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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendidikan karakter  

a. Pengertian pendidikan karakter 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang dilaksanakan 

di sekolah yang bertujuan untuk membentuk watak, karakter peserta 

didik seutuhny agar  berkembang ke arah yang baik. Pendapat tersebut 

didukung oleh Samani (2012 : 45) pendidikan karakter adalah proses 

pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia 

seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa 

dan karsa. 

Menurut Salahudin (2013 : 42) Pendidikan karakter yang baik, 

akan mengembangkan moral yang baik dan dapat mengembangkan 

kemampuan siswa dalam kebaikan. Pendidikan karakter dapat 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik buruk, 

memelihara kebaikan, mewujudkan dan menebar kebaikan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

 Disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha 

sadar yang dilatih, membentuk dan merupakan usaha yang sungguh-

 

9 

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



10 

 

sungguh untuk memahami, memupuk nilai-nilai etika, baik untuk diri 

sendiri maupun untuk semua warga masyarakat secara keseluruhan.  

b. Fungsi pendidikan karakter 

Pendidikan karakter berfungsi dalam pengembangan potensi 

anak, seperti menurut Salahudin (2013 : 43) fungsi pendidikan karakter 

sebagai berikut: 

1) Pengembangan potensi anak, agar berhati baik, berpikiran baik, 

dan berperilaku baik” 

2) Perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku 

yang sudah baik 

3) Penyaring budaya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur 

pancasila 

 

 

2. Kerja keras 

a. Pengertian kerja keras 

Kerja keras merupakan perilaku yang wajib dikerjakan manusia 

untuk mencapai suatu tujuan atau prestasi kemudian disertai dengan 

berserah diri kepada Allah SWT. Tekun dan ulet merupakan salah satu 

perilaku kerja keras untuk melakukan semua pekerjaan dengan rajin, 

teliti, hati-hati dan sungguh-sungguh. Menurut Kesuma dkk (2012 : 

17) Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang 

terus menerus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. 

Pendapat yang sepadu menurut Elfindri (2012 : 102) mengatakan kerja 

keras adalah sifat seseorang yang tidak mudah berputus asa disertai 

kemauan keras dalam berusaha dan mencapai tujuan dan cita-citanya. 
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Karakter ini muncul sebagai wujud dorongan motivasi yang kuat serta 

orientasi yang jelas kedepannya. 

Menyikapi pentingnya karakter kerja keras, pendidikan 

karakter disekolah kerja keras perlu ditanamkan terhadap siswa sejak 

dini, guna sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia yang 

memiliki kualitas moral yang baik. Banyak orang yang berhasil bukan 

karena orang itu memiliki kecerdasan yang tinggidan kepintaran yang 

luar biasa, tetapi karena kemampuan yang kuat dan bekerja keras 

untuk mewujudkannya. Menurut Yaumi (2014 : 94) Kerja keras dalam 

hal ini dimaksud sebagi perilaku yang mewujudkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikannya tugas dengan sebaik-baiknya. Kerja keras yang 

dimiliki oleh siswa, akan membantu siswa dalam proses belajar. 

Sehingga akan menaikan prestasi belajar siswa lebih baik lagi. Apabila 

siswa dalam melakukan pembelajaran tidak bersungguh-sungguh atau 

kerja keras siswa dalam belajar tidak terlihat, maka akan berdampak 

kepada hasil prestasi belajar siswa.  

Data yang diperoleh di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kerja keras merupakan tindakan yang dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas dan 

menyelesaikannya tanpa pantang menyerah yang dilakukan dengan 

sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apabila kerja 

keras siswa sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran, siswa 
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berusaha dalam mengikuti pembelajaran maka nilai atau prestasi yang 

dihasilkan akan baik, namun jika sebaliknya apabila kerja keras siswa 

dalam pembelajaran tidak terlihat, maka akan berdampak buruk dalam 

prestasi yang akan dihasilkan oleh siswa. Oleh karena itu, kerja keras 

siswa sangatlah penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Indikator kerja keras 

Di dalam kerja keras juga terdapat indikator yang harus 

dicapai. Indikator dari kerja keras tersebut merupakan acuan dari 

tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Indikator-indikator kerja 

keras siswa dapat tercermin dalam perilaku siswa yang berlangsung 

pada saat proses pembelajaran yang berlangsung. Menurut 

Kemendiknas (2011 : 25) menyatakan bahwa indikator kerja keras 

adalah : 

Tabel 2.1 Indikator Kerja Keras 

Nilai  INDIKATOR 

 

Kerja keras 

Kelas 1-3 Kelas 4-6 

Mengerjakan semua 

tugas kelas dengan 

sungguh-sungguh 

Mengerjakan tugas 

dengan teliti dan rapi 

Mencari informasi dari 

sumber diluar buku 

pelajaran 

Mencari informasi dari 

sumber-sumber diluar 

sekolah 

Menyelesaikan PR 

pada waktunya 

Mengerjakan tugas-

tugas guru pada 

waktunya 

Menggunakan 

sebagian besar 

waktunya untuk 

belajar 

Fokus pada tugas-

tugas yang diberikan 

guru 

Mencatat dengan 

sungguh-sungguh 

sesuatu yang 

Mencatat dengan 

sungguh-sungguh 

sesuatu yang dibaca, 
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ditugaskan gurumu diamati, dan didengar 

untuk kegiatan kelas 

 

Dari tabel tersebut, indikator 4-6 dijadikan sebagai acuan 

angket kerja keras siswa. Angket kerja keras digunakan untuk 

mengukur kerja keras siswa pada saat mengikuti pembelajaran. 

Indikator angket kerja keras dibentuk dalam sebuah pernyataan yang 

berkaitan dengan kerja keras siswa pada saat mengikuti pembelajaran. 

3. Prestasi Belajar 

a. Belajar 

1) Pengertian Belajar 

Belajar merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tigkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Apabila sesorang siswa belajar 

dengan tekan, dan bersungguh-sungguh maka akan menghasilkan 

prestasi belajar yang baik. hal tersebut berpedoman pada pendapat 

menurut Muhaibin (2011 : 68) Belajar pada hakikatnya adalah 

proses membangun makna/pemahaman oleh si pembelajar terhadap 

pengalaman dan informasi yang disaring dengan presepsi, pikiran 

(pengetahuan yang dimiliki) dan perasaan. Belajar dapat dipahami 

sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 
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lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Belajar sebuah usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memecahkan sebuah kesulitan 

yang mereka alami. Seperti menurut Margaret (2011 : 22) belajar 

(learning) adalah proses multisegi yang biasanya dianggap sesuatu 

yang bisa biasa saja oleh individu sampai siswa mengalami 

kesulitan saat menghadapi tugas yang kompleks.  

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah suatu proses yang melalui 

beberapa tahapan yang dapat mengembangkan pola pikir seseorang 

dan dapat menghasilkan perubahan yang baik. jika seorang siswa 

belajar dengan baik dan sungguh-sungguh maka akan 

menghasilkan prestasi yang baik. Teori yang mendukung bahwa 

belajar dapat menghasilkan perubahan yang baik yaitu teori 

konstruktivisme, karena karena menurut Slavin dalam Trianto 

(2011 : 74) sesuai dengan penelitian, siswa dapat memahami dan 

bekerja memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya, 

berusaha dengan susah payah dengan ide-ide, sehingga hasil 

belajar IPS akan meningkat.   

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Faktor yang mempengaruhi belajar berasal Dari faktor 

dalam dan luar. Menurut Slameto (2010 : 54) faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar sebagai berikut: 
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a) Faktor-faktor intern 

(1) Faktor jasmaniah 

(a) Faktor kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan 

beserta bagian-bagiannya bebas dari penyakit. 

kesehatan seseorang berpengaruh terhadap 

belajarnya. Suatu proses pembelajaran dibutuhkan 

konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi yang tinggi 

terdapat dalam tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat 

akan mempermudah keberhasilan belajar seorang 

siswa. 

 

(b) Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan 

kurang baik atau kurang sempurna mengenai 

tubuh/badan. Keadaan cacat tubuh juga 

mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran. 

Jika seorang siswa mengalami kecacatan pada 

tubuhnya, maka akan mengganggu proses belajar. 

 

(2) Faktor psikologis 

(a) Intelagensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari 

tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaiakn kedalam situasi yang baru dengan 

cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-

konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui 

relansi dan memeplajarinya dengan cepat. 

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajar. Disituasi yang sama, siswa yang mempunyai 

tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil 

daripada yang mepunyai intelegensi yang rendah. 

(b) Perhatian 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, 

maka siswa harus memiliki perhatian terhadap bahan 

yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak 

menjadi perhatian siswa makan siswa akan cepat 

merasa bosan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. 

(c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 

Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan 

terus-menerusyang disertai dengan rasa senang. 

Minat besar pengaeruhnya terhadap belajar, karena 

bikla bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 
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dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sungguh-sungguh. 

(d) Bakat 

Bakat mempengaruhi sebuah proses belajar, jika 

bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia 

senang belajar dan pastilah selanjutnya ia lebih giat 

lagi dalam belajar 

(e) Motiv 
Motiv erat sekali hubungannya dengan tujuan 

belajar yangt akan dicapai. Dalam proses belajar 
haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong  
siswa agar dapat belajar dengan baik atau 
mempunyai motiv untuk berfikir dan memeusatkan 
perhatiannya, merencanakan dan melaksanakan 
kegiatan yang berhubungan/menunjang belajar 

(f) Kematangan 
Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam 

pertumbuhan  seseorang, dimana alat-alat tubuhnya 
sudah siap untuk melaksanakan kecakapan 
baru.belajar jika anak sudah siap (matang). Jadi 
kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu 
tergantung dari kematangan dan belajar. 

(g) Kesiapan 
Kematangan berarti kesiapan untuk melakukan 

proses pembelajaran. Kesiapan ini perlu 
diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa 
belajar dan sudah ada kesiapan, maka hasil 
belajarnya akan lebih baik 

(3) Faktor kelelahan 
Kelelahan kepada seseorang walaupun sulit untuk 

dipisahkan tetapi dpaat dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu kelelahan jasmani dan rohani.  

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah 
lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 
membaringkan tubuh. Sedangkan kelelhan rohani dapat 
dilihat dengan adanya kelesuhan dan kebosanan, 
sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 
sesuatu hilang 

b) Faktor-faktor ektsern 

(1) Faktor keluarga 

Cara orang tua menidik anaknya sangat 

berpengaruh terhadap belajar anaknya. Orang tua yang 

kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya. 

Apakah anaknya belajar atau tidak, tidak tahu 

perkembangan anaknya. Dapat menyebabbkan anak 

kurang berhail dalam belajarnya 

(2) Faktor sekolah 
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Faktor sekolah snagta berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar seseorang. Didalam sekolah 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar diantaranya adalah metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan 

waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar, disiplin sekolah, alat pelajaran. 

(3) Faktor mayarakat 

Masyarakat merupakan faktor yang ekstren yang 

juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh ini 

terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. 

 
 

3) Tujuan belajar 

Tujuan belajar untuk pembentukan kognitif, psikomotor, 

dan afektif seseorang. Menurut Sardiman (2011 : 27) tujuan belajar 

sebagai berikut: 

a) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Dengan belajar, siswa akan diberikan pengetauan 

sehingga menambah pengetahuannya dan sekaligus akan 

mencarinya sendiri untuk mengembangkan cara berpikir 

dalam rangka memperkaya pengetahuannya 

b) Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga 

memerlukan suatu ketrampilan. Keterampilan bersifat 

jasmani dan rohani. Keterampilan jasmani adalah 

keterampilan yang dapat dilihat, dan diamati sehingga 

menitik beratkan pada ketrampilan. Sedangkan 

keterampilan rohani adalah keterampilan yang tidak dapat 

dilihat dari ujung pangkalnya, tetapi abstrak. Menyangkut 

persoalan pengahayatan, keterampilan berpikir serta 

kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan konsep. 

c) Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan 

pribadi anak didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati 

dalam pendekatannya. Pembentukan sikap mental dan 

perilaku peserta didik, tidak akan terlepas dari soal 

penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak sekedar 

“pengajar”, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan 

memindahkan nilai-nilai itu kepada anak didiknya. 

 

b. Prestasi belajar 
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1) Pengertian prestasi belajar 

Prestasi belajar dalam kegiatan pembelajaran merupakan 

hal yang erat hubungannya dengan  keberhasilan guru dalam 

mengajar di sekolah, terlebih bagi siswa berprestasi sangat 

mempengaruhi kepercayaan diri siswa, karena dengan berprestasi 

siswa lebih percaya diri. Menurut Arifin (2013 : 12) kata “prestasi” 

berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam 

bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Prestasi 

belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan. 

Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat prennial 

dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentan 

kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang 

dan kemampuan masing-masing. Pendapat tersebut, senada dengan 

pendapat menurut Hamdani (2011 : 137) yang berpendapat bahwa 

prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan,  

diciptakan baik secara individu maupun kelompok. Jadi prestasi 

adalah hasil belajar yang dicapai peserta didik dari mempelajari 

suatu ilmu pengetahuan tertentu dengan alat ukur berupa evaluasi 

yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf atau simbol.  

  

Data yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai sebagai 
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bukti usaha yang telah dilakukan. Prestasi dilambangkan dengan 

nilai-nilai hasil belajar yang pada dasarnya mencerminkan sampai 

sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa 

dalam proses pembelajaran. Apabila siswa melakukan 

pembelajaran dengan baik, maka akan menghasilkan nilai yang 

memuaskan dengan melebihi KKM, namun jika sebaliknya siswa 

tidak melakukan pembelajaran dengan baik maka akan 

mendapatkan nilai di bawah KKM. 

2) Fungsi prestasi belajar 

Belajar sebagai acuan kualitas dan kuantitas seseorang. 

Menurut Arifin (2013 : 12) prestasi belajar memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

a) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik 

b) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin 

tahu, yang merupakan kebutuhan umum manusia 

c) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan, dengan asumsi bahwa prestasi belajar dapat 

dijadikan sebagai pendorong bagi siswa dalam 

meningkatkn ilmu pengetahuan dan teknologi dan berperan 

sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu pendidikan 

d) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari 

suatu institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti 

bahwa prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

produktifitas  suatu institusi pendidikan. Indikator ekstern 

dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat kesuksesan siswa dimasyarakat.  

e) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) siswa. Proses pembelajaran, siswa menjadi 

fokus utama yang harus diperhatikan karena siswa yang 

diharapkan menyerap seluruh materi pokok pelajaran.  
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Disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil usaha 

belajar yang dicapai seorang siswa berupa suatu kecakapan atau 

hasil yang telah diperoleh dari suatu proses pembelajaran dengan 

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang ditunjukan dengan 

nilai dari kegiatan belajar bidang akademik disekolah pada jangka 

waktu tertentu yang dinyatakan dalam nilai setelah mengalami 

proses belajar mengajar. 

 

 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah: 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar berasal 

dari faktor dalam dan luar. Menurut Ahmadi (2013 : 138) faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sebagai berikut: 

a) Faktor internal  

(1) Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh. Yang termasuk dalam faktor 

ini misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, 

dan sebagainya. 

(2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh  terdiri atas: 

(a) Faktor intelektif yang meliputi: 

1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat 

2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasiyang telah 

dimiliki 

(b) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian 

tertentu seperti sikap, kebiasaa, minat, kebutuhan, 

motivasi, emosi, penyesuaian diri 

b) Faktor eksternal 

1. Faktor sosial yang terdiri atas: 

(1) Lingkungan keluarga 

(2) Lingkungan sekolah 

(3) Lingkungan masyarakat 
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2. Lingkungan kelompok 

3. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kesenian. 

4. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas 

belajar, iklim 

c) Faktor lingkungan spiritual atau keamanan. 

 

 

4. Ilmu pengetahuan sosial 

a. Ilmu pengetahuan sosial 

1) Pengertian ilmu pengetahuan sosial 

Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi 

yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Menurut Sapriya (2011 : 

7) ilmu pengetahuan sosial disekolah merupakan nama mata 

pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah 

konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains bahkan berbagai isu 

dan masalah sosial kehidupan. Menurut Trianto (2011 : 173) Selain 

IPS membahas tentang fakta dan konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia, ilmu pengetahuan sosial juga membahas 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan 

masyarakat dimana siswa tumbuh dan berkembang diantara 

masyarakat, dan dihadapkan pada berbagai permasalahan.  

Data yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ilmu penghetahuan sosial adalah suatu bidang 

ilmuyang didalamnya terintregasi berbagai macam bidang ilmu 

dan mengkaji masalah-masalah sosial, juga berfungsi 
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mentrasmisikan nilai-nilai sosial melalui pengetahuan dan 

pemehaman yang dialami seseorang sehingga bermanfaat untuk 

masa mendatang. 

2) Tujuan ilmu pengetahuan sosial 

Pembelajaran dalam sistem pendidikan selalu mempunyai 

tujuan yang ingin dicapai termasuk mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial. Menurut Susanto (2014 : 30) tujuan IPS 

sebagai berikut: 

(1) Pendidikan kemanusiaan 

  Pendidikan kemanusiaan memiliki arti bahwa IPS harus 

membantu anak memahami pengalamnnya dan menemukan 

arti atau makna dalam kehidupannya. 

(2) Pendidikan kewarganegaraan 

  Mengandung arti bahwa siswa harus dipersiapkan untuk 

berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan 

masyarakat. 

(3) Pendidikan intelektual 

Mengandung arti bahwa anak membutuhkan timbangan dan 

arahan untuk memproleh ide-ide yang analitis dan alat-alat 

untuk memecahkan masalah yang dikembangkan dari 

konsep-konsep ilmu sosial. 
 

Dapat ditarik kesimpulan tujuan pembelajaran IPS adalah 

menyiapkan siswa agar dapat menjadi pribadi yang mampu 

menjadi bagian utuh dari masyarakat, selain itu pembelajaran IPS 

juga membimbing siswa agar berfikir kritis dalam menhadapi 

permasalahan yang ada dimayarakat. IPS diajarkan dari tingkat 

yang rendah sampai yang tinggi, yang bertujuan untuk membentuk 

manusia yang mampu bertahan/berkembang di dalam masyarakat 

dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya. 

3) Dimensi ilmu pengetahuan sosial 

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



23 

 

Menurut Sapriya (2011 : 49) ilmu pengetahuan sosial 

mencangkup empat dimensi, sebagai berikut: 

a) Dimensi pengetahuan 

Secara konseptual, pengetahuan hendaknya 

mencangkup: fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami 

siswa dalam suatu proses pembelajaran. Fakta adalah data 

yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang dan hal-hal 

yang terjadi (peristiwa). Dalam pembelajaran IPS, 

diharapkan siswa dapat mengenal berbagai jenis fakta 

khususnya yang terkait dengan kehidupannya. Konsep 

merupakan kata atau frase yang mengelompok, berkategori, 

dan memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. 

Beberapa contoh konsep menurut disiplin ilmu-ilmu sosial, 

sebagai berikut: tradisi, perubahan, kontinuitas, konflik, 

kooperasi, kelompok, persepsi dan lain-lain. Generalisasi 

merupakan sustau ungkapan/pernyataan dari dua atau lebih 

konsep yang saling terkait.  

b) Dimensi keterampilan 

Dimensi IPS dalam proses pembelajaran, 

ketrampilan tersebut sebagai berikut: 

(1) Keterampilan meneliti, ketrampilan ini diperlukan 

untuk mengumpulkan dan mengolah data 

(2) Keterampilan berpikir. Sejumlah ketrampilan berpikir 

banyak berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan 

partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. 

Untuk mengembangkan ketrampilan berpikir pada 

siswa perlu adanya penguasaan terhadap bagian-bagian 

yang lebih khusus dari ketrampilan tersebut serta 

melatihnya di kelas 

(3) Keterampilan partisipasi sosial. Dalam pelajaran IPS, 

siswa perlu dibelajarkan bagaimana berinteraksi dan 

bekerjasama dengan orang lain. Beberapa ketrampilan 

partisipasi sosial yang perlu dibelajarkan oleh guru 

anatara lain, berbuat efektif sebagai anggota kelompok, 

menerima kritik dan saran, berbagai tugas dan 

pekerjaan sebagai anggota kelompok dan lain-lain 

(4) Keterampilan berkomunikasi. Pembelajaran merupakan 

upaya untuk mendewasakan seorang anak manusia. 

Salah satu ciri orang yang dewasa adalah mereka yang 

mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. 

c) Dimensi nilai dan sikap 

Nilai yang ada di masyarakat sangat bervariasi 

sesuai dengan tingkat keragaman kelompok masyarakat. 
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Untuk mengkaji nilai dimasyarakat, maka nilai dapat 

dibedakan atas nilai substantif dan nilai prosedural. 

Nilai substantif adalah keyakinan yang telah 

dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan 

sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi 

semata. Program pembelajaran IPS hendaknya memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan, 

merefleksikan, dan mengartikulasikan nilai-nilai yang 

dianutnya. 

Nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan 

antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, 

menghormati kebenaran dan menghargai pendapat orang 

lain. 

d) Dimensi tindakan 

Tindakan sosial merupakan dimensi IPS yang 

penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa 

menjadi peserta didik yang aktif. 

 

b. Materi pokok penelitian  

Tabel 2.2 Materi IPS kelas IV 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi 

2.4  Mengenal permasalahn 

sosial di daerahnya 

Materi mengenal permasalahan sosial 

1) Siklus I  

a) Pertemuan ke-1 materi yang akan diajarkan sebagai berikut: 

(1) Masalah kependudukan, antara lain: 

(a) Persebaran penduduk yang tidak merata, jumlah 

penduduk yang begitu besar 

(b) Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

(c) Kualitas penduduk yang rendah 

(d) Rendahnya pendapatan perkapita 

(2) Masalah tindak kejahatan 
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Tindakan kejahatan pencurian dan perampokan sering 

disebabkan oleh masalah kemiskinan dan pengganguran. 

b) Pertemuan ke-2 materi yang akan diajarkan sebagai berikut: 

(1) Masalah sampah 

Sampah yang menumpuk menimbulkan bau tidak 

sedap. Sampah yang ditumpuk dapat menjadi sumber 

berbagai penyakit. Seperti penyakit kulit, paru-paru, dan 

pernafasan. Dibanyak temapat banyak warga yang 

membuang sampah ke sungai dan saluran air. Akibatnya 

sering terjadi banjir jika hujan lebat. Warga bisa 

mengurangi masalah sampah dengan tertib, dengan 

membiasakan memisahkan sampah plastik dan sampah 

basah sesuai pada tempatnya. 

(2) Pencemaran lingkungan 

Pencemaran udara disebabkan asap kendaraan 

bermotor dan asap pabrik-pabrik. Pencemaran 

mengakibatkan matinya ikan dan makhluk hidup lainnya. 

2) Siklus II 

a) Pertemuan ke-1 materi yang diajarkan sebagai berikut: 

(1) Rusak atau buruknya fasilitas umum 

Fasilitas umum digunakan secara bersama oleh 

masyarakat. Kalau fasilitas itu rusak maka masyarakat 

tidak bisa menggunakannya. Fasilitas umum memang 
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dipelihara dan dijaga oleh pemerintah, namun masyarakat 

harus membantu dalam merawat dan menjaganya supaya 

tidak cepat rusak. 

(2) Perilaku tidak disiplin 

Contoh beberapa perilaku tidak disiplin: 

(a) Menjalankan kendaraan melawan arus 

(b) Mengendarai sepeda motor di tempat yang bukan pada 

semestinya 

(c) Pengendara mobil yang sembarangan 

(d) Angkot dan bus sering berhenti disembarang tempat 

untuk menaikan penumpang 

 

 

b) Pertemuan ke-2 materi yang diajarkan sebagai berikut: 

(1) Penyalahgunaan narkoba 

Narkoba adalah bahan kimia yang berbahaya, yang 

mengandung zat-zat yang dapat merusak tubuh. 

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah sosial yang 

serius.  

(2) Pemborosan energi 

Sumber energi berupa bahan bakar (minyak bumi, 

gas alam, dan batu bara). Sumber energi tidak dapat 
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diperbaharui, oleh karena itu kita harus hemat dalam 

penggunaanya. 

(3) Kelangkaan barang kebutuhan 

Kelangkaan barang-barang kebutuhan sehari-hari 

meresahkan masyarakat. Kelangkaan barang-barang 

termasuk kedalam maslah sosial. 

5. Model pembelajaran Problem Based Learning 

a. Pengertian Problem Based Learning 

Pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based 

Learning dapat meningkatkan kerja keras siswa dalam pembelajaran, 

karena didalam pembelajaran ini melibatkan siswa. Siswa melakukan 

pembelajaran  pemecahan masalah secara terbuka, sehingga siswa akan 

menjadi aktif karena siswa diberi kesempatan seluas-luasnya oleh guru 

untuk menggungkapkan pendapatnya.  Pembelajaran  PBL dilakukan 

secara berkelompok dan guru sebagai fasilitator, sehingga siswa akan 

terlatih dalam pembelajaran aktif. Siswa akan berusaha menemukan 

sendiri sebuah pemecahan masalah, Pendapat tersebut sejalan dengan 

pendapat menurut Prince (2006 : 128) yang mengatakan bahwa:  

Pembelajaran PBL dimulai ketika siswa menghadapi suatu masalah 

dengan pemikiran yang terbuka, terstruktur, masalah yang nyata dan 

mereka belajar dalam grup untuk mengidentifikasi pembelajaran yang 

mereka butuhkan dan mengembangkan masalah yang ada dengan 

instruktur yang berperan sebagai fasilitator dari pada pemberi 

informasi.  
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Pembelajaran menggunakan PBL melatih siswa menemukan 

sendiri informasi untuk memecahkan masalah. Pendapat tersebut 

didukung oleh teori konstruktivisme. Teori tersebut berisi bahwa siswa 

harus menemukan sendiri cara mentransformasikan informasi    

kompleks, agar dapat benar-benar memahami dan menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu untuk dirinya sendiri, berusaha dengan susah payah dengan 

ide-ide. Siswa membangun sendiri pengetahuan dibenaknya, guru 

dapat memberikan kemudahan, dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka dan 

membelajarkan siswa dengan sadar menggunakan strategi sendiri 

untuk belajar. 

Pembelajaran PBL dimulai saat siswa memulai untuk 

pemecahan sebuah permasalahan yang nyata dan berstruktur yang 

diselesaikan secara berkelompok, seperti pendapat Arends (2008 : 124) 

Problem Based Learning dimulai ketika siswa dipertemukan dengan 

masalah yang terstruktur dan nyata. Siswa bekerja di dalam kelompok 

untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi. Pendapar 

tersebut didukung oleh teori pembelajaran Konstruktivisme. Teori ini 

mengatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri cara 

mentransformasikan informasi kompleks, agar dapat benar-benar 

memahami dan menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja 

memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri, 
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berusha dengan susah payah dengan ide-ide. Siswa membangun 

sendiri pengetahuan dibenaknya, guru dapat memberikan kemudahan, 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan 

menerapkan ide-ide mereka dan membelajarkan siswa dengan sadar 

menggunakan strategi sendiri untuk belajar. 

 Dalam pembelajaran PBL tidak berpusat kepada guru, guru 

berperan menyodorkan berbagai masalah, memberikan pertanyaan, dan 

memfasilitasi investigasi dan dialog. Pembelajaran PBL lebih 

terfokuskan pada apa yang dipikirkan oleh siswa pada saat 

mengerjakan pemecahan masalah. Seperti pendapat Arends (2008 : 45) 

Problem Based Learning fokusnya tidak banyak pada apa yang sedang 

dikerjakan siswa (perilaku mereka), tetapi pada apa yang mereka 

pikirkan (kognisi mereka) selama mereka mengerjakannya. 

Model ini menyebabkan motivasi dan rasa kerja keras mereka 

menjadi meningkat, karena siswa harus berusaha menemukan solusi 

untuk pemecahan masalah. Model PBL juga menjadi wadah bagi siswa 

untuk dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan ketrampilan 

berpikir yang lebih tinggi. Seperti pendapat Suyadi (2013 : 130) 

pembelajaran berbasis masalah melibatkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran aktif dan kolaboratif, serta berpusat kepada peserta didik, 

sehingga mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

secara mandiri.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan PBL 

adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

dan memberikan ruang gerak berpikir yang bebas untuk mencari 

konsep dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi yang 

diberikan guru dalam kehidupan nyata yang dialami oleh siswa dan 

guru sebagai fasilitator. Pembelajaran dengan menggunakan Problem 

Based Learning akan digunakan pada saat pembelajaran di kelas IV. 

Dengan menggunakan model tersebut, siswa akan dapat bekerja 

kelompok secara aktif. Pembelajaran tidaak hanya berpusat kepada 

guru, namun siswa dilatih secara berkelompok dalam pemecahan 

masalah. Sehingga seluruh siswa menjadi aktif, kerja keras siswa akan 

meningkat karena siswa akan bekerja sama dalam memecahkan sebuah 

permasalahan. Selain hal tersebut, siswa juga akan mendapatkan 

pengalaman dan pengetahuan baru. 

b. Karakteristik Problem Based Learning 

Karakteristik pembelajaran PBL adalah permasalahan yang 

diangkat adalah permasalahan nyata yang berstruktur, pengetahuan 

siswa yang beragam. Menurut Rusman (2011 : 232) ciri-ciri atau 

karakteristik yang tercakup dalam PBL sebagai berikut: 

 

1) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar 

2) Permasalahn yang diangkat adalah permasalahan yang ada 

didunia nyata yang berstruktur 

3) Permasalahan membutuhkan perpektif ganda (multiple 

perpectiv) 
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4) Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh 

siswa, sikap, dan kompetisi yang kemudian membutuhkan 

identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar 

5) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama 

6) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, 

penggunaanya, dan evaluasi sumber informasi merupakan 

proses yang esensial  

7) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi dan kooperatif 

8) Pengembangan kemampuan inquiry dan pemecahan masalah 

sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk 

mencarisolusi dari sebuah permasalahan 

9) Keterbukaan proses meliputi sistesis dan integrasi dari sebuah 

proses belajar dan 

10) Melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses 

belajar 

 

c. Manfaat Model Problem Based Learning 

Didalam pembelajaran PBL memiliki manfaat yaitu dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

memecahkan masalah dengan baik sehingga siswa menjdi pelajar yang 

mandiri. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat menurut Jauhar 

(2011 : 88) yang mengatakan bahwa PBL dikembangkan untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan 

masalah, dan ketrampilan intelektual, belajar berbagai peran orang 

dewasa melalui perlibatan siswa dalam pengalaman nyata atau 

simulasi dan menjadi pelajar yang otonom dan mandiri.  

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahawa manfaat dari  

dari model pembelajaran Problem Based Learning adalah untuk 

membimbing siswa agar menjadi pribadi yang mempunyai pemikiran 

layaknya orang dewasa, dengan keadaan tersebut maka siswa mampu 
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untuk berpikir aktif dan mengembangkan berbagai kemampuan yang 

dimilikinya.  

d. Langkah-langkah Problem Based Learning 

Langkah-langkah dalam pembelajaran Problem Based 

Learning menurut Arends (2008 : 57) sebagai berikut: 

a) Fase 1 (Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada 
siswa) 

 Guru membahas tujuan pembelajaran, mendeskripsikan dan 
memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi 
masalah 

b) Fase 2 (Mengorganisasikan siswa untuk meneliti) 
 Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan 
permasalahannya. 

c) Fase 3 (Membantu investigasi mandiri dan kelompok) 
 Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang 

tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan dan 
solusi. 

d) Fase 4 (Mengembangkan dan mempresentasikan hasil) 
 Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 

hasil-hasil yang tepat, seperti laporan, rekaman video, dan 
model-model dan membantu mereka untuk menyampaikan 
kepada orang lain. 

e) Fase 5 (Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi 
masalah) 

 Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap 
investigasinya dan proses-proses yang mereka gunakan. 

 

Berdasarkan data yang telah disampaikan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa model pembelajaran Problem Based Leraning 

merupakan suatu model pembelajaran yang sangat mengutamakan 

terciptanya pembelajaran yang efektif, agar siswa cepat dan mudah 

menemukan konsep-konsep berpikir secara mandiri yang didapatkan 

dari proses pembelajaran yang berorientasi pada situasi nyata yang 

ada disekitar siswa. 
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e. Keunggulan Problem Based Learning 

Pemblajaran menggunakan PBL dapat melatih berpikir kritis, 

dan dapat membangun pengetahuan. Seperti Menurut Amir (2010 : 32) 

keunggulan PBL sebagai berikut: 

1) Punya keaslian seperti di dunia nyata 

Masalah yang disajikan, sedapat mungkin memang merupakan 

cerminan masalah yang dihadapi di dunia kerja 

2) Dibangun dengan memperhitungkan pengetahuan sebelumnya. 

Masalah yang dirancang, dapat membangun kembali 

pemahaman pembelajar atas pengetahuan yang telah didapat 

sebelumnya. 

3) Membangun pemikiran yang metakognitif dan konstruktif. 

Masalah dalam Problem Based Learning akan membuat 

pemelajar terdorong melakukan pemikiran yang metakognitif.  

 

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan 

PBL akan memberikan pemahaman kepada siswa tentang masalah 

yang dihadapi sehingga kelak bisa bermanfaat dikemudian hari. Siswa 

bisa lebih aktif dalam menemukan cara-cara yang sesuai untuk 

memecahkan permasalahan dalam pembelajaran maupun dalam dunia 

nyata. 

f. Kelemahan pembelajaran Problem Based Laerning 

Kelemahan PBL ketika siswa merasa tidak bisa maka mereka 

akan pasif dan cenderung untuk mencoba memecahkan masalah. 

Suyadi (2013: 143) kelemahan model PBL sebagai berikut: 

1) Ketika siswa memiliki minat tinggi atau tidak mempunyai 

kepercayaan diri bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah 

yang dipelajari, maka mereka cenderung enggan untuk 

mencoba karena takut salah 

2) Tanpa pemahaman “mengapa mereka berusaha” untuk 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka 
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tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Artinya perlu 

dijelaskan manfaat menyelesaikan masalah yang dibahas siswa 

3) Proses pelaksanaa PBL membutuhkan waktu yang lebih lama 

atau panjang 

 

Ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan model 

PBL  pada saat dilaksanakan perlu adanya pengawasan guru, sehingga 

siswa tidak melenceng dari tujuan pembelajaran ketika mencari 

penyelesaian masalah yang sedang dihadapinya atau dipelajarinya. 

Selain itu, ketika menerapkan model ini guru harus selalu memberikan 

pengertian kepada siswa dan penerapan model PBL membutuhkan 

waktu yang cukup lama. 

Berdasarkan penjelasan tentang model Probelm Based 

Learning, terdapat penjelasan langkah-langkah dalam penggunaan 

model Problem Based Learning dalam pembelajaran. Penjelasan 

langkah-langkah tersebut, nantinya akan dijadikan sebagai pedoman 

guru kelas IV SDN Prapagan 01 dalam melaksanakan pembelajaran. 

Sehingga guru akan dalam melakukan melakukan pembelajaran 

dengan baik sesuai dengan langkah-langkah dari PBL.  

Pembelajaran dengan menggunakan Problem Based Learning 

diharapkan dapat meningkatkan kerja keras dan prestasi belajar siswa 

meningkat. Siswa akan belajar dalam berfikir secara terbuka dan 

bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan sebuah 

permasalahan. selain hal tersebut, PBL juga dapat meningkatkan kerja 

keras siswa. Karena siswa tidak hanya berdiam diri saja, namun siswa 

juga harus terlibat secara langsung dalam memecahkan sebuah 

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



35 

 

permasalahan. Dengan seperti itu, PBL dapat meningkatkan kerja 

keras dan prestasi belajar siswa kelas IV SDN Prapagan 01 meningkat 

dengan melebihi KKM. 

6. Implementasi model Problem Based Learning pada materi permasalahan 

sosial 

 Penilitian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sikap 

kerja keras dan prestasi belajar siswa menggunakan model Problem Based 

Learning. Model pembelajaran Problem Based Learning adalah 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk memecahkan sebuah 

permasalahan. Materi yang akan dibahas dalam pembelajaran adalah 

materi permasalahan sosial. Permasalahan yang disajikan adalah 

permsalahan nyata yang sering kita jumpai. Siswa dituntut untuk mampu 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  

 Model pembelajaran Problem Based Learning sangat cocok untuk 

digunakan dalam materi permasalahan sosial, karena pembelajaran 

menggunakan Problem Based Lerning memiliki karakteristik yaitu 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks belajar siswa untuk 

belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah 

nyata yang sering dijumpai siswa. Siswa akan dilatih dalam berpikir kritis 

dan penyelesaian masalah secara berkelompok, dengan seperti itu sikap 

kerja keras siswa dituntut karena dalam pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning membutuhkan kerja keras siswa dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. Hal tersebut juga akan dapat 
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meningkatkan prestasi belajar siswa, karena siswa akan bekerja keras 

dalam mengikuti pembelajaran, sehingga hasil yang akan didapatkan sikap 

kerja keras dan prestasi belajar siswa akan meningkat. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan implementasi 

model PBL dalam pembelajaran diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh 

Supriadi tahun 2012 dengan judul “Model pembelajaran Problem Based 

Learning (pbl) Berbantuan media audiovisual berpengaruh Terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus Ubud Gianyar”Dalam mengoptimalkan 

hasil belajar siswa, tentunya tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran di sekolah dasar. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dengan 

cara penerepan model pembelajaran yang inovatif yakni model pembelajaran 

problem based learning. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

secara signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang belajar menggunakan 

penerapan model pembelajaran problem based learning berbantuan media 

audiovisual dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

konvensional kelas IV SD Gugus Ubud Gianyar tahun ajaran 2012/2013.  

Penelitian ini menggunakan eksperimen semu (quasy eksperimen) 

dengan desain ”non eqivalent control group design”, yang melibatkan sampel 

sebanyak 88 siswa yang diambil dengan teknik random sampling. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran problem based learning 

berbantuan media audiovisual sedangkan variabel terikatnya adalah hasil 

belajar IPS. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi dan teknik tes. Analisis data menggunakan uji-T. Hasil penelitian 
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menunjukan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan hasil belajar IPS 

antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran problem based 

learning berbantuan media audiovisual dengan siswa yang belajar dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh sebesar 11, 56 dan dengan menggunakan taraf signifikan 5 % dan dk 

= 86 diperoleh sebesar 2,00. Ini berarti > (11, 56 > 2,00). Simpulan dari 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan hasil belajar IPS antara 

siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based 

learning berbantuan media audiovisual dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional kelas IV SD Gugus Ubud Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

Penelitian selanjutnya yang menggunakan model Problem Based 

Learning yang dilakukan oleh Riska Vitasari tahun 2012 dengan 

judul“Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika melalui Model 

Problem Based Learning Siswa Kelas V SD Negeri 5 Kutosari”. Tujuan 

penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah penerapan model 

Problem Based Learning, (2) meningkatkan keaktifan, dan (3) meningkatkan 

hasil belajar matematika.  

Penelitian ini menggunakan teknik Penelitian Tindakan Kelas 

kolaboratif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V berjumlah 16 siswa. 

Prosedur penelitian tindakan kelas berupa perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam dua siklus 

masing-masing siklus tiga pertemuan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan tes. Validitas data 

menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data 
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menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, meliputi reduksi data, 

sajian data, dan verifikasi data. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan 

model Problem Based Leaning dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas V Sekolah Dasar. 

Terdapat kesamaan pula pada model yang digunakan yaitu 

menggunakan pada masing-masing peneilitian, yairu dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning.  namun, terdapat perbedaan 

dalam masing-masing penelitian tersebut. Yang membedakan antara ke dua 

penelitian ini adalah tujuan dari masing-masing penelitian. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan 

sikap kerja keras dan prestasi belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS 

materi permasalahan sosial di SD Negeri Prapagan 01. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Setelah dilakukan observasi di kelas IV SDN Prapagan 01 ditemukan 

masalah-masalah dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Khususnya 

pada materi mengenal permasalahan sosial. Kondisi tersebut terlihat didalam 

latar belakang masalah, diketahui bahwa kondisi awal sikap kerja keras dan 

prestasi belajar siswa rendah. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, 

siswa masih belum aktif, siswa merasa malas apabila diminta guru untuk 

mengerjakan soal, maju kedepan ataupun malas untuk berpendapat. Pada mata 

pelajaran IPS materi permasalahan sosial,  siswa masih belum bisa memahami 

yang dimaksud dengan permasalahan sosial, permasalahan yang ada di 

daerahnya, penyebab dan akibat dari permasalahan sosial, cara menyikapi atau 

cara menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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Proses pembelajaran yang berlangsung, guru masih  menggunakan 

metode ceramah. Sehingga konsep yang diterima oleh siswa tidak maksimal, 

interaksi belajar didominasi guru, siswa menjadi pasif, tidak berani bertanya 

maupun menyampaikan pendapat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

disimpulkam bahwa siswa kelas IV pada mata pelajaran permasalahn sosial 

masih belum berhasil. Melihat kondisi tersebut perlu adanya inovasi dalam 

pembelajaran IPS. Peneliti akan menggunakan model pembelajaran PBL 

sebagai bentuk dari inovasi pendidikan. 

Model PBL adalah sebuah model pembelajaran yang berbasis masalah, 

yang melatih siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan sebuah 

permasalahan. Dalam pembelajaran menggunakan model Problem Based 

Learning akan mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerjasama 

dalam kelomopok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia 

nyata. Langkah-langkah dalam pembelajaran model ini terdiri dari 5 fase. Fase 

1 (Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa), fase 2 

(mengorganisasikan siswa untuk meneliti), fase 3 (membantu investigasi 

mandiri dan kelompok), fase 4 (mengembangkan dan mempresentasikan 

hasil), fase 5 (menganalisis dan mengevaluasi mengatasi masalah).  

Pembelajaran PBL akan melatih siswa untuk mencari sebuah solusi 

pemecahan masalah. Siswa akan ikut secara langsung dalam pembelajaran 

tersebut. Siswa dilatih untuk menemukan sendiri pemecahan permasalahan 

yang ada di dalam materi IPS yaitu permasalahan sosial. Model ini juga 

memberikan ruang gerak berpikir yang bebas kepada siswa untuk mencari 

konsep yang terkait dengan materi yang disampaikan oleh guru. Selain hak 

tersebut, PBL melatih siswa belajar berpikir aktif dan belajar menjadi pelajar 
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yang mandiri. Pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning, 

akan dapat meningkatkan partisipasi siswa, sehingga sikap kerja keras dan 

prestasi belajar siswa meningkat. Berikut ini kerangka berpikir dalam bentuk 

diagram 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka berpikir 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan menggunakan pembelajaran 

model Problem Based Learning. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 

dengan dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Proses pembelajaran Problem 

Kondisi awal : 

1. Kerja keras siswa kurang 

2. Siswa pasif 

3. Siswa tidak fokus pada 

pembelajaran 

4. Prestasi belajar siswa 

rendah  

Tindakan  

Guru menerapkan model 

pembelajaran model Problem 

Based Learning pada materi 

permasalahan sosial 

Siklus I 

Guru menerapkan model 

Problem Based Learning 

pada materi permasalahan 

sosial 

 

Siklus II 

Guru menerapkan model 

Problem Based Learning 

pada materi permasalahan 

sosial 

Kondisi akhir 

Penerapan model PBL dapat 

meningkatkan kerja keras dan 

prestasi belajar materi 

permasalahan sosial 
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Based Learning merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam 

pembelajaran. Pembelajaran menggunakan PBL akan melatih siswa untuk 

berpikir mandiri dalam memcahkan permasalahan. Dengan seperti itu siswa 

akan terbiasa melakukan sebuah pemecahan masalah. Kerja keras dan prestasi 

belajar siswa yang awalnya rendah, diharapkan dengan menggunakan 

pembelajaran model Problem Based Learning dapat meningkat. 

D. Hipotes Tindakan 

Untuk mengatasi uraian permasalahan tersebut, maka dapat diambil 

hipotesis tindakan berupa: 

1. Model Problem Based Learning dapat meningkatkan kerja keras siswa 

pada mata pelajaran IPS materi permasalahan sosial pada kelas IV SD 

Negeri Prapagan 01. 

2. Model Problem Based Learning dapat meningkatkan prestasi belajar IPS 

materi permasalahan sosial pada kelas IV SD Negeri Prapagan 01. 
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