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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang 

melibatkan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, sejarah serta keragaman sosial yang 

terjadi di Indonesia. Pembelajaran IPS merupakan langkah awal untuk memberikan 

pengetahuan dasar tentang kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat. Pada umumnya, 

IPS mempelajari sistem kehidupan manusia yang ada di lingkungan masyarakat, serta 

ilimu pengetahuan sosial alainnya seperti pengetahuan sejarah, ekonomi, dan keadaan 

geografis. Dengan pertimbangn bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, 

pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan 

peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang 

pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai 

pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. 

Terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan 

sekitar peserta didik MI/SD. Pada jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup kajian 

diperluas. Begitu juga pada jenjang pendidikan tinggi: bobot dan keluasan materi dan 

kajian semakin dipertajam dengan berbagai pendekatan. Pendekatan interdisipliner atau 

multidisipliner dan pendekatan sistem menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan 

karena IPS pada jenjang pendidikan tinggi menjadi sarana melatih daya pikir dan daya 

nalar mahasiswa secara berkesinambungan.  
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Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa yang dipelajari IPS adalah 

manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, ruang lingkup kajian IPS 

meliputi (a) substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat dan 

(b) gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua lingkup 

pengajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu karena pengajaran IPS tidak hanya 

menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta didik tetapi juga untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh 

karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber 

pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan 

masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan 

mencapai tujuannya.  

Dari uraian diatas, dapat diketahui pentingnya pembelajaran IPS karena 

pembelajaran IPS merupakan ilmu yang memepelajari tentang keanekaragaman suku, 

budaya, bahasa, sejarah serta keragaman sosial yang terjadi di Indonesia. Oleh karena 

itu, IPS perlu dipelajari oleh siswa sejak dini sebagai langkah awal untuk memasuki 

kehidupan sosial dalam bermasyarakat. 

Dari hasil wawancara dengan guru IPS SDN Tegalgondo ditemukan fakta 

bahwa siswa kelas V SDN Tegalgondo kurangnya minat dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS karena adanya persepsi bahwa pembelajaran IPS 

hanyalah menghafal. Di sisi lain pembelajaran IPS kurang menarik dan kurang 

bervariasi. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya peningkatan hasil belajar 

adalah pada diri siswa rendahnya keberanian siswa dalam mengungkapkan atau 

menyampaikan pertanyaan atau jawaban secara lisan, guru memberikan tugas 
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sehingga siswa kurang mampu mengerjakannya dan metode yang digunakan oleh 

guru monoton.  

SDN Tegalgondo telah menetapkan standart ketuntasan minimal yaitu 65. 

Akan tetapi masih ada siswa yang mendapat nilai dibawa KKM yang sudah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam 

memahami MATPEL IPS dan metode guru yang digunakan monoton 

kemampuan bertayanya diharap dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran sehingga menciptakan pembelajaran yang PAIKEM. 

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti melaksanakan 

penelitian yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS dalam Menjawab Pertayaan Kelas V SDN Tegalgondo 

Karangploso Kebupaten Malang. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka secara umum 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi menjawab pertayaan pada mata pelajaran IPS 

siswa kelas V SDN Tegalgondo Karangploso Malang?  

2. Bagaimana hasil belajar siswa dengan implementasi  menjawab pertayaan  

pada mata pelajaran IPS siswa kelas V SDN Tegalgondo Karangploso 

Malang? 



4 
 

  

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan tentang implementasi menjawab pertayaan pada 

mata pelajaran IPS siswa kelas V SDN tegalgondo Karangploso Malang. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan implementasi menjawab 

pertayaan pada mata pelajaran IPS siswa kelas V SDN Tegalgondo 

Karangploso Malang.  

 

1.4 Manfaat penelitian  

1. Bagi Siswa 

a. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran 

b. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi 

pelajaran dengan paroses kerja sama antar siswa. 

2. Bagi Guru 

a. Membantu guru dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi siswa agar lebih menarik minat dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

b. Menciptakan suasana kelas yang menghargai (menghormati) nilai-nilai 

ilmiah sehingga termotivasi untuk perbaikan dalam proses pembelajaran 

serta meningkatkan kemampuan guru itu sendiri. 
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3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran guna peningkatan kualitas pembelajaran.  

4. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk mempraktikan teori-teori tentang metode, model, teknik 

dan sumber belajar yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan kenyataan 

yang di sekolah. 

 

1.5 Definisi Operasional  

Untuk mendapatkan penelitian yang terarah maka penelitian ini perlu 

dibatasi pada hal-hal berikut. 

1. Pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang berfokus pada 

penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama, menciptakan belajar 

bersama, saling menyumbangkan pikiran dalam memaksimalkan kondisi agar 

dapat mencapai tujuan belajar yang sebenarnya, sehingga mampu mencapai 

hasil belajar secara individu maupun kelompok. 

2. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru terhadap siswa, tetapi 

dapat pula dari siswa ke guru. Metode Tanya jawab adalah metode tertua dan 

paling banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di lingkungan 
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keluarga maupun di lingkungan sekolah. Metode Tanya jawab mempunyai 

mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai berikut :Kelebihan 

Metode Tanya jawab- Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian, 

sekalipun seketika itu siswa sedang rebut, yang mengantuk kembali tegar dan 

hilang kantuknya. - Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan 

daya piki termasuk daya ingatan.- Mengembangkan keberanian dan 

keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. 

Kekurangan Metode Tanya jawab- Siswa merasa takut, apalagi bila guru 

kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana 

yang tegang melainkan akrab. tidak mudah membuat pertanyaan sesuai 

dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Waktu sering banyak 

terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertayaan sampai dua 

atau tiga orang dalam jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu 

untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. 

3. Hasil belajar  

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa dari pengalaman-

pengalaman dan latihan-latihan yang diikuti selama pembelajaran 

Berlangsung. Untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh siswa diukur 

menggunakan pre test dan post test. Pre test merupakan tes yang diberikan 

guru kepada siswa sebelem memulai proses pembelajaran atau sebelum 

tindakan diberikan. Tujuan dari pre test untuk mengetahui keberhasilan hasil 
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belajar yang diperoleh siswa dengan menentukan kriteria ketuntasan minimal 

(SKM).  

Sedangkan post test adalah tes akhir dari proses pembalajaran pada 

setiap siklus yang diberikan guru kepada siswa. Tujuan dari post test untuk 

mengetahui hasil belajar siswa apakah siswa sudah mengerti dan memahami 

materi ajar yang telah diberikan guru.  

4. Kriteria peningkatan hasil belajar 

Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha 

kegiatan) yang ditunjukkan berdasarkan keadaan sebelumnya dan keadaan 

setelahnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah peningkatan rata-rata 

hasil belajar siswa pada setiap siklus. 

5. Materi pelajaran IPS 

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

sosiologi, sejarah, geografi, ekomoni, politik, hukum dan budaya. IPS 

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu 

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. 

Tujuan utama IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaiakan segala ketimpanagan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang 

menimpa dari sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 


