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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan, khususnya pendidikan formal yang 

berlangsung di sekolah, merupakan interaksi aktif antara guru dan siswa. Tugas dan tanggung 

jawab utama seorang guru adalah mengelola pembelajaran dengan lebih efektif, dinamis, 

efisien, dan positif yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif antara dua 

subjek pembelajaran. Guru sebagai penginisiatif awal pengarah serta pembimbing, sedangkan 

siswa sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam 

pembelajaran (Rohani, 2004:1).  

Guru hendaknya memiliki keterampilan bagaimana merencanakan pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik bahan materi pembelajaran disamping karakteristik siswa, kondisi 

lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD 

ialah mata pelajaran IPS. IPS memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya berbeda 

dengan bidang studi lain. 

Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

tujuan pendidikan. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah mata pelajaran yang terintegrasi dari 

mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi serta pelajaran ilmu sosial lainnya. Khusus untuk 

IPS SD, materi pelajaran dibagi atas dua bagian, yakni materi sejarah dan materi pengetahuan 

sosial. 

Pada dasarnya Pendidikan IPS di SD dapat memberikan kontribusi yang cukup besar 

dalam mengatasi masalah sosial, sebab pendidikan IPS memiliki fungsi dan peran dalam 
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meningkatkan sumber daya manusia untuk memperoleh bekal pengetahuan tentang harkat dan 

martabat manusia sebagai makhluk sosial, keterampilan menerapkan pengetahuan tersebut dan 

mampu bersikap berdasarkan nilai dan norma sehingga mampu hidup bermasyarakat. 

Proses belajar yang baik melibatkan peserta didik untuk diarahkan menjadi warga 

Negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai 

sebagaimana tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan generasi bangsa. Pendidikan harus 

diberikan makna yang mendalam bagi perbaikan yang nantinya, dimasa yang akan datang 

peserta didik 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 analisi terhadap kondisi social 

masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis. 

Materi pelajaran IPS dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang 

terpisah melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata peserta didik.Dalam dokumen 

Permendiknas (2006) dikemukakan bahwa IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosia. Oleh karena itu untuk mengembangakan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis yang terkait dengan kondisi sosial dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis, maka mata pelajaran IPS memiliki tujuan 

yang ditetapkan sebagai berikut, diantaranya: 1.Mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan social. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai social dan 

kemanusiaan. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tinhgkat lokal, nasional, dan global. 
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Guru tidak hanya cukup dengan memberikan ceramah di depan kelas. Hal ini tidak 

berarti hanya metode ceramah tidak baik, melainkan pada suatu saat siswa akan menjadi bosan 

apabila hanya guru sendiri yang berbicara, sedangkan mereka duduk diam mendengarkan. 

Penerapan sistem pembelajaran yang konvemsional secara terus-menerus tanpa variasi, dapat 

menjadi kendala dalam membentuk pengetahuan secara aktif khususnya dalam mata pelajaran 

IPS. 

Salah satu sekolah yang masih menerapkan model pembelajaran konvensional adalah 

SDN Ngenep 02 Kab. Malang. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 9 Maret 2016 sampai 

dengan 15 Maret 2016 maka diperoleh informasi / fakta khususnya mata pelajaran IPS. 

Pembelajaran kepada peserta didik guru masih menggunakan paradigma pembelajaran lama 

yang berarti komunikasi ceramah dalam pembelajaran IPS yang cenderung berlangsung satu 

arah, sehingga kegiatan belajar mengajar berdominasi pada guru. Hal ini memicu keaktifan 

siswa yang kurang tersalurkan dan siswa cenderung menjadi ngantuk dan bosan dalam 

menerima mata pelajaran khususnya IPS. Dalam kegiatan pembelajaran dengan paradigama 

tersebut perilaku yang diberikan guru terhadap siswa guru kurang memperhatikan tingkah laku 

yang dilakukan oleh siswa apakah mencangkup kegiatan pembelajaran atau malah asik sendiri 

dengan temannya atau kegiatan yang dilakukan diluar konteks pembelajaran. 

Faktanya dalam kegiatan pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya, guru hanya 

terpaku dalam perhatiannya menyampaikan materi dan tugas. Setelah penyampaian materi 

guru hanya memberikan tugas yang terdapat pada Lembar Kerja Siswa (LKS) dan siswa asik 

sendiri dengan temannya dan bahkan ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran karena 

bercerita dan asik dengan temann sebangku atau sederetnya kemudian saat tugas yang 

diberikan oleh guru seringkali siswa mengerjakan dengan bercontoan. 
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Untuk mengatasi permasalahan di atas maka diperlukan suatu model pembelajaran 

yang dapat memberikan makna serta menyenangkan bagi siswa. Salah satu model pengajaran 

yang dapat mengarahkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung adalah 

model pembelajaran enquiry-discovery learning. 

Model pembelajaran enquiry-discovery learning  adalah belajar mencari dan 

menemukan sendiri. Dalam sistem pembelajaran ini guru menyajikan bahan pelajaran tidak 

dalam bentuk yang final, tetapi peserta didik diberi peluang untuk mencari dan menemukannya 

sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Model pembelajaran 

enkuiri merupakan strategi menarik untuk pengembangan kemampuan berpikir. Dengan 

demikian model pembelajaran ini selain berorientasi pada hasil belajar juga bebrorientasi pada 

proses belajar. 

Strategi model pembelajaran inkuiri merupakan strategi pembelajaran yang banyak 

dianjurkan karena strategi ini memiliki beberapa keunggulan yaitu : a. Model pembelajaran 

inkuiri merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran dengan strategi ini 

menjadi lebih bermakna, b. dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan 

gaya belajar mereka sendiri, c. sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang 

menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman, d. dapat 

melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. 

Harapan dari pembelajaran dengan model pembelajaran enquiry-discovery learning ini 

siswa diharapkan memahami bahwa hasil belajar dengan cara  ini lebih mudah dihaffal dan 

diingat, mudah ditransfer (untuk menghadapi pemecahan masalah). Pengetahuan dan 

kecakapan (intellectual potency) peserta didik yang bersangkutan lebih jauh lagi dapat 

menumbuhkan motif  intrinsik. 
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1.2 Pembatasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi masalah dapat diteliti secara spesifik 

sehingga penelitian perlu ruang lingkup pada penelitian ini adapun pembatasan masalah pada 

penelitian ini : 

1. Penelitian dilakukan pada ranah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor pada siswa. 

2. Model dan metode yang digunakan adalah model pembelajaran enquiry-discovery 

learning dengan model eksperimen. 

3. Penelitian ini dilakukan pada kelas III-A dan III-B Ngenep 02 Kab. Malang, dengan 

membagi 2 model pembelajaran III-A menggunakan model pembelajaran enquiry-

discovery learning dan III-B menggunakan model pembelajaran konvensional. 

4. Jumlah siswa pada kelas III terdapat 41 siswa 20 siswa kelas III-A dan 21 siswa kelas III-

B 

5. Penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran IPS materi “Jenis-Jenis Pekerjaan” semester 

genap, kurikulum 2006 atau KTSP, Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan KD 2.1 

Mengenal jenis-jenis pekerjaan dan 2.2 Memahami pentingnya semangat kerja. Dengan 

Standar Kompetensi (SK) 1. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen yang menerapkan model 

pembelajaran enquiry-discovery learning dan kelas kontrol yang menggunakan metode 

pembelajaran ceramah? 

2. Model pembelajaran manakah yang lebih baik anatara model pembelajaran Enquiry-

Discovery learning dengan metode ceramah? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Membandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan penerapan model pembelajaran 

eanquiry-discovery learning dengan yang menggunakan metode ceramah. 

2. Membandingkan model pembelajaran yang lebih baik untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi maupun 

teoritis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengembangan pengetahuan dan pengalaman yang akan digunakan sebagai 

pengalaman pada penyampaian pelajaran pada proses mengajar kepada peserta didik secara 

langsung terutama dengan model pembelajaran enquiey-discovery learning. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai 

dengan gaya belajar mereka sehingga siswa dapat lebih aktif dalam belajar. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pelajaran sebagai bekal untuk menjadi 

manusia professional 

b. Bagi Guru 

1. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi guru untuk 

penyampaian materi yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif sehingga 

pembelajaran dengan model ini lebih bermkana. 

2. Guru dapat mengembangkan model pembelajaran enquiry-discovery learning dalam 

proses belajar mengajar dan dapat meningkatkan hasil belajar IPS sekolah dasar. 
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c. Bagi Sekolah 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup ini meliputi cara meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran IPS 

dengan metode belajar enquiry-discovery learning. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

semua siswa kelas III-A dan kelas III-B di SDN Ngenep 02 Kab. Malang. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian di SDN Ngenep 02 Kab. Malang ini hanya membatasi pada hal-hal 

tertertentu saja yaitu : 

a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel siswa kelas 3 yang terdapat dua rombel  yaitu 

kelas III-A dan kelas III-B dengan jumlah siswa kelas eksperimen 21 siswa dan kelas 

control 20 siswa dalam mata pelajaran IPS. 

b. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS yang digunakan dalam penilaian ini adalah 

nilai ulangan siswa. 

1.7 Devinisi Istilah dan Definisi Operasional 

Untuk menghindari persepsi dan kesamaan konsep dalam mengartikan istilah maka 

perlu ditegaskan beberapa istilah sebsgai berikut : 

1. Model pembelajaran enquiry-discovery learning 

Model pembelajaran enquiry-discovery learning adalah belajar mencari dan 

menemukan sendiri. Sistem pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai ruang 

lingkup belajar siswa untuk memperoleh penemuan masalah belajar dan siswa dapat 

memecahkan masalahnya sendiri. 
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2. Metode Eksperimen 

Merupakan cara penyajian pelajaran dimana siswa melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri  apa yang dipelajari dengan mengikuti proses 

mengamati suatu obyek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri. 

3. Hasil Belajar 

Kemampuann yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya 

yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Sudjana, 2004: 22) 

 

4. Pengaruh perubahan  

Kondisi yang sengaja diubah-ubah dan selanjutnya diamati perbedaannya. 

Penelitian eksperimen ini menguji secara langsung pengaruh suatu variable terhadap 

variable lain. Dan menguji hipotesis hubungan sebab akibat, dimana dalam penelitian ini 

menguji pengaruh model pembelajaran enquiry-discovery learning terhadap prestasi 

belajar siswa pada kelas eksperimen. Dibandingkan dengan kelas control yang 

menggunakan model konvensional penelitian ini dikatakan berhasil memberikan 

pengaruh, bilamana berdasarkan hasil analisis uji tes independent telah memenuhi taraf 

signifikansi <5%=0,05. 

 


