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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab I akan dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman dan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan 

pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU 

Sisdiknas No 20 tahun 2003). Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan 

bagi setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan, wawasan serta 

meningkatkan martabat dalam kehidupan. Manusia berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak sesuai perkembangannya. 

Pendidikan layak diberikan secara optimal, khususnya pada peserta didik 

Sekolah Dasar. Pengetahuan diberikan di Sekolah Dasar merupakan pengetahuan 

dasar peserta didik yang berguna untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. 

Perkembangan pendidikan tidak lepas dari peran seorang guru. Guru berperan 

sebagai pendidik yang mampu meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan cara 

memperbaiki sistem pembelajaran di sekolah. Seorang guru harus mampu 
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menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan bagi peserta 

didik dalam pembelajaran. Selain itu, guru diharapkan dapat menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

Peran aktif peserta didik sangat dibutuhkan dalam semua mata pelajaran 

termasuk dalam mata pelajaran IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep, generalisasi dan teori-teori dari 

berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan. Pembelajaran 

IPS di Sekolah Dasar merupakan  integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial 

seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya (Trianto, 

2007:124).  

Proses pembelajaran IPS di Sekolah Dasar dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), sikap dan nilai 

(attitudes and values) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk 

memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial, kemampuan mengambil 

keputusan, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi 

warga negara yang baik (Sapriya, 2011:12). Oleh karena itu, guru harus 

menerapkan model pembelajaran IPS yang inovatif seperti model inkuiri, model 

kooperatif, dan problem solving, supaya proses pembelajaran IPS akan lebih 

menarik, peserta didik berperan aktif, peserta didik dapat terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran dan memudahkan siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. 

Model pembelajaran memegang peran penting dalam proses belajar 

mengajar, khususnya pada mata pelajaran IPS. Model pembelajaran adalah suatu 
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perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Fungsi model 

pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru 

dalam melaksanakan pembelajaran (Trianto, 2007:1). Oleh karena itu penerapan 

model pembelajaran dapat melatih siswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi 

sosial dengan temannya, sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan 

adanya model pembelajaran yang diterapkan guru, pusat pembelajaran bukan lagi 

terletak pada guru, melainkan pusat pembelajaran pada siswa (student centered). 

Pembelajaran yang melibatkan peserta didik menjadikan pembelajaran yang 

bermakna, sehingga diharapkan materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan 

maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi 26 Desember 2013 menunjukkan bahwa 

proses belajar mengajar pada matapelajaran IPS di SDN Dawuhan di Kecamatan 

Purwoasri Kabupaten Kediri masih mengarah pada penyampaian informasi dari 

guru ke peserta didik dan pembelajaran berpusat pada guru, sehingga peserta didik 

merasa kesulitan dalam menerima materi pelajaran, terkadang peserta didik 

merasa jenuh dalam proses pembelajaran, hal ini disebabkan karena konsep 

pelajaran IPS lebih banyak menghafal, penggunan metode dan media 

pembelajaran juga kurang bervariasi. Selain itu, peserta didik kurang aktif dalam 

proses pembelajaran hal ini terlihat dari sikap peserta didik yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru, berbicara sendiri, serta peserta didik terlihat 

kesulitan dalam memahami materi pelajaran IPS. Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul (Analisis Model 
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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Kelas 5 di SDN Dawuhan 

Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran IPS yang digunakan  guru di kelas 

V SDN Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri?  

2. Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam penerapan model pembelajaran 

IPS di kelas V SDN Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri? 

3. Bagaimana upaya guru untuk mengatasi kendala dalam penerapan  model 

pembelajaran IPS di kelas V SDN Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten 

Kediri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tersusunlah tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran IPS yang 

digunakan guru di kelas V SDN Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten 

Kediri. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru  dalam 

penerapan model pembelajaran IPS di kelas V SDN Dawuhan Kecamatan 

Purwoasri Kabupaten Kediri. 
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3. Mengetahui dan mendeskripsikan upaya guru untuk mengatasi kendala dalam 

penerapan model pembelajaran IPS di kelas V SDN Dawuhan Kecamatan 

Purwoasri Kabupaten Kediri. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara toritis maupun 

praktis. Manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang model 

pembelajaran IPS yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di Sekolah 

Dasar. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti  

Menambah wawasan, pengetahuan, dan manfaat dari tentang penerapan 

model pembelajaran IPS sebagai persiapan untuk menjadi seorang guru di 

Sekolah Dasar. 

b. Bagi siswa 

Membantu siswa dalam menerima materi, meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bekerja 

dengan kelompok, dan pemecahan masalah. 

c. Bagi guru  

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menggunakan model 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk menuju pembelajaran yang inovatif. 



6 

 

d. Bagi sekolah  

Dapat dijadikan masukan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah khususnya di SDN Dawuhan Kec. 

Purwoasri Kab. Kediri. 

 

1.5 Penegasan Istilah  

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis adalah sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

menelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (KBBI, 2008:59) 

2. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan 

para guru dalam melaksanakan pembelajaran (Trianto, 2007:1). 

3.  Model inkuiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan (Sanjaya, 

2006:196). 

4. Model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share merupakan jenis 

pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

(Trianto, 2007:61). 
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5. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang memadukan 

konsep-konsep, generalisasi dan teori-teori dari berbagai ilmu sosial yang 

disusun melalui pendekatan pendidikan. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

merupakan  integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya (Trianto, 2007:124). 


