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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran IPS adalah pelajaran yang melibatkan segala bentuk aspek 

kehidupan manusia. Pelajaran ini mempelajari tentang hubungan manusia dengan 

manusia yang lain, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan 

ciptaan Tuhan, benda hasil karya manusia itu sendiri, serta bentuk hubungan 

kehidupan manusia dengan yang lainnya. Hubungan manusia dengan manusia lain 

dapat dilihat dari bagaimana manusia hidup ditengah-tengah masyarakat. Seorang 

manusia harus mampu memposisikan diri mereka sebagai makhluk pribadi dan 

makhluk sosial. Hal ini ditegaskan oleh Somantri (dalam Sapriya 2009:11) 

pendidikan IPS merupakan penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. 

Pendidikan yang diberikan mulai dari jenjang SD hingga SMP ini 

mempelajari tentang peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu-isu sosial. komponen-komponen tersebut akan diorganisasikan 

menjadi bahan pembelajaran yang akan menjadi bahan pembelajaran di kelas. hal 

ini dipertegas oleh Sardjiyo, dkk (2009: 2.44) IPS baru bisa memiliki kekuatan 

sebagai bidang studi jika didukung oleh peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi 

yang meaningful dapat dipertanggungjawabkan etika, logika, dan ada gunanya 

(pragtimacally) dan disusun dan diorganisasikan secara baik, terintegrasi dan 

values Based (berlandaskan nilai-nilai).  
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Pelajaran IPS juga harus membentuk siswa berpikir secara kreatif 

sehingga mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang terintegrasi di dalamnya. 

Selain itu, pelajaran IPS dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara 

bertahap. Pernyataan ini dipertegas oleh pendapat Soebijantoro (2011:37) yang 

menyatakan bahwa implimentasi kurikulum IPS dalam pendidikan dasar secara 

ideal harus mampu membentuk siswa yang baik dan mampu berpikir secara 

cerdas. Pelajaran ini membentuk siswa untuk memecahkan persoalan akademik 

dan sosial di lingkungan sekitar dengan proporsi yang seimbang. Tentu saja guru 

harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan demi tercapainya 

keberhasilan pembelajaran. 

Pembelajaran IPS di SD kelas 4 dapat dilihat pada salah satu materi 

tentang peninggalan sejarah. Dari materi ini kita akan melihat hubungan antara 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta yang dapat kita lihat dari materi 

ini adalah gambar-gambar peninggalan masa lampau atau benda-benda 

peninggalan yang tersisa, sedangkan konsep dapat kita lihat dari adanya suatu 

peradaban manusia pada masa lampau, generalisasi dapat kita lihat dari peradaban 

masa lampau akan mempengaruhi peradaban setelahnya, dan yang terakhir adalah 

peristiwa. Peristiwa ini dapat kita lihat dari kejadian-kejadian bersejarah yang 

terjadi beberapa waktu silam.  

Salah satu ciri yang dapat mencerminkan suasana belajar yang 

menyenangkan adalah melibatkan siswa untuk terlibat aktif selama pembelajaran. 

Keterlibatan mereka dalam kelas akan membuat siswa berpikir secara kreatif dan 

mampu memecahkan permasalahan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka 

akan merasa tertantang sehingga mereka tidak merasa bosan dan jenuh. 
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Wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran IPS 

menyimpulkan bahwa siswa masih belum sepenuhnya aktif dalam mengikuti 

pembelajaran IPS. Siswa tidak memperhatikan guru saat pelajaran, ada yang 

berbicara sendiri,  mengantuk dan bermain-main. Strategi mengajar pelajaran IPS 

belum memberi kesempatan siswa untuk belajar secara aktif. Hal ini berakibat 

terhadap hasil belajar siswa yang kurang maksimal.  Akibat  dari kondisi tersebut 

berdampak pada hasil ulangan harian mata pelajaran IPS siswa kelas VI yang 

belum memenuhi standard ketuntasan minimal. Terdapat 67% siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar, yaitu 21 siswa secara keseluruhan terdapat 14 siswa 

yang belum mencapai ketuntasan belajar. Dokumentasi hasil belajar siswa dapat 

dilihat pada lampiran sebelas. Ketidaktuntasan pelajaran ini terjadi pada materi 

pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejaheteraan masyarakat. 

Berawal dari kurang tercapainya pembelajaran hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS, maka peneliti menggunakan model Problem Based Learning 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model ini dapat memicu siswa untuk 

berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah. Hal selaras juga diungkapkan 

oleh Arends (2008: 41) yang menyatakan bahwa bahwa esensi PBL menyuguhkan 

berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang dapat 

berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan. 

 Dalam penerapan model Problem Based Learning di kelas siswa akan 

mendapatkan pertanyaan atau permasalahan yang harus diselesaikan secara 

berkelompok. Anggota dalam kelompok terlibat aktif dalam menemukan 

solusinya. Tahap selanjutnya kemudian ditindak lanjuti dengan sesi pembahasan 

dari setiap kelompok di depan kelas. Tentu saja setiap kelompok harus 
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menganalisa permasalahan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang 

diperlukan.  

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka diharapkan dengan penerapan 

model Problem Based Learning ini hasil belajar dan pemahaman siswa tentang 

mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penggunaan Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dalam 

Pelajaran IPS Siswa Kelas IV MI Mambaul Ulum Karangploso Malang“. 

 

B. Identifikasi / Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang 

ditemukan, yaitu:  

1. Hasil belajar IPS kurang dari Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) . 

2. Saat guru mengajar siswa bicara sendiri, bahkan ada yang mengantuk dan 

bermain – main.  

3. Strategi mengajar guru belum memberi kesempatan siswa untuk belajar secara 

aktif.  

4. Guru cenderung menggunakan metode ceramah. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penggunaan model Problem Basedd Learning pada mata 

pelajaran IPS pada siswa kelas IV MI Mambaul Ulum Karangploso Malang? 
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2. Bagaimana hasil belajar siswa dengan penggunaan model Problem Basedd 

Learning pada mata pelajaran IPS siswa kelas IV MI Mambaul Ulum 

Karangploso Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan model Problem Basedd Learning pada 

mata pelajaran IPS pada siswa kelas IV MI Mambaul Ulum Karangploso 

Malang.  

2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan 

penggunaan model Problem Basedd Learning pada mata pelajaran IPS pada 

siswa kelas IV MI Mambaul Ulum Karangploso Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi  : 

1. Bagi Siswa 

Penelitian kali ini akan memberikan manfaat kepada siswa mengenai 

optimalisasi siswa dalam mencapai hasil belajar siswa secara efektif. Manfaat 

yang akan diperoleh siswa adalah memberikan siswa beberapa variasi 

pembelajaran yang menyenangkan dan menghibur. Melatih siswa untuk 

mengenal bagaimana suatu masalah bisa terselesaikan melalui beberapa 

prosedur yang harus ditaati. Sedangkan yang terakhir adalah melatih anak 

agar terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif 

dan efisien dalam pembelajaran IPS. Siswa bisa meningkatkan kemampuan 
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berkomunikasi dalam kelompok dan menyampaikan pemikirannya di depan 

kelas. 

2. Bagi Guru 

Manfaat yang diperoleh oleh guru adalah bisa digunakan sebagai referensi 

dalam pembelajaran IPS  dan mata pelajaran lain untuk  meningkatkan hasil 

belajar siswa. Model yang dipakai dalam penelitian kali ini akan memberikan 

inspirasi kepada para guru untuk dijadikan variasi metode pembelajaran yang 

menyenangkan. Selain itu, guru juga mengetahui lebih detail bagaimana 

keberagaman potensi karakteristik siswa yang terdapat di kelasnya sehingga 

menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran ini tentu saja akan meningkatkan prestasi yang dicapai oleh 

sekolah.  

3. Bagi peneliti  

Manfaat yang akan diambil selama proses penelitian dari awal hingga akhir 

oleh peneliti adalah sebagai ajang belajar untuk mengaplikasikan berbagai 

ilmu yang diadapatkannya selama perkuliahan. Sebagai latihan agar terbiasa 

menghadapi pembelajaran yang berlangsung di SD beserta kehidupannya, 

mengetahui karakteristik dan tingkah laku siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah peneliti dapat menjadikannya 

sebagai acuan dalam melakukan penelititan yang sejenis  

 

F. Batasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran pada kata yang digunakan dalam 

penelitian ini, terhadap definisi sebagai berikut: 
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1. Model Problem Based Learning menyuguhkan berbagai situasi bermasalah 

yang autentik dan bermakna kepada siswa yang dapat berfungsi sebagai batu 

loncatan untuk investigasi dan penyelidikan (Arends, 2008:41) 

2. Peningkatan adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan (usaha, kegiatan 

dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007). Dalam penelitian 

kali ini peningkatan hasil belajar merupakan proses, perbuatan, cara 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS melalui model Problem Based 

Learning di kelas IV MI Mambaul Ulum Karang Ploso Malang. 

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar yang merupakan suatu proses dari seseorang untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan intuksional, biasanya guru menetapkan 

tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional (Jihad, 2009:14). 

4. Karakteristik anak-anak kelas 4 yang berkisar antara 8-11 tahun adalah 

belajar mengenai “industri” – yaitu mengerjakan tugas-tugas seperti 

membantu di rumah atau pekerjaan sekolah. Mereka ingin menjadi sukses 

dan menyelesaikan pekerjaan bersama orang lain. Mereka juga secara aktif 

terlibat dalam mempelajari kemampuan-kemampuan dalam kehidupan, 

khususnya pekerjaan sekolah. Selain itu, apabila seorang anak tidak dapat 

menyelesaikan tugasnya, maka mereka merasa lebih rendah (inferior) dan 

meragukan kemampuan mereka untuk mencapai kesuksesan dalam hidup ini 

(Suhendra, dkk, 2003: 8). 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan merupakan penyederhanaan atau 
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adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan (Sapriya, 2009:11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


