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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Pendidikan memberikan 

peranan penting dalam kehidupan karena pendidikan merupakan wahana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Sejalan 

perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat menuntut lembaga 

pendidikan untuk lebih dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Untuk mampu bersaing di era global, maka setiap orang di tuntut 

untuk lebih berkompeten dalam segala hal dan untuk menghasilkan manusia-

manusia yang berkompeten dan siap bersaing di era globalisasi yang sedang 

berlangsung, pendidikan memegang peran yang sangat penting, karena pendidikan 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan kualitas manusia dari berbagai segi.  

Menurut  Charles (dalam Ahmadi 2014:38) Pendidikan tidak sama dengan 

pengajaran, karena pengajaran hanya menitik beratkan pada usaha 

mengembangkan intelektualitas manusia. Pendidikan berusaha mengembangkan 

seluruh aspek kepribadian dan kemampuan manusia, baik aspek kognitif maupun 

psikomotorik. Pendidikan mempunyai makna yang lebih luas daripada 

pengajaran, tetapi pengajaran merupakan sarana yang ampuh dalam 

menyelanggarakan pendidikan. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang 

saling bertukar informasi. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak 
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bisa dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan 

seseorang sebagai subyek yang menerima pelajaran (sasaran didik), sedangkan 

mengajar menunjuk pada apa yang dilakukan oleh guru sebagai pengajar. Dua 

konsep tersebut menjadi terpadu dari satu kegiatan manakala terjadi interaksi guru 

dan siswa, siswa dan siswa pada saat pembelajaran berlangsung Sudjana (Djelesia 

2015:194-195) 

Pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun 

pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuanya, tetapi 

aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala, dan masalah sosial 

masyarakat, yang bobot kelulusanya disesuaikan dengan jenjang pendidikan 

masing-masing. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada 

Sekolah Dasar. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS peserta 

didik diarahkan untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, 

dan bertanggung jawab Hardini (Rumiyanti 2014:82) 

Mata pelajaran IPS diSekolah Dasar merupakan perwujudan dari satu 

pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu social. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga 

dunia yang cinta damai. Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

kemampuan anak didik agar menjadi anggota masyarkat yang memiliki 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis. Dalam 
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kurikulum 2013 tercantum bahwa salah satu tujuan pengajaran IPS di SD adalah 

memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial kemanusiaan. 

Berdasarkan tujuan yang dikandung dalam mata pelajaran pengetahuan 

sosial maka seharusnya pembelajaran disekolah-sekolah merupakan suatu 

kegiatan yang disenangi, menantang, dan bermakna bagi peserta didik, namun 

dalam pelaksanaan Soemantri (dalam kasim, 2008:2) menilai pembelajaran IPS 

sangat menjemukan karena penyajian bersifat monoton, sehingga siswa kurang 

antusias dan mengakibatkan pembelajaran kurang menarik. Dalam KTSP 2006 

harapan pembelajaran IPS adalah siswa mampu berfikir kritis, namun 

kenyataanya sering ditemukan siswa mengalami kesulitan dalam memahami, 

menjawab soal-soal IPS terutama pada konsep peninggalan sejarah Hindu di 

Indonesia yang merupakan salah satu materi pelajaran dianggap menantang 

diajarkan pada siswa SD. 

Keberhasilan seorang guru dalam proses belajar mengajar di pengaruhi 

oleh beberapa komponen, antara lain: kurikulum, perangkat pembelajaran, media, 

metode dan lingkungan sebagai tempat belajar. Salah satu usaha yang dilakukan 

untuk mewujudkan kondisi belajar yang bermakna adalah menyusun 

pembelajaran dengan berbagagai macam model atau metode pembelajaran yang 

sesuai dengan mata pelajaran dan kondisi siswa, sehingga seorang guru harus jeli 

melihat kondisi siswa dan lingkungan tempat belajar sehingga akan tercapai 

suasana belajar yang menyenagkan bagi para siswa serta dapat menghasilkan hasil 

belajar yang memuaskan. Dalam mendukung pembelajaran IPS, diperlukan 

metode pebelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Ada banyak metode 

pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, salah satunya ada metode 
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karyawisata  agar siswa bisa belajar atau memperdalam pelajaranya dengan 

melihat langsung kenyataanya. 

Fakta yang ada di SDN Padangasri kabupaten Mojokerto guru masih 

menggunakan metode secara monoton tanpa inovasi-inovasi baru yang di terapkan 

yakni  metode ceramah sehingga siswa merasa jenuh, bosan dan sebagian siswa 

ada yang gundah sendiri. Ketika guru menyampaikan materi seringkali siswa 

berbicara sendiri dengan teman sebangkunya dan teman lain bangku tanpa 

memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi, bahkan ada juga yang 

melamun dan meletakkan kepalanya di atas bangku. Hal ini bisa terjadi karena 

guru kurang melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

 Kondisi pembelajaran tersebut berdampak pada hasil ulangan harian mata 

pelajaran IPS dari jumlah keseluruhan siswa  yaitu 16 siswa, ada 56% siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) sekolah yaitu 

75,00. 

 Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki 

kemampuan yang berbeda, siswa kurang berminat mengikuti pembelajaran, ada 

beberapa siswa kurang memperhatikan guru, dan ada siswa yang berbicara sendiri 

dengan temanya. Sehingga dalam ulangan harian nilai siswa masih ada yang 

dibawah rata-rata.  

Berdasarkan masalah yang ada pada kelas IV di SDN Padangasri 

kabupaten Mojokerto, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna akan 

mudah di pahami siswa dan meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran yang 

digunakan salah satunya adalah penerapan metode karyawisata. Karya artinya 
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kerja, sedangkan wisata artinya pergi. Karya wisata secara keseluruhan dapat di 

artikan bepergian kesuatu tempat untuk bekerja atau untuk tujuanya. Hubunganya 

dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karyawisata adalah bahwa siswa 

akan mempelajari suatu obyek di tempat mana obyek itu terdapat. Demikian arti 

bekerja ialah mempelajari sesuatu Djajadisastra (Rumiyati 2014:85) 

  Menurut Prihatin (dalam Riyanto 2014) kelebihan metode karyawisata 

antara lain: (1) peserta didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan yang 

beraneka ragam dari dekat, (2) peserta didik dapat menghayati pengalaman-

pengalaman baru dengan mencoba turut serta dalam suatu kegiatan, (3) peserta 

didik mampu menyelsaikan masalah dengan melihat , mendengar, mencoba dan 

membuktikan secara langsung, (4) peserta didik dapat memperoleh informasi 

dengan jalan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan ceramah dari guru 

pemandu dan pendidik, (5) peserta didik dapat mempelajari sesuatu secara integral 

dan komperehensif, (6) karyawisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang 

memanfaatkan lingkungan nyata dalam pelajaran, (7) membuat bahan yang 

dipelajari disekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di 

masyarakat, (8) Pengajaran dapat merangsang kretifitas anak. 

Alasan memilih metode karyawisata dikarenakan metode pembelajaran 

ini belum pernah di terapkan di SDN Padangasri kabupaten Mojokerto. Pada 

penerapan metode karyawisata diharapkan pembelajaranya akan lebih 

menyenangkan dan bermakna, sehingga  mampu membantu tingkat ingatan siswa 

pada materi dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa akan mendapat 

hasil belajar yang sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran. Metode 

pembelajaran karyawisata juga pernah di terapkanuntuk meningkatkan 
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pemahaman pada mata pelajaran IPS kelas V di SDN Pilangsari kabupaten Demak 

dan hasilnya, metode pembelajaran karyawisata dapat meningkatkan pemahaman 

siswa (Rumiyanti (2014)) 

Berdasarkan uraian di atas, untuk memecahkan masalah yang ada di 

sekolah dapat di terapkan penggunaan metode pembelajaran yang bermakna dan 

menyenagkan.sehingga judul yang di buat yaitu “Penerapan Metode 

karyawisata untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Materi 

Menghargai Peninggalan Sejarah Pada Siswa Kelas IV SDN Padangasri 

Kabupaten Mojokerto”. 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan, maka di 

rumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penerapan metode karyawisata untuk meningktkan hasil 

belajar pada siswa kelas IV mata pelajaran IPS materi menghargai 

peninggalan sejarah di SDN Padangasri kabupaten Mojokerto? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa dengan penerapan metode karyawisata pada 

siswa kelas IV mata pelajaran IPS materi menghargai peninggalan sejarah 

di SDN Padangasri kabupaten Mojokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui proses penerapan metode pembelajaran karyawisata 

untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas IV 

SDN Padangasri kabupaten Mojokerto. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan penerapan metode 

pembelajaran karyawisata pada mata pelajaran IPS siswa kelas IV SDN 

Padangasri kabupaten Mojokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

a) Teoritiss 

Diharapkan peneitian ini dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan. 

Dapat juga dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembelajaran 

disekolah-sekolah dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

b) Praktis 

1. Bagi Siswa 

a. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran 

b. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi 

pelajaran dengan proses pengamatan langsung 

2. Bagi Guru 

Membantu guru dalam pemilihan   metode pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi siswa agar lebih menarik minat dan  motivasi siswa dalam 

belajar. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran guna peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu 
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juga memotivasi guru-guru agar menerapkan metode pembelajaran 

karyawisata 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk mempraktikkan teori-teori tentang metode, model, 

teknik, dan sumber belajar yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan 

kenyataan yang di sekolah. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1. Metode pembelajaran yang digunakan adalah karyawisata 

2. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Padangasri kabupaten Mojokerto, 

kelas IV 

3. Masalah yang diteliti adalah hasil belajar siswa mata pelajaran IPS materi 

menghargai peninggalan sejarah semester I tahun pelajaran 2015/2016 

F. Batasan Istilah  

1. Karyawisata 

Karyawisata adalah metode dalam proses belajar mengajar dengan 

mengajak siswa keluar sekolah, untuk meninjau tempat tertentu atau suatu 

objek, hal ini bukan rekreasi tetapi untuk belajar atau memperdalam 

pelajaranya dengan melihat langsung atau kenyataan Fathurrohman, 

(Riyanto 2014) 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan 

kegiatan belajar Abdurahman (Riyanto 2014).  

Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh siswa dari kegiatan 

pembelajaran yang nampak dengan adanya perubahan tingkah laku secara 
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menyeluruh (komprehensif) yang terdiri atas unsur kognitif, afektif dan 

psikomotor secara terpadu pada siswa Sudjana (Riyanto 2014). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

sesuatu yang diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar 

berupa kemampuan dalam bentuk tingkah laku secara menyel uruh.  

3. IPS

IPS adalah suatu bahan kajian terpadu yang merupakan penyeerhanaan,

adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep

dan ketrampilan-ketrampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan

ekonomi Kasim (Buga 2014:15)




