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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berfungsi sebagai 

pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap rasional 

tentang gejala-gejala sosial serta kemampuan tentang perkembangan 

masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia di masa lampau dan masa 

kini. IPS mempelajari berbagai kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-

hari yang bersumber dari ilmu bumi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan 

tata negara. 

 Pada jenjang sekolah dasar, pembelajaran IPS memuat berbagai 

macam materi, yaitu : geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi.  Mata 

pelajaran IPS juga dirancang untuk membangun dan merefleksikan 

kemampuan siswa dalam kehidupan bermasyarakat yang dinamis dan terus 

berkembang. Cakupan dari pelajaran IPS ini sangat luas karena memuat 

berbagai ilmu lainnya sehingga dibutuhkan keterampilan guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa untuk dapat diterima dengan baik 

sehingga dapat menimbulkan perubahan sikap, perilaku dan prestasi 

belajar siswa lebih baik. Namun dalam pelaksanaan pembelajarannya, 

masih terdapat permasalahan yang dialami baik oleh guru maupun siswa. 

Guru merasa bahwa cakupan materi yang luas menyebabkan kesulitan 

dalam mengatur waktu dan materi yang akan disampaikan kepada siswa. 
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Hal ini diungkapkan oleh guru kelas IV SD Negeri Kebonmanis 01 

Cilacap dalam wawancara yang dilakuakan oleh peneliti terkait dengan 

permasalahan pembelajaran IPS di kelasnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru menjelaskan bahwa 

masalah yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran IPS, yaitu 

cakupan materi yang luas meliputi aspek sistem sosial budaya, manusia, 

tempat dan lingkungan, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, sejarah serta 

sistem berbangsa dan bernegara. Hal tersebut menyebabkan kesulitan 

dalam penyerapan materi yang diajarkan, karena siswa dituntut untuk 

menghafal dan mengingat materi pelajaran IPS yang cakupannya luas. 

Kondisi tersebut menjadikan siswa merasa jenuh terhadap materi IPS 

sehingga diperkirakan dapat berdampak pada prestasi belajar IPS yang 

kurang memuaskan.  

Di samping itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti, proses pembelajaran di kelas IV SD Negeri Kebonmanis 01 

Cilacap secara umum masih dilakukan melalui metode konvensional, yaitu 

berfokus pada guru dengan dominasi metode ceramah. Hal ini 

menyebabkan ketika proses pembelajaran berlangsung, sebagian besar 

siswa bebicara sendiri dan hanya sedikit siswa yang mendengarkan 

penjelasan guru.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba menerapkan penggunaan 

model pembelajaran aktif melalui metode crossword puzzle dalam 

pembelajaran IPS dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan 
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tanggung jawab belajar siswa. Alasan peneliti memilih metode ini adalah, 

untuk mengurangi rasa jenuh yang dialami siswa ketika mengikuti proses 

belajar mengajar IPS dan merangsang keaktifan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Pada metode crossword puzzle, siswa akan 

dilibatkan dalam sebuah permainan yang bersifat mendidik karena selain 

mengasah kemampuan berpikir, metode ini akan mempermudah siswa 

untuk memahami konsep-konsep yang terkandung dalam materi pelajaran 

IPS.  

Di dalam melaksanakan wawancara tersebut juga didapatkan data 

hasil Ulangan Akhir Semester Ganjil mata pelajaran IPS kelas IV dengan 

jumlah 32 siswa sebagai berikut. 

Tabel 1. 1 Kondisi Awal Siswa 

KKM 
Banyak 

Siswa 
Tuntas Belajar 

Tidak Tuntas 

Belajar 

65 32 14 18 

Persentase 43% 56% 

(Sumber: SD Negeri Kebonmanis 01 Cilacap) 

Berdasarkan wawancara dan tabel diatas mengenai hasil Ulangan 

Akhir Semester ganjil kelas IV B, diperlukan adanya peningkatan motivasi 

dan tanggung jawab belajar di kelas IV B SD N Kebonmanis 01 Cilacap 

terutama dalam mata pelajaran IPS. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalah yang dikemukakan adalah : 

1. Apakah motivasi siswa dapat ditingkatkan melalui pembelajaran 

aktif menggunakan metode crossword puzzle dalam pembelajaran 

IPS materi menghargai peninggalan sejarah di kelas IV SD N 

Kebonmanis 01 Cilacap? 

2. Apakah tanggung jawab belajar siswa dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran aktif menggunakan metode crossword puzzle dalam 

pembelajaran IPS materi menghargai peninggalan sejarah di kelas 

IV SD N Kebonmanis 01 Cilacap? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan mutu pendidikan. sedangkan tujuan khusus dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Upaya meningkatkan motivasi siswa kelas IV dalam pembelajaran 

IPS materi menghargai peninggalan sejarah melalui pembelajaran 

aktif menggunakan metode crossword puzzle.  

2. Upaya meningkatkan tanggung jawab belajar siswa kelas IV dalam 

pembelajaran IPS materi menghargai peninggalan sejarah melalui 

pembelajaran aktif menggunakan metode crossword puzzle. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terkait dengan pendidikan, terutama untuk perkembangan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV SD N Kebonmanis 01 

Cilacap. Manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat bagi sekolah 

 Dapat memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran IPS di 

kelas dengan penggunaan model pembelajaran yang lebih variatif 

sehingga permasalahan yang dihadapi siswa ataupun guru dapat teratasi 

sedikit demi sedikit. 

2. Manfaat bagi guru 

 Menambah wawasan serta sebagai bahan masukan guna meningkatkan 

motivasi dan tanggung jawab belajar IPS di kelas IV SD N Kebonmanis 

01 Cilacap. 

3. Manfaat bagi siswa 

 Menjadi lebih termotivasi serta dapat meningkatkan rasa tanggung 

jawab belajar siswa sehingga prestasi siswa dalam pembelajaran IPS 

meningkat. 

4. Manfaat bagi peneliti 

 Sebagai masukan dan pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran 

yang akan berguna dimasa yang akan datang. 
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