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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar 

mengajar mempunyai arti yang luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan 

siswa, tetapi berupa interaksi  edukatif. Penyampaian pesan bukan hanya  berupa 

materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang 

sedang belajar menurut (Moch. Uzer Usman 1995:4). Peran guru sebagai pendidik 

dan pembimbing dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang 

memadai, karena pada saat mengajar guru akan berhadapan dengan anak didik. 

Anak didik memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda-beda di dalam kelas. 

Seorang guru  harus peka terhadap sikap dan tingkah laku siswa-siswanya di kelas 

sehingga dengan mudah dapat menemukan cara untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan memilih pendekatan-pendekatan, strategi dan metode pembelajaran 

yang sesuai untuk pembelajaran IPS. 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bidang studi yang merupakan paduan dari 

sejumlah mata pelajaran sosial. Bidang pengajaran IPS terutama akan berperan 

dalam pembinaan kecerdasan keterampilan, pengetahuan, rasa tanggung jawab, 
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dan demokrasi. Pokok-pokok persoalan yang dijadikan bahan pembahasan 

difokuskan pada masalah kemasyarakatan Indonesia yang aktual. IPS mengemban 

dua fungsi utama yaitu, membina pengetahuan, kecerdasan dan kelanjutan 

pendidikan siswa dan membina sikap yang selaras dengan nilai-nilai pancasila dan 

UUD 45. Alasan mempelajari IPS di  di jenjang pendidikan dasar  adalah sebagai 

berikut: (1) agar siswa dapat mensistematisasikan bahan, informasi, dan 

kemampuan yang telah dimiliki menjadi lebih bermakna, (2) agar siswa dapat 

lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan 

bertanggung jawab, (3) agar siswa dapat mempertinggi toleransi dan persaudaraan 

di lingkungan sendiri dan antar manusia. 

Data yang diperoleh dari observasi di SDN Bunutwetan Pakis Kabupaten 

Malang adalah menunjukkan bahwa masih banyak hasil belajar siswa belum 

memenuhi kriteria kelulusan minimal yang ditetapkan sekolahan tersebut dalam  

pembelajaran IPS. Beberapa kemungkinan penyebab hasil belajar siswa rendah 

dalam mata pelajaran IPS adalah: metode dan teknik pembelajaran dilihat dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), metode yang digunakan adalah tanya 

jawab, demonstrasi, diskusi, dan tugas. Realita di lapangan yang digunakan adalah 

metode ceramah dan penugasan. Guru kurang melibatkan siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. Guru hanya asyik berceramah sehingga membuat siswa banyak 

yang mengantuk, bosan dan ada yang ramai sendiri dan kemudian guru 

menugaskan siswa mengerjakan soal – soal di buku paket secara individu hingga 

pelajaran selesai. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan dan dikoreksi bersama saat 

pertemuan selanjutnya. Penyelesaian tugas tersebut tidak ada kontrol sehingga 



3

nilai yang diperoleh seluruh siswa tidak berdasarkan kompetensi masing-masing 

siswa. Penguatan diakhir pelajaran hanya menyuruh siswa belajar sendiri di 

rumah untuk materi yang diajarkan pertemuan selanjutnya sesuai buku paket yang 

mereka miliki. Guru dalam memanfaatkan lingkungan belajar diluar kelas 

tergantung kebutuhan dari materi IPS yang akan diajarkan, waktu yang diperlukan 

untuk membawa siswa belajar di luar kelas membutuhkan waktu yang sangat 

banyak. Permasalahan-permasalahan ini  membuat pelajaran tidak efektif dan 

cenderung menyebabkan kebosanan kepada siswa, karena siswa kurang merespon 

terhadap pelajaran yang disampaikan. Hasil belajar IPS sangat rendah dibawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). Persentase ketuntasan mencapai 25% 

sebanyak 7 anak dan 75% sebanyak 21 anak belum memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal 65 yang merupakan standar kelulusan minimal yang ditetapkan sekolah. 

Sehubungan dengan kurang pemahaman siswa pada mata pelajaran IPS 

yang berdampak pada hasil belajar siswa perlu dicari pemecahan masalah dalam 

menentukan metode pembelajaran yang tepat, dengan tetap mempertimbangkan 

kondisi-kondisi dalam kelas. Peneliti bermaksud mengadakan upaya perbaikan 

dengan menawarkan kepada guru untuk menggunakan metode induktif untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Bunutwetan Pakisaji 

Kabupaten Malang. Peneliti berharap dengan menggunakan metode induktif siswa 

akan lebih aktif dalam kegiatan  pembelajaran. 

Kelebihan metode induktif  mewujudkan suasana pengajaran yang 

menarik, berkesan, dan diharapkan siswa dapat mendiskripsikan dan 

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa belajar secara aktif, 
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kreatif dan menyenangkan sehingga menemukan pengetahuan konsep. 

Pembelajaran dengan metode induktif tidak hanya berpusat pada guru tetapi 

menekankan pengajaran berbentuk konkrit  dan melibatkan siswa secara langsung 

dalam pengolahan materi dan pengolahan kelas sehingga belajar dapat tercapai 

secara optimal. Kekurangan metode induktif adalah memerlukan waktu yang 

cukup panjang dan lebih banyak menekankan pada lisan  (Martinis Yamin, 2010). 

Metode pembelajaran induktif menjadi sangat efektif untuk memicu 

keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses belajar. Metode ini secara 

otomatis bila digunakan dengan baik oleh guru akan meningkatkan hasil belajar 

siswa, dengan catatan, guru dapat menciptakan kondisi, situasi belajar yang 

kondusif, siswa merasa aman, dan tidak malu atau takut mengeluarkan 

pendapatnya. Metode induktif membimbing siswa membangun pemahaman 

terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide. Tingkat 

keefektifan model pembelajaran induktif, sangat tergantung pada keterampilan 

guru dalam bertanya, mengarahkan pembelajaran, dan guru harus menjadi 

pembimbing untuk membuat siswa berpikir.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

menerapkan Metode induktif  pada pembelajaran IPS dengan judul “ Peningkatan 

Hasil Belajar IPS Siswa pada Kelas IV SDN Bunutwetan Pakis Kabupaten 

Malang dengan menggunakan Metode Induktif”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas maka 

maka rumusan permasalahan yang diajukan adalah:  

a. Bagaimana penerapan metode induktif untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SDN Bunutwetan Pakis Kabupaten Malang? 

b. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 

Bunutwetan Pakis Kabupaten Malang dengan menggunakan metode induktif?  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti ini bertujuan untuk:  

a. Mengetahui penerapan metode induktif untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SDN Bunutwetan Pakis Kabupaten Malang. 

b. Mengetahui  peningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Bunutwetan 

Pakis Kabupaten Malang dengan menggunakan metode induktif?  

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

pada pembelajaran IPS. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pada metode pembelajaran IPS. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 
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Hasil penelitian ini akan meningkatkan antusias  dan keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran, pengembangan kemampuan berfikir siswa agar 

lebih tanggap, cermat dan nalar (kritis, analitis dan logis), dan 

mempermudah siswa dalam mengkonstruksi konsep. 

2) Bagi guru  

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi guru yang nantinya dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa dengan menggunakan metode induktif.  

3) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan yang baik pada sekolah dalam 

rangka perbaikan pembelajaran di sekolah tersebut.  

  
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Penulis akan memberikan ruang lingkup dan batasan penelitian dari 

pembahasan ataupun penjelasan dari permasalahan yang diangkat yaitu 

“Penerapan metode induktif untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN Bunutwetan Pakis Kabupaten Malang”. 

1) Ruang lingkup: 

Penerapan  metode induktif  untuk meningkatkan hasil belajar, akan dijelaskan 

tentang penggunaan metode induktif untuk meningkatkan hasil belajar IPS . 

2) Batasan Penelitian 

a) Penelitian ini di fokuskan pada mata pelajaran IPS yang terdapat di KTSP 

kelas IV SDN Bunutwetan Pakis Malang 
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b) Penelitian ini difokuskan pada satu sekolahan yaitu siswa kelas IV SDN 

Bunutwetan Pakis Malang semester 2 tahun ajaran 2010/2011, dengan 

jumlah siswa 28, yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan. 

 
 
 
1.6 Batasan Istilah 

a.  Metode induktif dimulai dengan pemberian berbagai kasus, fakta, 

contoh, atau sebab yang mencerminkan suatu konsep, atau sebab yang 

mencerminkan suatu konsep atau prinsip, menurut (Martinis Yamin 

2008:169). 

b. Ilmu Pengetahuan Sosial adalah perwujudan dari suatu pendekatan 

interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan integrasi 

dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial antara lain: sosiologi, antropologi 

budaya, sejarah, psikologi sosial, geografi, ekonomi, politik, dan ekologi 

(Taneo 2010:8). 

c.  Hasil belajar adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku  yang 

cenderung menetap dari ranah kognitif,  afektif, dan psikomotoris dari 

proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu menurut (Jihad dan 

Aris 2008:14). 

d. Siswa adalah pelajar atau anak (orang) yang melakukan aktivitas belajar. 

 

 

 


