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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan 

yang baru. Strategi belajar mengajar yang tepat sangat penting dilakukan 

untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Salah satu pelajaran yang akan 

dibahas yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan mata pelajaran di Sekolah Dasar (SD) yang dalam 

pembelajarannya tidak hanya menekankan pada upaya mendekati siswa agar 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.IPS merupakan 

mata pelajaran yang penting untuk diajarkan di SD karena pengajarannya 

mencakup lingkungan yang ada di sekitar siswa dan hubungan manusia 

dengan lingkungan serta kelompok sosial. IPS diharapkan dapat menjadikan 

siswa mampu berinteraksi, bersosialisasi dengan sesama serta berguna bagi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Ilmu Pengetahuan Sosial membahas hubungan antara manusia dengan 

lingkungannya. Lingkungan masyarakat di mana siswa tumbuh dan 

berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai 

permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitar (Solihatin 2008;14). 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang kesuksesan 

dalam dunia pendidikan. 
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Mengacu pada SK dan KD tingkat SD/MI dalam peraturan menurut 

Permendiknas N0. 22 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa IPS merupakan 

salah satu mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran IPS 

memiliki orientasi utama dalam pelaksanaan pendidikan di SD agar siswa 

berkemampuan untuk: 1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; 2) memiliki kemampuan dasar 

untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, 

dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 3) memiliki komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; 4) memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk ditingkat lokal, nasional, dan global. 

Guru dalam mengajar harus memiliki keahlian sebagai pengajar. Salah 

satunya adalah mampu memberikan motivasi atau minat, meningkatkan 

keinginan siswa  dalam belajar di sekolah. Karena itu guru harus memiliki 

benar tentang tujuan mengajar, secara khusus memilih dan menentukan 

metode atau model yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Memahami bahan pelajaran dengan baik dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi dengan mudah dan siswa dapat menerimanya dengan 

baik, salah satunya yaitu dengan menggunakan sumber yang tepat, dengan 

menggunakan media, cara menentukan tes yang benar,dengan menggunakan 

huruf atau tulisan, dan menggunakan alat-alat evaluasi yang benar. 

Tercapainya tujuan pembelajaran yang baik dan benar merupakan tolak 

ukur keberhasilan dalam pembelajaran. Kenyataan dilapangan mutu 
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pendidikan di duga sangat memprihatinkan yang ditandai dengan rendahnya 

rata-rata nilai IPS  siswa yang mulai merendah dengan mata pelajaran 

lainnya. Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting 

adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini sangat 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya, pemilihan salah satu metode 

mengajar tertentu akan memengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, 

meskipun masih ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memilih 

media pembelajaran antara lain tujuan pembelajaran, dan karakteristik siswa 

itu sendiri. Adapun salah satu manfaat media pembelajaran itu sendiri yaitu 

membantu guru dalam proses pembelajaran. 

Salah satu cara untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah 

dengan menggunakan media yang kiranya dapat membantu dengan baik dan 

berinovasi sehingga siswa lebih mengerti dengan materi yang disampaikan. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan pada proses belajar 

mengajar mata pelajaran IPS yaitu dengan media komputer yang terhubung 

dengan internet dan ada gambar-gambar dan vidio yang terpampang di depan 

layar LCD proyektor di depan. 

Penerapan model PBL dalam pembelajaran IPS diharapkan dapat 

memengaruhi partisipasi dan prestasi belajar serta menghadapkan siswa pada 

pelatihan memecahkan masalah-masalah dalam kegiatan belajar mengajar. 

Hal ini di karenakan model PBL dalam implementasinya dicirikan dengan 

adanya masalah yang dirancang secara khusus untuk merangsang dan 

melibatkan siswa dalam pola pemecahan masalah. Masalah diberikan kepada 

siswa agar siswa mampu menumbuhkan inisiatif dan mencari alternatif untuk 
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memecahkan masalah yang ada. Siswa diharapkan terlibat aktif dan memiliki 

motivasi untuk memecahkan masalah akhirnya.Kemudian model PBL ini juga 

menumbuhkan hubungan yang baik dalam bekerja kelompok, dan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang yang mereka pelajari serta 

menerapkan dalam kondisi nyata pada kehidupan sehari-hari sehingga 

diperoleh pembelajaran yang semakin bermakna. 

Dalam pembelajaran IPS yang peneliti lakukan untuk membuat siswa 

lebih memahami dalam proses pembelajarannya, peneliti menggunakan 

pendekatan dengan model Problem Based Learning yang Menurut Tan dalam 

(Rusman 2011: 229) Problem Based Learning merupakan inovasi dalam 

pembelajaran karena dalam PBL kemampuan berpikir siswa betul-betul 

dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan 

mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. 

Pembelajaran IPS dengan model Problem Based Learning diharapkan lebih 

menarik dan lebih efisien. Dengan menggunakan media pembelajaran yang 

digunakan guru diharapkan siswa lebih paham dan pembelajaran lebih 

menyenangkan. Media merupakan perantara atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Media elektronik yang 

digunakan guru membantu berjalannya pembelajaran dan membantu siswa 

memahami materi dan dapat menarik minat siswa adalah dengan 

menampilkan video yang dimasukkan ke layar proyektor. 

Dalam pengembangan yang dilakukan peneliti untuk penelitiannya 

diharapkan dengan menggabungkan model Problem Based Learning dengan 
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menggunakan internet siswa dapat lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga pada prosesnya siswa akan lebih paham dengan materi 

yang disampaikannya. Pembelajaran IPS yang nantinya menggunakan model 

Problem Based Learning akan dipermudah dengan menggunakan internet 

siswa nantinya akan diperlihatkan berbagai gambar dan video pembelajaran 

yang ada pada internet dan nantinya siswa diharapkan akan lebih senang, 

lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan 

menggunakan media tersebut sebagai alat bantu dalam pembelajaran, dapat 

menjadi stimulus yang bagus untuk memunculkan respon dari siswa. Hal 

tersebut dikarenakan media video dan gambar dapat memaparkan keadaan 

nyata dari suatu proses, fenomena atau kejadian dan mampu memvisualkan 

materi yang sulit diterangkan jika hanya melalui penjelasan atau alat peraga 

konvensional sehingga dengan media tersebut dapat memperkaya pemaparan. 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam penelitian 

ini, maka perlu adanya pembatasan masalah yang terdapat dalam penelitian 

ini. Masalah yang akan dibatasi adalah : 

1. Partisipasi belajar siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. 

2. Prestasi belajar siswa secara kognitif. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Apakah model Problem Based Learning dengan menggunakan internet 

dapat memengaruhi partisipasi siswa di kelas IV SD Negeri 1 Dukuhwaluh 

pada mata pelajaran IPS? 

2. Apakah model Problem Based Learning dengan menggunakan internet 

dapat memengaruhi prestasi belajar siswa di kelas IV SD Negeri 1 

Dukuhwaluh pada mata pelajaran IPS? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian Kuasi-Eksperimen ini pada dasarnya untuk mengetahui 

apakah model yang digunakan ini yaitu Problem Based Learning 

berpengaruh dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SD. 

Diharapkan dengan model PBL ini akan mencapai tujuan yang optimal, 

tujuan yang akan dicapai ada tujuan umum dan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian Kuasi-Eksperimen ini adalah melihat 

bagaimana pengaruh model PBL pada pembelajaran IPS apakah mampu 

membuat siswa lebih baik dalam prestasi belajarnya di SD Negeri 1 

Dukuhwaluh. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian Kuasi-Eksperimen ini adalah: 

a. Mengetahui bagaimana pengaruh model PBL dengan menggunakan 

internet di kelas IV A SD Negeri 1 Dukuhwaluh berhasil. 
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b. Untuk mengetahui minat siswa dalam belajar dengan menggunakan 

model PBL dengan menggunakan internet di kelas IV A SD Negeri 1 

Dukuhwaluh. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya Penelitian Kuasi-Eksperimen ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pembelajaran yang mana bisa menjadi salah satu 

alternatif untuk metode mengajar kepada siswa yang dilakukan oleh guru. 

Metode Problem Based Learning ini bisa menjadi baik apabila dilakukan 

dengan cara yang benar dan bisa membantu guru untuk mengajar dengan 

menggunakan masalah sebagai pendekatannya. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan berpengaruh baik bagi pembelajaran karena apabila hasilnya 

cukup memuaskan berarti dalam penelitian ini bisa dikatakan berhasil dan 

bisa sebagai acuan yang cukup mampu menjadi metode yang tepat untuk 

pembelajaran IPS terutama pada materi sumber daya alam. 
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