
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan didefinisikan Piaget (dalam Didi & Deni, 2013:2) sebagai 

penghubung dua sisi, di satu sisi, individu yang sedang tumbuh (dan) di sisi 

lain adalah nilai sosial, intelektual dan moral yang menjadi tanggung jawab 

pendidik untuk mendorong individu tersebut. Pendidikan bisa berarti sebuah 

proses pembimbingan, dimana ada yang memimpin dan dipimpin. Pendidikan 

sangat penting dalam upaya mengantarkan peserta didik menjalankan hidup 

dan kehidupannya sesuai dengan norma sosial dan agamanya. Selain itu, 

pendidikan juga mengantarkan peserta didik pada tujuan yang diharapkan.  

Pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya seorang pendidik. 

Pendidik/ guru merupakan tenaga kependidikan yang bertugas untuk mengajar 

dan membimbing peserta didik. Guru/pendidik yang profesional harus mampu 

merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dalam suasana 

yang menyenangkan dan bermakna.  

Pembelajaran adalah suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan (belajar 

dan mengajar) yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan 

pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan 

indikatornya sebagai gambaran hasil belajar (Didi & Deni, 2013:9). 

Pembelajaran bisa diartikan proses komunikasi antara peserta didik dalam 

rangka perubahan sikap. Proses pembelajaran harus melibatkan dua pihak 

yaitu guru dan siswa. Guru memegang peranan penting, sebab gurulah yang 

membuat perencanaan, persiapan bahan ajar, sumber, alat dan faktor 



 
 

pendukung lainnya untuk semua pembelajaran, salah satunya pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu pelajaran yang 

diajarkan pada anak di sekolah dasar. Sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Pendidikan IPS adalah program 

pendidikan yang wajib diberikan di sekolah, baik dari tingkat dasar sampai 

tingkat perguruan tinggi. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata 

pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Ekonomi serta 

mata pelajaran ilmu sosial lainnya (Sapriya, 2014:7). Mata pelajaran IPS 

menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat membantu siswa dalam 

menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman untuk melihat kenyataan sosial 

yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan mata 

pelajaran IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pada dasarnya tujuan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan 

bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Raharjo Etin, 

2011:15). Pembelajaran IPS dapat memberikan wawasan yang luas. Wawasan 

tersebut meliputi pengetahuan sosial umum dari segi sikap yang harus dimiliki 

siswa. Melalui pembelajaran IPS siswa dapat memahami bagaimana sikap dan 

nilai yang seharusnya mereka miliki. Akan tetapi, IPS masih dipandang 

sebagai pelajaran yang penguasaaan materinya hanya berupa hafalan dari pada 



 
 

berfikir, akibatnya siswa menganggap bahwa mata pelajaran IPS merupakan 

mata pelajaran mengahafal saja (Ida Nuryani, 2012:2).  

Selain itu, pembelajaran IPS juga dianggap sebagai pelajaran yang 

membosankan bagi siswa (Basuki Hari, 2012:2). Peran guru lebih dominan 

dalam kelas dibandingkan dengan keaktifan siswa. Guru kurang melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk mengahafal dan 

banyak mencatat, sehingga aktifitas belajar siswa cenderung tidak bervariasi 

dan sangat membosankan. Selain itu juga, metode yang sering digunakan guru 

dalam pembelajaran IPS yaitu metode ceramah.  

Pelaksanaan pembelajaran IPS di sekolah dasar haruslah berkembang, 

tidak hanya sekedar penyampaian materi saja. Tetapi juga perlu adanya 

perubahan atau peningkatan setiap perkembangan yang terjadi di sekitar 

lingkungan pembelajaran ke dalam penyusunan dan penyampaian materi 

(Mitra, 2014:4). 

Permasalahan di atas, peneliti melakukan observasi awal di SDN 

Pendem 02 Batu. Hasil pengamatan awal di SDN Pendem 02 Batu 

menemukan bahwa dalam pembelajaran IPS, metode yang banyak digunakan 

guru masih menggunakan metode ceramah. Metode ini menjadikan guru 

sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Kebanyakan siswa hanya 

mendengarkan, membaca dan menghafal informasi yang diperoleh. Selain itu, 

dalam pelaksanaan pembelajaran IPS media yang digunakan guru juga kurang 

bervariasi.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti akan meneliti tentang 

“Analisis Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kompetensi Dasar 



 
 

Memelihara Lingkungan Alam dan Buatan di Sekitar Rumah Kelas III SDN 

Pendem 02 Batu.” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran IPS Kompetensi Dasar 

“memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah’’ kelas III SDN 

Pendem 02 Batu? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS Kompetensi Dasar “memelihara 

lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah’’ kelas III SDN Pendem 02 

Batu? 

3. Apa kendala dalam pembelajaran IPS Kompetensi Dasar “memelihara 

lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah’’ kelas III SDN Pendem 02 

Batu? 

4. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran IPS 

Kompetensi Dasar “memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar 

rumah’’ kelas III SDN Pendem 02 Batu? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk. 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran IPS Kompetensi Dasar 

“memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah’’ kelas III SDN 

Pendem 02 Batu. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPS 

Kompetensi Dasar “memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar 

rumah’’ kelas III SDN Pendem 02 Batu. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala dalam pembelajaran IPS 

Kompetensi Dasar “memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar 

rumah’’ kelas III SDN Pendem 02 Batu. 

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala dalam pembelajaran IPS Kompetensi Dasar 

“memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah’’ kelas III SDN 

Pendem 02 Batu. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua secara teoritik dan praktis, yaitu. 

1. Manfaat Teoritik 

a. Penelitian ini dapat mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPS di 

sekolah dasar 



 
 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkenaan tentang pelaksanaan pembelajaran IPS di sekolah 

dasar 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam 

melaksanakan pembelajaran IPS yang baik dan benar, serta sebagai 

perbandingan dalam menyelesaikan kendala saat pelaksanaan 

pembelajaran  IPS 

b. Bagi guru 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran 

dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

sebagai sumber informasi sehingga dikemudian hari dapat 

mengarahkan peneliti untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif 

dalam menyampaikan pembelajaran IPS di sekolah dasar 

 

 

 

E. Definisi Istilah 

Agar menghindari terjadi kesalahan dalam menafsirkan penelitian ini, 

maka perlu dikemukakan tentang definisi istilah. 

1. Pembelajaran adalah suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan (belajar dan 

mengajar) yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan 



 
 

pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan 

indikatornya sebagai gambaran hasil belajar (Didi & Deni, 2013:9). Dalam 

penelitian ini, pembelajaran diartikan sebagai kegiatan belajar dan 

mengajar yang harus direncanakan oleh seorang pendidik/guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari 

mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu 

sosial lainnya (Sapriya, 2014:7). Pada penelitian, IPS didefinisikan sebagai 

salah satu mata pelajaran sebagai bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, 

geografi, ekonomi dan ilmu sosial lainnya yang pelaksanaannya dilakukan 

di kelas 3 sekolah dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


