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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

IPS merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial disesuaikan dengan berbagai situasi sosial yang 

berkembang di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Kajian tentang 

masyarakat dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat dilihat dalam 

lingkungan sempit yaitu lingkungan masyarakat sekitar rumah dan sekolah 

siswa beserta masalah-masalah sosial yang timbul di dalamnya. Susanto 

(2014: 35) mengemukakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial juga membahas 

hubungan antara manusia dan lingkungannya, yaitu di lingkungan masyarakat 

siswa tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dan 

dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan 

sekitarnya. 

Perkembangan siswa supaya menjadi lebih baik dan dapat menyikapi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar nantinya, maka 

kualitas pendidikan di sekolah dasar harus ditingkatkan. Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran tingkat Sekolah Dasar (SD) 

yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Sekolah Dasar (SD) merupakan tempat 

pertama siswa mengenal konsep-konsep dasar IPS, karena pengetahuan yang 

diterima siswa di SD hendaknya menjadi dasar yang dapat dikembangkan di 

tingkat sekolah yang lebih tinggi. Anak pada usia SD harus diberikan 
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pengalaman serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

dan bersikap terhadap kehidupan lingkungan masyarakat, sehingga siswa 

dapat mengetahui segala sesuatu yang berada di lingkungan masyarakat serta 

permasalahan sosial yang timbul didalamnya. 

Mata pelajaran IPS diajarkan di sekolah dasar bertujuan supaya siswa 

dapat memiliki pengetahuan dasar ilmu sosial dan memiliki sikap kepekaan 

dan kesadaran terhadap masalah sosial yang timbul. Mengetahui atau 

menemukan masalah sosial yang terdapat di lingkungannya serta memiliki 

ketrampilan untuk mengkaji dan  memecahkan  masalah  sosial tersebut.  

 Uraian diatas perlu dilakukan pembelajaran yang baik supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran 

yang materinya banyak, sehingga membuat siswa cepat bosan dan kurang 

tertarik di dalam pembelajaran, maka harus dilakukan pembelajaran yang aktif 

yang melibatkan siswa dalam pembelajaran. Materi pelajaran IPS dapat 

diterima dengan baik oleh siswa dan pembelajaran juga lebih menyenangkan. 

Silberman (2012: 32) mengemukakan bahwa ketika mata pelajarannya tidak 

menarik, seringkali kegembiraan dalam kegiatan belajar aktif itu saja sudah 

dapat menyenangkan dan memotivasi siswa untuk menguasai pelajaran yang 

paling menjenuhkan sekalipun. Pendapat tersebut didukung pendapat dari 

Susanto (2014: 2) Pembelajaran IPS yang baik seharusnya pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). 

Hal tersebut dapat tercapai dengan pemilihan metode yang sesuai, 

dalam pemilihan metode pembelajaran disinilah kemampuan dan ketrampilan 

guru sangat dibutuhkan dalam merancang suatu pembelajaran. Pemilihan 
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metode untuk pembelajaran harus disesuaikan dengan materi dan kondisi 

siswa. Pemilihan metode yang sesuai dengan pembelajaran dilakukan supaya 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai.  

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada kelas IV  SD 

Negeri 1 Makam pada pembelajaran IPS, dijumpai kondisi siswa sebagai 

berikut yaitu rendahnya prestasi belajar siswa hal itu dilihat dari tabel 1.1 hasil 

nilai ulangan harian mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi tiga tahun lalu yaitu tahun 2012/2013,  

tahun 2013/2014, dan  tahun 2014/2015.  

Tabel 1.1 Hasil Ulangan Harian Mata Pelajaran IPS Semester II Tahun 

2012/2013, tahun 2013/2014, dan tahun 2014/2015 Materi 

Perkembangan Tekonologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi 
 

No. Tahun Kriteria Jumlah Presentase 

1. Tahun 2012/2013 Tuntas 10 45% 

Belum Tuntas 12 55% 

Jumlah  22 100% 

2. Tahun 2013/2014 Tuntas 7 35% 

Belum Tuntas 13 65% 

Jumlah 20 100% 

3. Tahun 2014/2015 Tuntas 16 64% 

Belum Tuntas 9 36% 

Jumlah  25 100% 
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Data tabel tersebut menunjukkan sebagian siswa masih ada yang 

belum tuntas atau belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

mata pelajaran IPS materi teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. 

Jumlah siswa  SD Negeri 1 Makam Tahun Pelajaran 2012/2013 yaitu (22) dan 

terdapat (12)  siswa yang masih memiliki nilai dibawah KKM. Jumlah siswa 

SD Negeri 1 Makam Tahun Pelajaran 2013/2014 yaitu (20) dan terdapat (13) 

siswa yang masih memiliki nilai dibawah KKM. Jumlah siswa SD Negeri 1 

Makam Tahun Pelajaran 2014/2015 yaitu (25) dan terdapat (9) siswa yang 

masih memiliki nilai dibawah KKM. Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

SD Negeri 1 Makam  mata  pelajaran IPS  yang  telah ditetapkan  yaitu  66. 

Selain rendahnya prestasi belajar siswa, sikap kerja keras siswa juga 

rendah hal itu dilihat dari hasil observasi pada saat pembelajaran. Guru ketika 

menyampaikan materi pada saat pembelajaran, terdapat siswa yang kurang 

memperhatikan pembelajaran atau bermain dan berbicara dengan temannya. 

Guru meminta siswa untuk mencatat materi yang sedang dipelajari, siswa 

mencatat materi sambil berbicara dengan temannya. Guru memberikan tugas 

mengenai materi yang diajarkan kepada siswa, sebagian siswa mengerjakan 

tugas sambil bermain atau mengerjakan sesuatu lain yang tidak termasuk 

dalam tugas yang diberikan guru. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa 

siswa kurang bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran dan siswa 

kurang bertanggungjawab dengan tugas yang diberikan oleh guru. 

Wawancara yang telah dilakukan  dengan guru kelas IV, bahwa siswa 

cenderung kurang bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran dan 

Upaya Meningkatkan Kerja..., Gentry Dhena Lintyasari, FKIP, UMP, 2016



 

 

5 

siswa juga kurang teliti dalam mengerjakan soal. Guru kelas IV mengatakan 

bahwa sebagian siswa dalam menjawab soal masih salah, karena pada saat 

penyampaian materi siswa kurang memperhatikan penjelasan guru jadi ketika 

siswa diberi soal latihan merasa bingung dan cenderung melihat jawaban dari 

temannya.  

Guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran masih menggunakan 

metode ceramah dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, 

jadi pembelajaran yang dilakukan masih berpusat kepada guru karena guru 

yang menjelaskan semua materi pembelajaran dan siswa hanya 

memperhatikan penjelasan dari guru. Hal tersebut membuat siswa cenderung 

menjadi bosan dalam mengikuti pembelajaran. Hal itu dibuktikan pada saat 

kegiatan pembelajaran siswa mengobrol dengan teman, bermain, dan ada pula 

yang mengantuk.  

Penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran belum membuat 

materi pembelajaran tersampaikan dengan baik karena siswa cenderung 

kurang tertarik dan cepat bosan dalam pembelajaran. Mata pelajaran IPS 

merupakan mata pelajaran yang materinya banyak, oleh karena itu agar materi 

dapat disampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh siswa guru harus 

menggunakan metode yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan.  

Penjelasan yang telah diuraikan tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian. Penelitian yang akan dilakukan dengan menerapkan metode diskusi 

untuk meningkatkan kerja keras dan prestasi belajar siswa kelas IV pada 

materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi. 

Metode diskusi merupakan interaksi antar siswa atau interaksi siswa dengan 

guru, untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, atau 
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memperdebatkan topik atau permasalah tertentu (Hamdani, 2011:159). 

Penerapan metode diskusi dalam pembelajaran yaitu siswa belajar secara 

berkelompok untuk membahas suatu pokok yang akan dibicarakan. 

Permbicaraan tersebut diharapkan tidak menyimpang dari pokok yang 

ditentukan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, 

diharapkan siswa dapat berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya, dan 

bersikap toleran terhadap teman-temannya. Metode diskusi ini menuntut siswa 

untuk terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran 

yang dilakukan tidak hanya berpusat kepada guru saja, oleh karena itu 

pembelajaran yang dilakukan dapat menyenangkan, lebih menarik dan materi 

yang dipelajari bisa diterima dengan baik oleh siswa. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah dengan menerapkan metode diskusi dapat meningkatkan kerja 

keras siswa pada mata pelajaran IPS materi Perkembangan Tekonologi 

Produksi, Komunikasi, dan  Transportasi kelas IV SD Negeri 1 Makam? 

2. Apakah dengan menerapkan metode diskusi dapat meningkatkan prestasi 

siswa  pada mata pelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi kelas IV SD Negeri 1 Makam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, 

sebagai berikut : 
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1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini untuk meningkatkan prestasi belajar 

dan kerja keras siswa kelas IV SD Negeri 1 Makam Kecamatan Rembang 

Kabupaten Purbalingga. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan  kerja keras siswa pada mata pelajaran IPS materi 

Perkembangan Tekonologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 

kelas IV SD Negeri 1 Makam melalui metode diskusi. 

b. Meningkatkan prestasi siswa pada mata pelajaran IPS materi 

Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 

kelas IV SD Negeri 1 Makam melalui metode diskusi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang 

diharapkan yaitu : 

1. Manfaat Praktis  

Penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan manfaat yaitu 

sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa 

Penelitian tindakan kelas ini dengan menerapkan metode 

diskusi, dapat membantu siswa untuk meningkatkan kerja keras dan 

prestasi belajar, pembelajaran akan dirasakan lebih menyenangkan dan 

lebih bermakna. 

b. Bagi Guru 
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Penelitian ini diharapkan guru dapat mengetahui metode belajar 

yang sesuai dengan materi pelajaran sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dan guru juga mendapatkan pengalaman dalam 

melaksanakan pembelajaran IPS melalui metode diskusi. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi sekolah 

dalam pemilihan metode belajar yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dalam menerapkan teori pada pelaksanaan pembelajaran sekolah dasar. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk mengembangkan 

metode-metode dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna. Diharapkan dengan adanya penelitian dengan menggunakan 

metode diskusi dapat digunakan sebagai acuan  untuk melaksanakan 

penelitian selanjutnya. 
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