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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan menjadikan 

manusia seutuhnya. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan menurut 

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 1 adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, aklak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus dimiliki oleh 

individu. Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup 

sendiri dan harus bersosialaisasi. Salah satu mata pelajaran yang yang 

mempelajari hal tersebut adalah Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang wajib diberikan dijenjang sekolah dasar. Ilmu pengetahuan sosial 

merupakan mata pelajaran di sekolah dasar yang dalam pembelajarannya 

tidak hanya menekankan pada sejumlah konsep, namun juga menekankan 

pada upaya siswa agar dapat menerapkannya didalam kehidupan 
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bermasyarakat. IPS diharapkan dapat menjadikan siswa mampu bersosialisasi 

dengan sesamanya serta berguna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Susanto (2014 : 7) IPS 

mengajarkan konsep-konsep esensi sosial untuk membentuk subjek didik 

menjadi warga negara yang baik. 

Untuk membentuk subjek didik yang baik, dalam suatu proses 

pendidikan guru memegang peran yang penting. Guru dalam pembelajaran, 

hendaknya menggunakan metode dan model yang baik, selain itu guru harus 

menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat siswa menjadi aktif, 

seperti menurut Silberman (2012 : 29) siswa akan terlihat aktif pada saat 

pembelajaran dilaksanakan, karena pembelajaran aktif ketika guru 

menggunakan diskusi dan proyek kelompok kecil, presentasi dan debat dalam 

kelas, latihan melalui pengalaman, pengalaman lapangan, simulasi, dan studi 

kasus sehingga pembelajaran menjadi efektif. Guru dalam pembelajaran IPS 

yang baik harus menciptakan pembelajaran yang efektif. Pendapat tersebut 

didukung oleh pendapat dari Susanto (2014 : 2) yang mengatakan bahwa 

pembelajaran IPS yang baik seharusnya pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). 

Peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa pada saat proses pembelajaran. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2015 dengan guru kelas IV 

SD Negeri Prapagan 01. Pada saat wawancara beliau  mengatakan bahwa 

terdapat masalah-masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah proses 
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pembelajaran yang dilakukan hanya berpusat pada guru. Hal tersebut 

menjadikan kemampuan dan bakat siswa tidak berkembang, karena siswa 

hanya berdiam dan hanya mendengarkan sehingga siswa cepat bosan.  Selain 

itu, pada saat proses pembelajaran siswa bermalas-malasan sehingga tidak 

teliti mengerjakan tugas yang diberikan guru, siswa lebih senang bermain 

sendiri sehingga mengerjakan tugas tidak tepat pada waktunya, karena sering 

bermain sendiri siswa menjadi tidak fokus dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, siswa malas apabila diminta untuk mengerjakan soal, siswa 

tidak mau apabila diminta untuk mencari informasi dari sumber lain atau 

sumber dari luar sekolah dan tidak bersungguh-sungguh, siswa malas apabila 

diminta untuk mengungkapkan pendapat. Setelah mendapatkan data siswa 

berdasarkan wawancara, peniliti melakukan observasi untuk menganalisis 

aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran secara langsung. Observasi 

dilakukan pada saat pembelajaran IPS. Berdasarkan hasil dari observasi yang 

dilakukan, peneliti menemukan bahwa di kelas pada saat pembelajaran siswa 

terlihat kurang aktif, pada saat diberikan tugas siswa kurang teliti karena 

siswa terlihat kurang bersungguh-sungguh dan lebih sering bermain dengan 

teman. Ketika guru menjelaskan materi, siswa tidak mendengarkan dengan 

sungguh-sungguh. Akibatnya kerja keras siswa dalam mengikuti 

pembelajaran kurang.  

Hasil wawancara guru kelas IV menuturkan bahwa selain sikap kerja 

keras siswa yang rendah. Dalam penelitian ini rendahnya prestasi belajar 

siswa yang menjadi pertimbangan, karena siswa tidak bersungguh-sungguh 

Materi Permasalahan Sosial..., Efa Susi Wahyuni, FKIP, UMP, 2016



4 

 

bekerja keras. Kerja keras siswa yang masih rendah menyebabkan rendahnya 

prestasi belajar siswa. Terbukti dalam dokumentasi daftar nilai ulangan harian 

siswa mata pelajaran IPS materi permasalahan sosial disekitar siswa masih 

mengalami kesulitan. Dari 24 siswa kelas IV SDN Prapagan 01, 14 siswa 

(58,3 %) siswa belum mencapai ketuntasan, 10 siswa (41,6 %) yang telah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu dengan KKM 66.  

Masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas harus di atasi, maka 

harus ada penanganan yang tepat. Siswa masih cenderung diam dan bermain 

sendiri pada saat pembelajaran berlangsung, diharapkan guru mampu 

menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian siswa dan 

menyenangkan sehingga siswa menjadi aktif selama proses pembelajaran. 

Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar. Untuk itu perlu upaya perbaikan agar 

pembelajaran lebih bermakna, sikap kerja keras dan prestasi belajar siswa 

memuaskan. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk  perbaikan mutu dalam 

pembelajaran, guru dan peneliti sepakat melakukan penelitian tindakan kelas.  

Dalam pembelajaran IPS guru harus mempermudah penyampaian 

materi agar siswa memahami dan menangkap pelajaran dengan mudah. Selain 

itu, harus melalui pembelajaran yang dapat meningkatkan kerja keras siswa 

dan prestasi belajar siswa. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi siswa, 

peneliti dan guru mencari solusinya dengan sepakat menggunakan model 

Problem Based Learning. Problem Based Learning sebagai model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan sikap kerja keras dan prestasi belajar 
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siswa materei Permasalahan Sosial disekitar. Menurut Richard (2008 : 43) 

pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning dirancang 

terutama untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan 

menyelesaikan masalah, dan keterampilan intelektualnya. Model PBL juga 

merupakan model pembelajaran yang menawarkan kebebasan siswa dalam 

proses pembelajaran. Peran guru sebagai pembimbing dan fasilitator sehingga 

siswa dapat berfikir sendiri dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan, 

karena proses pembelajran PBL ini adalah pembelajaran berkelompok.  

Masalah yang diberikan agar siswa dapat mengembangkan 

keterampilan dalam memecahkan masalah, dan  siswa akan terlibat aktif dan 

memiliki sikap kerja keras siswa yang cukup tinggi dikarenakan siswa ingin 

segara tahu hasil akhir dari penyelesaian masalah, dan dapat menumbuhkan 

hubungan kerja kelompok dan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang 

yang mereka pelajari serta menerapkannya dalam kondisi nyata pada 

kehidupan sehari-hari sehingga akan diperoleh pembelajaran yang bermakna. 

Dengan pertimbangan tersebut maka penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

dengan judul  “Peningkatan Kerja Keras dan Prestasi Belajar IPS Materi 

Permasalahan Sosial Menggunakan Model Problem Based Learning Kelas IV 

SDN Prapagan 01” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah yang akan 

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Apakah model pembelajaran Problem Based Learning dapat 

meningkatkan  sikap kerja keras siswa kelas IV SDN Prapagan 01 pada 

mata pelajaran IPS materi Permasalahan Sosial? 

2. Apakah model pembelajaran Problem Based Learning dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SDN Prapagan 01 mata 

pelajaran IPS materi Permasalahan Sosial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini memiliki arah 

yang jelas, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kerja keras siswa kelas IV SD N Prapagan 01 pada 

mata pelajaran IPS materi Permasalahan Sosial melalui model Problem 

Based Learning. 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD N Prapagan 01 

mata pelajaran IPS materi Permasalahan Sosial melalui model Problem 

Based Learning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian tindakan kelas dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

inovasi pembelajaran tentang pemanfaatan model pembelajaran Problem 
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Based Learning untuk meningkatkan sikap kerja keras dan prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Penelitian ini dapat pula dijadikan 

acuan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa menjadi lebih aktif dan mampu bekerja keras dalam 

mengikuti pembelajaran IPS, terutama pada materi Permasalahan 

Sosial. Dengan motivasi belajar yang tinggi maka diharapkan akan 

memacu siswa untuk dapat lebih berprestasi di kelas. Setelah siswa 

memahami materi pokok secara bermakna, mereka akan mampu 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Guru 

Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Basde Laerning ini dapat memberikan pengetahuan baru 

dan pilihan model pembelajaran alternatif bagi guru, serta dapat 

digunakan untuk dapat meningkatkan karakter sikap kerja keras 

siswa dalam belajar, khususnya pada mata pelajaran IPS. Penelitian 

ini juga memotivasi guru agar lebih memanfaatkan berbagai strategi 

pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran sehingga siswa 

tidak cepat merasa bosan dalam belajar di kelas. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan 

model pembelajaran inovatif dalam upaya meningkatkan mutu 
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sekolah dalam pembelajaran IPS serta dapat digunakan untuk 

mengevaluasi berbagai kelemahan siswa dan guru atas hasil belajar 

yang dicapai sebagai bahan pertimbangan untuk pembelajaran 

selanjutnya. 

d.  Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dengan penelitian tindakan kelas ini maka 

memberikan pengalaman yang mendalam bahwa menjadi pendidik itu 

harus selalu berinovasi untuk mencerdaskan siswa calon generasi penerus 

bangsa. Manambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai cara 

belajar yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif. 
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