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran 

IPS melalui model Problem Based Learning media video pada 

materi Mengenal Permasalahan Sosial. 

2) Sebagai masukan untuk meningkatkan keprofesionalan dalam 

mengajar. 

3) Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan yang bervariasi 

yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran sehingga 

memberikan layanan yang terbaik bagi siswa 
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c. Manfaat bagi sekolah 

1) Memberikan kontribusi dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran. 

2) Meningkatkan prestasi belajar pada materi mengenal permasalahan 

sosial maupun materi pelajaran lainnya. 

d. Manfaat bagi peneliti 

1) Penelitian tindakan kelas ini akan memberikan suatu pengalaman 

yang mendalam bahwa sebagai seorang guru harus selalu 

berinovasi dalam proses pembelajaran. 

2) Menambah wawasan mengenai cara mengajar yang dapat 

menjadikan siswa berperan lebih aktif dan interaktif dalam proses 

pembelajaran. 
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