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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah salah satu mata pelajaran 

yang diajarkan di sekolah dasar. Dalam mengajarkan mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan sosial  di sekolah dasar akan selalu berpedoman pada kurikulum 

yang berlaku di sekolah dasar. Pada saat ini kurikulum yang digunakan di sekolah 

dasar adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Mata pelajaran 

ilmu pengetahuan sosial juga merupakan satu diantara sekian banyak mata 

pelajaran yang diberikan di tingkat SD/ MI/ SDLB. Hal ini dinyatakan dalam 

Standart Isi 2006. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI, mata pelajaran 

IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata 

pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga masyarakat 

yang menghargai nilai – nilai sosial, bertanggung jawab, mencintai lingkungan 

alam, dan menjadi warga dunia yang cinta damai. Masa yang akan datang, para 

siswa akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global 

selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran IPS 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis dalam Wahidmurni (2010:162) 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik 
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akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan. 

Mengacu tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan sosial yang tercantum di 

dalam Standart isi dan Standar Kompetensi Lulusan, maka pembelajaran IPS 

dilakukan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi-kompetensi  yang 

diataranya sebagai berikut, siswa mampu mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar 

untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial, serta memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, siswa memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional dan global. Walaupun memiliki tujuan yang sangat 

mulia, kualitas pengajaran IPS seringkali jauh dari harapan. Para guru seringkali 

menemukan berbagai permasalahan klasik, berkaitan dengan proses pembelajaran 

di kelas seperti halnya banyak ditemukan rendahnya prestasi siswa serta 

kurangnya motivasi terhadap pelajaran IPS di sekolah. Hal ini terjadi karena para 

siswa umumnya menganggap pelajaran IPS adalah pelajaran yang sulit dimengerti 

karena banyak materi yang harus dihafalkan.  

Dewasa ini timbul kesan bahwa pengajaran membosankan dikarenakan 

materinya terlalu luas dan hanya menghafalkan fakta – fakta. Selain itu, metode 

pembelajaran yang dipergunakan oleh guru kurang menarik bagi siswa bahkan 

guru seringkali tidak mempunyai acuan yang jelas dan tidak menciptakan kondisi 

pembelajaran yang aktif dan kreatif. Kebosanan juga muncul karena mata 

pelajaran tidak sesuai dengan tingkat perkembangan dan konteks kehidupan anak. 
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Dalam kegiatan pembelajaran IPS masih nampak bahwa aktivitas terpusat pada 

guru. Siswa lebih ditempatkan hanya sebagai objek dan penerima informasi yang 

cenderung pasif.  

Salah satu kompetensi yang harus dicapai dalam pelajaran Ilmu 

Pengetahuan SD kelas IV semester II sesuai Kurikulum KTSP yaitu harus 

menguasai Standar Kompetensi: (a) Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi 

yang kemudian lebih di fokuskan lagi pada Kompetensi Dasar: (b) mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya. Siswa dalam hal ini diharapkan dapat mencapai 

indikator yang telah ditetapkan yaitu mampu mengidentifikasi bentuk 

permsalahan sosial yang ada di daerahnya. 

Berdasarkan hasil observasi studi pendahuluan dalam pembelajaran IPS di 

kelas IV SDN Mulyoagung 03 Dau Malang yang sudah dilaksanakan dengan baik. 

Berlangsungnya pembelajaran IPS disekolah, siswa merasa senang dengan 

penjelasan yang disampaikan dari guru, namun ditemukan beberapa permasalahan 

yang muncul ketika pembelajaran berlangsung seperti halnya pada saat 

menjelaskan materi dengan menggunakan metode ceramah tidak semua peserta 

didik menyimak pelajaran dengan baik, sebagian peserta didik cenderung 

berbicara sendiri, beberapa siswa kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan dan 

kurang berani mengemukakan gagasannya. Faktor lain yang menyebabkan 

ketidakberhasilan siswa dalam mencapai ketuntasan pembelajaran adalah faktor 

dari dalam diri siswa yaitu minat siswa terhadap pembelajaran IPS itu sendiri. 

Selain faktor dari perilaku siswa saat pembelajaran yang mempengaruhi 

ketidakberhasilan di dalam pembelajaran, terdapat faktor lain yang mempengaruhi 
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ketidakberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan di SDN Mulyoagung 03 Dau 

Malang yaitu perilaku guru dalam mengajar juga mempengaruhi 

ketidakberhasilan dalam pembelajaran yaitu diketemukannya guru dalam  

mengajar dan menerangkan materi pelajaran yang masih menggunakan metode 

klasik yaitu metode ceramah,tanya jawab serta penugasan, selain itu guru kurang 

mengoptimalkan media pembelajaran atau alat peraga yang ada, suasana 

pembelajaran yang kurang menyenangkan serta penggunaan metode yang 

digunakan guru yang masih kurang sesuai. Dengan metode yang ada sebagian 

siswa kurang aktif. Hal ini terjadi karena kurangnya guru melibatkan siswa dalam 

suatu proses pembelajaran. Beberapa faktor itulah yang yang memang 

membutuhkan perhatian khusus, sehingga nilai yang diperoleh siswa masih belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 70. 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar siswa yang belum tuntas sebanyak 32 

siswa (85%) siswa belum tuntas sedangkan, 6 siswa (15%) memenuhi KKM yang 

ditentukan, Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditentukan 70. Strategi untuk 

mengatasi hal itulah peneliti melakukan penelitian berupa penelitian tindakan 

kelas dengan tujuan agar tindakan yang dilakukan dapat mengalami perubahan 

dalam pembelajaran baik untuk memperbaiki mutu pembelajaran guru di kelas 

maupun hasil belajar menngalami peningkatan setelah dilaksanakan tindakan. 

Seorang guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa, memberikan kebebasan kepada siswa untuk terlibat secara 

langsung dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan metode yang sesuai 

pemahaman serta pengetahuan siswa dalam belajarnya. Proses pembelajaran perlu 

dilaksanakan dengan secara efektif dan menyenangkan akan lebih diterima oleh 
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siswa, sehingga proses pembelajaran akan lebih kondusif, efektif dalam 

penerapannya. Pembelajaran saat ini muncul dengan banyak variasi dan 

ragamnya. Salah satu metode yang digunakan pada penelitian pada pembelajaran 

IPS  adalah Metode inkuiri Terbimbing 

Menurut Piaget (dalam Mulyasa,2011:108) metode inkuiri merupakan 

metode yang mempersiapkan (peserta didik) pada situasi untuk melakukan 

eksperimen sendiri secara luas agar dapat melihat apa yang telah terjadi, dan 

mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan 

penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan ( peserta didik) yang 

satu dengan yang ditemukan ( peserta didik) lain. 

Umumnya rancangan Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan secara 

bersiklus. Setiap siklus dirancang peneliti dengan harapan agar proses 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan mencapai target 

keberhasilan  yang diharapkan. Mengingat pembelajaran yang berbasis inkuiri 

menekankan pada proses keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. 

Peneliti tertarik untuk menelitinya lebih jauh dalam penelitian yang berjudul 

“Penerapan Metode Inkuiri Terbimbing  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Materi Masalah Sosial Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV SDN 

Mulyoagung 03 Malang”. 
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1.2 Identifikasi  / Fokus masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat di identifikasikan 

permasalahan yang muncul, sebagai berikut : 

1.2.1 Prestasi belajar IPS yang sampai sekarang belum maksimal. 

1.2.2 Pola pembelajaran di kelas masih belum maksimal, misalnya ada 

kecenderungan guru menjadi sebagai subjek dalam proses kegiatan 

belajar. 

1.2.3 Munculnya keluhan kebosanan saat kegiatan belajar mengajar di kelas. 

1.2.4  Pembelajaran yang digunakan oleh guru yang bersifat pembelajaran 

konvensional  yakni ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang 

akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana penerapan metode inkuiri terbimbing pada pembelajaran IPS 

materi masalah sosial kelas IV SDN Mulyoagung 03 Malang ? 

1.3.2 Bagaimana hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Mulyoagung 03 Dau 

Malang dengan adanya penggunaan metode inkuiri terbimbing? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan  yang ingin dicapai 

melalui kegiatan penelitian ini adalah untuk: 

1.4.1 Mendeskripsikan penerapan metode inkuiri terbimbing pada pembelajaran 

IPS materi masalah sosial kelas IV SDN Mulyoagung 03 Dau Malang. 
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1.4.2 Mendeskripsikan adanya peningkatan hasil belajar setelah dilaksanakan 

penerapan Metode Inkuiri Terbimbing siswa kelas IV SDN Mulyoagung 

03 Malang materi masalah sosial. 

1.5   Manfaat Penelitian 

1.5.1  Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan serta masukkan guru 

dalam meningkatkan kinerja serta mutu pendidikan di kelas serta memberikan 

bahan acuan untuk memberikan materi dan metode yang  baik dalam 

membelajarkan ilmu pengetahuan sosial. Sebagai bahan ajar untuk memotivasi 

dan mendorong rasa ingin tahu siswa dalam mengikuti pembelajaran dan 

membantu memudahkan pemahaman dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 

1.5.2   Bagi siswa    

Siswa termotivasi untuk belajar IPS dengan rasa senang serta jalan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. 

1.5.3 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa terhadap materi pembelajaran ilmu pengetahuan 

sosial tersebut juga dapat digunakan sebagai bekal untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut baik yang sejenis maupun yang tidak. 
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1.6  Batasan Istilah  

1.6.1 Penerapan metode inkuiri dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS adalah penerapan metode pembelajaran dalam 

pembelajaran IPS yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang 

aktif melalui langkah – langkah pembelajaran, yaitu merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, mendeskripsikan definisi istilah, mengumpulkan 

data, mengevaluasi dan menganalisis data dan menguji hipotesis. 

1.6.2 Metode inkuiri terbimbing berasal dari bahasa inggris “ inquiry” yang 

secara harfiah berarti penyelidikan. Metode inkuiri merupakan metode 

yang mempersiapkan (peserta didik) pada situasi untuk melakukan 

eksperimen sendiri secara luas agar dapat melihat apa yang telah terjadi, 

dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang 

satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan ( 

peserta didik) yang satu dengan yang ditemukan (peserta didik) lain 

(Piaget dalam Mulyasa, 2011 : 108). Inkuiri terbimbing merupakan model 

pembelajaran inkuiri dimana proses penemuan konsep masih di bimbing 

oleh guru, khususnya pada tahap pemilihan masalah dan perencanaan 

eksperimen dilakukan oleh guru sedangkan siswa berperan dalam 

menganalisis data dan membuat kesimpulan. Model pembelajaran inkuiri 

terdiri dari tahap perumusan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan 

data, analisis data, evaluasi hipotesis dan perumusan kesimpulan yang 

dalam setiap tahapnya memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berpartisipasi secara aktif menggunakan konsep dan prinsip 

sehingga siswa dapat menemukan konsep dan prinsip – prinsip sendiri. 
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1.6.3 Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil belajar  yang dimaksud adalah hasil belajar yang 

dicapai siswa setelah diterapkannya metode inkuiri terbimbing pada materi 

IPS masalah sosial. 

1.6.4 Masalah sosial adalah suatu keadaan di masyarakat yang tidak normal atau 

tidak semestinya dan masalah sosial ini terjadi di masyarakat perkotaan 

maupun masyarakat pedesaan. Masalah sosial juga muncul akibat 

terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai di dalam masyarakat 

dengan realita yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu 

seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial masyarakat 

ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh 

masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat dan 

sebagainya. 

1.6.5  Ilmu Pengetahuan sosial adalah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

kelas IV Sekolah dasar untuk mengembangkan pemahaman siswa dalam 

mengembangkan keahlian nilai – nilai serta partisipasi sosial. 
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