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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang penting di 

sekolah. Mata pelajaran ini akan memberikan bekal pengetahuan sosial. Selain itu, 

melalui mata pelajaran ini sekolah berupaya mengembangkan dan membina 

peserta didik menjadi sumber daya manusia Indonesia yang memiliki 

keterampilan sosial dan intelektual sebagai warga negara yang memiliki perhatian 

serta kepedulian sosial. 

Pendidikan IPS merupakan salah satu pembelajaran yang harus diberikan 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. 

Sayangnya, dalam realitas  praktik Sistem Pendidikan Nasional, status, 

kedudukan, dan fungsi IPS justru termajinalkan. Akibatnya mutu pendidikan 

khususnya bidang IPS sangat rendah. Oleh karena itu, perlu reorientasi dan 

pendekatan baru yang lebih efektif dalam pembelajaran IPS. 

Hasil pengamatan awal menemukan bahwa guru IPS kelas IV s/d kelas VI di 

SDN Mojolangu 5 sudah menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan 

diskusi kelompok yang divariasikan dengan tanya jawab. Guru juga sudah 

memanfaatkan media pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran. 

Tetapi diketahui bahwa sebagian besar siswa masih merasa kesulitan pada mata 

pelajaran ini. Keluasan aspek dan dinamika materi ajar yang cepat pada mata 
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pelajaran ini menjadi alasan utama rendahnya hasil belajar siswa. Selain karena 

alasan keluasan materi pelajaran IPS, tingginya dinamika materi IPS juga menjadi 

penyebab rendahnya hasil belajar IPS kelas IV, V, dan VI SDN Mojolangu 5. 

Aspek-aspek yang dipelajari dalam IPS berupa hubungan sosial, ekonomi, 

psikologi, budaya, sejarah, gografi dan politik merupakan aspek-aspek yang selalu 

berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini tentunya memerlukan 

wawasan dan content sumber belajar yang selalu up to date. 

Tuntutan terhadap dinamika pembelajaran IPS di sekolah-sekolah menuntut 

perlunya setiap pihak sebagai stakeholders dalam dunia pendidikan untuk dapat 

menyesuaikan setiap konsep maupun pelaksanaan pembelajaran dengan 

kebutuhan. Untuk itu, dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar perlu adanya 

perubahan dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran yang kondusif bagi 

pencapaian tujuan pendidikan IPS. Hal ini sejalan dengan perubahan orientasi 

kurikulum ke arah pencapaian kompetensi. Pada pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa: “Proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik.” 

Ketentuan tersebut di pertajam lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses yang menyatakan bahwa 

kegiatan inti dalam pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode yang 
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disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat 

meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Menurut Azis Wahab (dalam Etin Solihatin dan Rahardjo, 2009: 1), “iklim 

pembelajaran yang dikembangkan oleh guru mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap keberhasilan dan gairah belajar siswa. Kualitas dan keberhasilan 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dan ketepatan guru dalam 

memilih dan menggunakan metode pembelajaran”. Dengan demikian, menurut 

Kosasih (dalam Etin Solihatin dan Rahardjo, 2009: 1) “pemilihan model dan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan potensi siswa 

merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru”. 

Berkaitan dengan adanya kondisi pembelajaran IPS di SDN Mojolangu 5 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang serta adanya tuntutan proses dinamisasi 

dalam  pembelajaran IPS, maka pihak sekolah, baik guru dan kepala sekolah, 

harus mampu mengarahkan agar pembelajaran yang dilaksanakan tidak hanya 

menekankan pada penguasaan aspek pengetahuan (kognitif) saja, tetapi penting 

juga untuk memberikan bekal kepada para siswa dalam menguasai keterampilan 

memperoleh, mengolah, dan menganalisis informasi, serta keterampilan sosial. 

Hal ini sejalan dengan pandangan Sumantri (dalam Edy Sutrisna dan Wasino, 

2010: 181) yang memandang bahwa “’content continum’ sama pentingnya dengan 

‘process continuum’ pada program pembelajaran IPS di sekolah.” Artinya, 

pelaksanaan pembelajaran IPS di sekolah perlu memfokuskan pada upaya 

peningkatan pengetahuan siswa serta peningkatan keterampilan-keterampilan 

afektif dan psikomotorik siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran IPS di sekolah dasar harus berkembang, tidak hanya sekadar 

menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum yang digunakan, tetapi juga perlu 

adanya penggalian potensi dan pengaplikasian setiap perkembangan yang terjadi 

di sekitar lingkungan pembelajaran ke dalam penyusunan dan penyampaian 

materi. Pembelajaran IPS juga dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada proses 

peningkatan pengetahuan siswa saja, tetapi juga perlu adanya suatu peningkatan 

keterampilan, baik keterampilan memperoleh, mengolah, dan menganalisis 

informasi, serta keterampilan sosial. Mengacu pada hal tersebut, maka penelitian 

ini berjudul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Kelas IV – VI SDN Mojolangu 5 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini masalah-

masalah yang berhasil diidentifikasi adalah pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas 

IV – VI SDN Mojolangu 5 Kecamatan Lowokwatu Kota Malang yang terkait 

dengan perangkat pembelajaran berupa RPP,  penggunaan strategi pembelajaran 

oleh guru, suasana pembelajaran di kelas, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

oleh guru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas IV – VI SDN 

Mojolangu 5 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 
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2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas IV – VI 

SDN Mojolangu 5 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan sebegai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPS di 

kelas IV – VI SDN Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan 

pembelajaran IPS di kelas IV – VI SDN Mojolangu 5 Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini untuk pengembangan dan aplikasi Ilmu 

Pengetahuan di bidang pembelajaran IPS terutama berkaitan dengan 

perencanaan pembelajaran, pemilihan strategi dan model pembelajaran serta 

penyusunan evaluasi pembelajaran yang relevan dengan upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran 

IPS yang dinamis dan dapat meningkatkan pengetahuan serta 
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keterampilan memperoleh, mengolah, menganalisis informasi, dan 

keterampilan sosial siswa. 

b. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta sebagai 

sumber informasi sehingga di kemudian hari dapat mengarahkan 

peneliti untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif dalam 

menyampaikan pembelajaran IPS di sekolah dasar. 

 

F. Batasan Istilah 

1. Analisis 

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan, dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya 

dan ditaksir maknanya (Wiradi, 2011: 1). Dalam penelitian ini, analisis 

dimaksudkan sebagai kegiatan menguraikan pelaksanaan pembelajaran IPS 

oleh guru, hasil belajar IPS yang dicapai siswa, serta kendala-kendala yang 

ada dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya dilakukan penaksiran terhadap 

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran IPS pada objek yang diteliti. 

2. Pembelajaran 

 

Pembelajaran sebagai suatu konsep pedagogik secara teknis dapat 

diartikan sebagai upaya sistematik untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

potensial menghasilkan proses belajar yang bermuara pada perkembanganya 

potensi individu sebagai peserta didik (Winataputra, dkk., 2007: 11). Dalam 

penelitian ini, pembelajaran diartikan sebagai upaya guru secara sistematis, 

terprogram, dan terfasilitasi untuk membelajarkan siswa secara aktif dan 
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efektif guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu 

perubahan positif perilaku siswa secara utuh dalam pembelajaran IPS. 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan pendekatan interdisipliner 

(Interdisciplinary approach) dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu 

sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, 

geografi, ekonomi, dan  sebagainya (Mulyono dalam S. P. Taneo, 2008: 1-8). 

Pada penelitian ini, IPS didefinisikan sebagai salah satu mata pelajaram 

sebagai bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-

cabang ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, politik, 

antropologi, filsafat, dan psikologi sosial yang pelaksanaannya dilakukan di 

kelas IV – VI sekolah dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


