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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diajarkan dari mulai tingkat 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. IPS khususnya di sekolah dasar 

diperlukan untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik, keberanian, dan 

imajinasi yang dapat membawa siswa ke suatu tindakan yang didasari atas 

pertimbangan personal dan sosial. Sejak dini proses belajar mengajar harus 

dikembangkan secara sistematis untuk membekali kemampuan pengamatan siswa 

yang terorganisir, dan membentuk konsep yang terstruktur yang didadasarkan atas 

ilmu-ilmu sosial (Rachmah, 2014:119). 

Secara akademis, IPS akan memberikan kearah terciptanya  warga Negara 

yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional Negara kita. Karena sangatlah 

penting menciptakan sistem sekolah yang dapat mendidik dan mempersiapkan 

siswa menjadi warga Negara yang memiliki kepedulian sosial, warga Negara yang 

berguna bagi masyarakatnya, tidak melupakan sejarah, dan menghargai jasa para 

pahlawannya. 

Fungsi IPS sebagai pendidikan yaitu membekali anak didik dengan 

pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya. Program Pendidikan IPS 

yang komprehensif adalah program yang mencakup empat demensi yaitu demensi 

pengetahuan (knowledge), demensi keterampilan (skills) dimensi nilai dan sikap 

(values and attitudes) dan demensi tindakan (action). Pengetahuan (knowledge) 

hendaknya mencakup: (1) fakta; (2) konsep; (3) generalisasi yang dipahami oleh 

peserta didik (Rachmah, 2014:116). 
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Mencapai tujuan pendidikan IPS tersebut maka tugas utama guru adalah 

mengembangkan materi pelajaran dengan tepat dan sesuai dengat tingkat kemampuan 

pengembangan siswa serta sesuai dengan tuntunan kurikulum. Kenyataannya di 

lapangan masih berbeda dengan harapan di atas. Pada saat kegiatan belajar mengajar 

(KBM) berlangsung, kebanyakan siswa sangat kurang antusias dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kurangnya minat siswa pada suatu mata pelajaran. 

Peranan guru sebagai pendidik merupakan peran memberi bantuan dan 

dorongan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar mempunyai 

rasa tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Harapan yang tidak pernah sirna dan 

selalu guru tuntut adalah bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat 

dikuasai oleh siswa secara tuntas. Kesulitan itu dikarenakan siswa bukan hanya sebagai 

individu dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga  sebagai sebagai makhluk sosial 

dengan latar belakang yang berlainan.  

Melalui proses belajar sama, pencapaian hasil belajar yang dicapai 

seseorang tidak akan sama. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yakni faktor dari dalam diri siswa (internal factor) dan faktor yang datang dari luar 

diri siswa atau faktor lingkungan (external factor). Faktor dari dalam diri siswa 

terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki siswa. Faktor ini besar sekali 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa (Musfiqon, 2012:8). 

Guru mempunyai peranan yang sangat penting terhadap terciptanya proses 

pembelajaran yang dapat mengantarkan siswa ke tujuan pembelajaran yang 

direncanakan. Pengamatan sekilas peneliti lakukan di sekolah, dalam pelaksanaan 

pembelajaran guru mengajar dengan cara tradisional/pembelajaran konvensional 

atau disebut dengan metode ceramah dan hanya terpacu pada buku pelajaran. 
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Sedangkan  tujuannya  adalah  agar  siswa  mampu  mengembangkan 

pemahaman  tentang  perkembangan  masyarakat  sejak  masa  lalu  hingga  masa 

sekarang. Dari  tujuan  dan  fungsi  pengajaran  sejarah  yang  telah diuraikan  di atas,  

maka  perlunya  guru  mampu  memilih   dan  mengembangkan  pola  pendidikan  yang  

tepat  pada  pembelajaran  IPS  materi sejarah ,  sehingga  siswa  dapat  mencapai  

tujuan  pembelajaran  yang  telah direncanakan  dengan  efektif   dan  menyenangkan. 

Pengelolaan kelas memang masalah yang tidak pernah absen dari agenda 

kegiatan guru.  Hampir tidak pernah ditemukan dalam suatu pertemuan, seorang 

guru tidak melakukan pendekatan tertentu terhadap semua anak didik. Disadari 

bahwa pendekatan dapat mempengaruhi hasil kegiatan belajar mengajar. Bahan 

pelajaran yang satu cocok untuk pendekatan tertentu, tetapi untuk pelajaran lain 

lebih tepat digunakan pendekatan yang lain. Guru harus berupaya agar pelajaran 

yang diberikan selalu cukup untuk menarik minat belajar anak. 

Media sumber belajar adalah alat bantu yang berguna dalam kegiatan 

mengajar. Alat bantu dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan guru 

via kata-kata atau kalimat. Kefektifan daya serap anak didik terhadap bahan 

pelajaranyang sulit dan rumit dapat terjadi dengan bantuan alat bantu. Bahkan alat 

bantu diakui dapat melahirkan  umpan balik yang baik dari anak didik (Djamarah 

dan Zain 2010:2).  

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada guru kelas dilakukan pada 

tanggal tanggal 18, 21, dan 22 Desember 2015  proses pembelajaran IPS di SDN 

Paseraman II Arjasa Kangean diperoleh informasi dari pengalaman guru berbagai 

permasalahan yang dapat berpengaruh minat belajar siswa, khususnya pada 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Siswa mengalami kesulitan ketika belajar 

mata pelajaran IPS, Akibat dari permasalahan tersebut hasil belajar siswa dalam 



4 
 

ulangan harian di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) 70 yang 

ditentukan oleh guru, dan nantinya akan berdampak pada ujian semester. 

Dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada Mata pelajaran IPS 

pada tahun ajaran 2014/2015 di SDN Paseraman II kecamatan Arjasa Kabupaten. 

Sumenep dengan jumlah siswa 16 orang, 7 (43,8%)  siswa yang memenuhi 

Standar KKM dan 9 (56,2 %) siswa yang tidak memenuhi standar KKM. 

Lemahnya berbagai faktor penunjang, Rendahnya  kualitas  hasil  belajar  

siswa juga dipengaruhi  oleh  faktor internal dan eksternal. Hal tersebut terbukti 

dengan hasil wawancara dengan guru  kelas V, faktor  internal  berasal  dari  

psikologis  anak  yaitu  daya mengingat  siswa  yang  rendah,  karena  siswa  yang 

berada  di  lingkungan  pedesaan  kurang  perhatian  dan  kurang  berminat  dalam  

belajar.  Selain  itu, siswa  sulit  memahami  materi  tersebut  karena  sifat  

materinya  berupa  fakta-fakta  dan  sulit  untuk  diingat. Sedangkan,  faktor  

eksternal  berasal  dari sekolah, antara lain:  (1). Metode  mengajar  yang  

digunakan belum  berjalan dengan baik. (2). Media yang digunakan kurang 

berperan dalam mendukung proses  pembelajaran  tersebut.  (3) Guru kurang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir, berdiskusi dan berbagi 

pernyataan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik penelitan 

terhadap penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peneliti mencoba menggunakan menggunakan media kartu Kartu gambar pahlawan 

(kargawan) sebagai salah satu alternatif dalam peningkatan belajar siswa. Maka 

penelitian ini  berjudul: Penigkatan Hasil Belajar IPS Proklamasi  Kemerdekaan 

Republik Indonesia dengan menggunakan media kargawan Siswa Kelas V SDN  

Paseraman II Arjasa Kangean. 
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1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan peningkatan hasil belajar pada pelajaran IPS 

Proklamasi  Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Menggunakan Media 

kargawan Siswa Kelas V SDN  Paseraman II Arjasa Sumenep? 

2. Bagaimana hasil peningkatan belajar IPS Proklamasi  Kemerdekaan Republik 

Indonesia dengan Menggunakan Media kargawan Siswa Kelas V SDN  Paseraman 

II Arjasa Sumenep? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan hasil belajar menggunakan media 

kargawan dalam pembelajaran IPS di SDN Paseraman II Kecamatan Arjasa 

Sumenep. 

2. Mendeskripsikan hasil peningkatan belajar menggunakan media kargawan di 

dalam pelajaran IPS di SDN Paseraman II Kecamatan Arjasa Sumenep 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1.4.1 Bagi Guru  

Manfaat penelitian bagi guru adalah:  
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a. Sebagai  motivasi  guru  untuk  lebih  meningkatkan  kreativitas    

pengelolaan  kelas  dengan  mengaplikasikan  media  pembelajaran dalam 

menyampaikan materi pembelajaran IPS.  

b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan pada saat guru 

akan  melakukan  proses  pembelajaran,  sehingga  proses  pembelajaran  

akan lebih sempurna guna mencapai hasil belajar yang maksimal.   

c. Sebagai  alternatif   untuk  perbaikan  proses  belajar mengajar  sehingga  

aktivitas  belajar  siswa,  khususnya  mata  pelajaran  IPS dapat ditingkatkan.   

 

1.4.2 Bagi Siswa 

Manfaat penelitian bagi siswa adalah:  

a. Siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan penguasaan konsep dan hasil 

belajar mata pelajaran IPS. 

b. Sebagai pengalaman belajar bersama  sehingga siswa lebih termotivasi untuk 

meningkatkan pemahaman dalam terhadap pembelajaran. 

c. Dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan  belajar   siswa,  

sehingga siswa  memiliki  kesadaran bahwa  proses pembelajaran  adalah  

proses  dalam rangka mengembangkan potensi diri .  

 

1.4.3 Bagi Sekolah.  

Manfaat penelitian bagi sekolah adalah Dapat dijadikan masukan untuk 

kebijakan dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar (PBM) sehingga  

dapat  menuntaskan  hasil belajar siswa dan meningkatkan kualitas sekolah. 
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1.4.4 Bagi Penulis.  

Manfaat penelitian bagi penulis adalah:  

a. Sebagai pengalaman yang sangat berharga dalam rangka  mengembangkan 

pengetahuan yang dimiliki .  

b. Sebagai bekal yang sangat penting untuk terjun ke dalam dunia pendidikan.  

 

1.5 Ruang lingkup atau keterbatasan penelitian  

Penelitian ini mempunyai keterbatasan antara lain: 

1.5.1 Penelitian ini dilaksanakan pada pembelajaran IPS siswa kelas V SDN 

Paseraman II Arjasa Kangean, oleh sebab itu hasil penelitian ini hanya dapat 

diberlakukan pada SD tempat penelitian dan tidak dapat di generalisasikan 

untuk siswa secara keseluruhan dalam tingkatan Sekolah Dasar. 

1.5.2 Penelitian ini hanya memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPS  bukan pada pembelajaran yang lain.  

 

1.6 Definisi Oprasianal 

Agar dapat dipahami arah dan tujuan penelitian ini, dipandang perlu 

memberikan gambaran tentang variabel penelitian yang sekaligus sebagai batasan 

operasional. 

1. Belajar  

Menurut Dimyati dan mudjiono (2006:7) medefinisikan belajar sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara 

individu dengan individu dan individu dengan lingkungan. 
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2. Mata pelajaran IPS 

Mata pelajaran IPS merupakan suatu kajian integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan 

ilmu-ilmu kemanusiaan untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan. 

Pendidikan IPS terdiri atas bahan pilihan yang sudah disederhanakan dan 

diorganisasikan secara psikologi dan ilmiah untuk kepentingan tujuan 

pendidikan (Rachmah 2014:228). 

3. Media pembelajaran  

Istilah media berasal dari bahasa latin, yaitu bentuk jamak dari “medium” yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maka umumnya adalah segala 

sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada 

penerima informasi. Istilah media ini sangat popular dalam bidang komunikasi. 

Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi 

sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media 

pembelajaran (Solihatin dan Raharjo 2011:22) 

4. Media Karagawan (Kartu Gambar Pahlawan )  

Media kargawan adalah satu kesatuan informasi yang dituangkan kedalam 

kartu  berbentuk gambar para tokoh pahlawan nasional. Sehingga bisa 

memudahkan siswa untuk menghafal wajah serta pejuangannya melawan para 

penjajah.   

5. Hasil belajar  

Menurut Abdurrahman dalam jihad (2008:15) hasil belajar adalah prestasi 

belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan 

membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. 


