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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah-sekolah termasuk di SD (Sekolah Dasar). Mata pelajaran 

tersebut membahas  bermacam-macam aspek tingkah laku manusia dalam 

masyarakat seperti aspek ekonomi, sikap, mental, budaya, dan hubungan 

sosial (Taneo, 2010:6). Mata pelajaran IPS SD bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) Memiliki kemampuan 

dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) Memiliki komitmen 

dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4) Memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (BSNP, 2007:18). 

 IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan pada saat UAN 

(Ujian Akhir Nasional). Sehingga setiap sekolah wajib untuk memberikan 

mata pelajaran tersebut untuk dijadikan salah satu mata pelajaran pokok yang 

harus dipelajari oleh peserta didik, begitu juga di SDN Ampeldento 2 

Karangploso Malang. 

Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, dapat ditinjau dari 

sudut prosesnya dan dari sudut hasil yang dicapai siswa. Salah satu indikator  
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keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran adalah perolehan hasil belajar 

yang baik. Keberhasilan siswa di sekolah ditandai oleh Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah.  

Mewujudkan proses belajar mengajar yang lebih bermakna dengan 

hasil belajar peserta didik yang tinggi, guru harus kreatif, efektif dan inovatif 

dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Melalui interaksi belajar yang 

efektif peserta didik lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan 

strategi berpikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan 

interpersonal. Kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa untuk 

memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik 

melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan 

dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. 

Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan 

strategi pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik 

(Asmani, 2012:92). 

Hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Ampeldento 2 Karangploso 

Malang masih belum menunjukkan nilai yang memuaskan. Hal ini di 

tunjukkan oleh rendahnya hasil belajar siswa pada ulangan harian semester 

gasal tahun pelajaran 2011/2012. Dengan jumlah siswa sebanyak 23 siswa 

hanya terdapat 10 siswa (43%) yang tuntas, sedangkan sisanya 13 siswa 

(56%) dinyatakan belum tuntas. Ketuntasan siswa didasarkan pada perolehan 

minimal yaitu 70 berarti siswa yang memperoleh nilai di bawah 70 

dinyatakan  tidak tuntas.  



 
 

3 
 

Berdasarkan hasil data diatas, kondisi yang demikian dikarenakan (1) 

strategi yang digunakan guru dalam mengajar kurang bervariasi, sehingga 

siswa kurang termotivasi, (2) adanya kecenderungan pola pembelajaran yang 

masih terpusat pada guru, hal ini ditunjukkan oleh sedikitnya siswa yang 

menjawab ketika ada pertanyaan dari guru, (3) masih rendahnya bakat dan 

minat siswa untuk membaca khususnya dalam pembelajaran IPS, (4) sebagian 

siswa merasa tidak senang dan menganggap pembelajaran IPS membosankan, 

menjenuhkan, lebih menekankan pada hafalan dan peserta didik cenderung 

pasif. Sehingga semua ini berpengaruh pada nilai dan hasil yang diperoleh 

peserta didik pada saat ujian ataupun ulangan harian pada mata pelajaran IPS. 

Langkah strategis untuk mengatasinya adalah dengan 

mengimplementasikan suatu strategi pembelajaran yang berhasil guna dan 

berdaya guna tinggi. Dengan harapan proses belajar mengajar akan berjalan 

menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. 

Iskandarwassid dan Dadang (2011:12) menarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

Strategi PQ4R merupakan strategi belajar  elaborasi yang terbukti 
efektif dalam membantu siswa menghafal informasi bacaan.  Strategi 
elaborasi sendiri adalah proses penambahan rincian dari informasi baru 
sehingga lebih bermakna. Dengan  strategi elaborasi pengkodean 
menjadi lebih mudah dan lebih memberikan kepastian. Strategi  
elaborasi  membantu pemindahan informasi baru dari memori di otak 
yang bersifat jangka pendek ke jangka panjang dengan menciptakan 
hubungan dan gabungan  antara informasi baru dengan yang pernah 
ada. 

 
Thomas dan Robinson (dalam Trianto, 2011:147) mengungkapkan 

salah satu strategi yang paling banyak dikenal untuk membantu siswa 

memahami dan mengingat materi yang dibaca siswa adalah strategi PQ4R. P 

singkatan dari preview (membaca selintas dengan cepat) yaitu guru meminta 
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siswa untuk membaca materi yang telah diberikan, agar siswa menemukan isi 

pokok materi, Q adalah question (bertanya) yaitu guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk membuat pertanyaan dari bacaan dan menjawab 

pertanyaan yang telah dibuatnya tanpa membuka materi yang diberikan oleh 

guru dan 4R singkatan dari read (membaca) yaitu guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk membaca materi yang diberikan oleh guru dan 

menanggapi pertanyaan yang telah dibuatnya, reflect (refleksi) yaitu guru 

menjelaskan materi selanjutnya siswa menghubungkan informasi yang 

dijelaskan guru dengan informasi yang telah diketahui siswa dari bahan 

bacaan kemudian siswa dan guru saling bertukar pengetahuan dengan cara 

guru memberikan pertanyaan secara langsung, recite (meringkas isi bacaan) 

yaitu membuat ringkasan dari seluruh pembahasan dan review (mengulang 

secara menyeluruh) yaitu membaca ringkasan yang telah dibuatnya dan 

mengulang membaca kembali seluruh isi bacaan bila perlu.  

Dengan menerapkan strategi PQ4R dalam pelajaran IPS diduga tepat 

untuk mengatasi permasalahan yang ada terutama dalam memahami materi 

yang dibaca. Strategi ini tepat digunakan untuk memahami materi yang 

dibaca sedangkan kegiatan membaca mempunyai aspek sosial, yaitu proses 

yang menghubungkan perasaan, pemikiran dan tingkah laku seseorang 

kepada manusia yang lain. 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 

IPS Melalui Strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 
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Review) Pada Siswa Kelas V SDN Ampeldento 2 Karangploso Malang 

Pokok Bahasan Kerajaan Dan Peninggalan Hindu Di Indonesia”. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 

mata pelajaran IPS pokok bahasan Kerajaan dan Peninggalan Hindu di 

Indonesia  pada siswa kelas V SDN Ampeldento 2 Karangploso Malang. 

Sehingga peneliti akan menggunakan strategi PQ4R, karena strategi ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan strategi belajar PQ4R dalam meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SDN Ampeldento 2 Karangploso Malang 

pokok bahasan kerajaan dan peninggalan hindu di Indonesia? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 

Ampeldento 2 Karangploso Malang pokok bahasan kerajaan dan 

peninggalan hindu di Indonesia setelah pembelajaran dilaksanakan 

dengan strategi PQ4R? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan penerapan strategi belajar PQ4R dalam meningkatkan 

hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Ampeldento 2 Karangploso 

Malang pokok bahasan kerajaan dan peninggalan hindu di Indonesia. 

2. Menjelaskan peningkatan hasil belajar IPS melalui Penerapan Strategi 

Belajar PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) Pokok 

Bahasan Kerajaan dan Peninggalan Hindu di Indonesia Kelas V SDN 

Ampeldento 2 Karangploso Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

  Hasil dari pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan 

masukkan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah :  

1. Teoritis 

Bagi dunia ilmu pengetahuan, diharapkan temuan dalam penelitian ini 

dapat menjadi salah satu referensi, khususnya dalam rangka 

mengembangkan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar (SD). 

2. Praktis 

Sebagai alternatif untuk perbaikan dan peningkatan layanan dalam 

menangani proses belajar mengajar di kelas, dan untuk meningkatkan 

keprofesionalan guru sebagai personil kunci sekolah. 
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1.6 Batasan Istilah 

1. Strategi PQ4R  

   Strategi PQ4R digunakan untuk membantu siswa mengingat apa 

yang mereka baca. P singkatan dari preview (membaca selintas dengan 

cepat), Q adalah question (bertanya), dan 4R singkatan dari read 

(membaca), reflect (refleksi), recite (meringkas isi bacaan), dan review 

(mengulang secara menyeluruh) (Trianto, 2010:147). 

2. Hasil Belajar  

  Hasil Belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2011:22). Dalam 

hal ini pemahaman konsep-konsep IPS yang diperoleh siswa setelah 

pembelajaran dan didapat dari hasil tes. 

3. Pokok Bahasan 

  Kerajaan dan Peninggalan Hindu di Indonesia diantaranya yaitu 

munculnya kerajaan-kerajaan hindu seperti Kerajaan Kutai, 

Tarumanegara, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Peninggalan sejarah 

bercorak kebudayaan hindu antara lain candi, prasasti, patung, karya 

sastra (kitab), dan tradisi (Susilaningsih, 2008:2). 

 

 


