
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup 

suatu bangsa, dengan pendidikan maka pembangunan dapat terus 

dilaksanakan. Pendidikan dasar merupakan cikal bakal pendidikan yang 

menentukan kualitas pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga perlu 

mendapatkan perhatian yang serius. Keberhasilan dalam menangani masalah 

pendidikan dasar merupakan langkah strategis untuk membenahi sistem 

pendidikan pada tingkat diatasnya dan pada akhirnya akan mencapai tujuan 

sistem pendidikan nasional. Hal ini disebabkan pendidikan dasar merupakan 

akar dari pendidikan pada jenjang di atasnya sehingga menentukan 

keberhasilan proses pendidikan yang ditempuh oleh peserta didik. 

Keberhasilan pendidikan bergantung pada dua faktor utama, yaitu faktor guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran dengan metode pembelajaran yang 

relavan dan faktor peserta didik dalam menerima dan memahami materi yang 

disampaikan oleh guru.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional guru memegang peranan 

yang sangat penting. Guru harus mampu menjadi pendidik yang profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan 

peserta didiknya. Guru berperan sebagai fasilitator, dalam hal ini guru 

memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menciptakan 

suasana pembelajaran yang nyaman bagi siswa, menetapkan materi, 

menetapkan hasil yang ingin dicapai, dan strategi apa yang akan digunakan 

1 



  

untuk menyampaikan materi pelajaran tersebut kepada siswa. Selain itu, guru 

juga sebagai motivator yaitu memberikan inspirasi dan dorongan kepada 

siswa agar siswa termotivasi untuk belajar. 

Tujuan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar adalah adalah 

mempersiapkan dan membentuk kemampuan siswa dalam mengusai 

pengetahuan, sikap dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupan 

dimasyarakat Untuk mencapai tujuan pendidikan IPS tersebut hendaknya 

dikembangkan pembelajaran yang mengacu pada proses pencapaian tujuan 

tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, guru 

hendaknya menerapkan prinsip belajar aktif, yaitu yang melibatkan siswa aktif 

baik fisik, mental (pemikiran dan perasaan) serta sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan lingkungan anak. 

Penelitian secara umum mengungkapkan bahwa kelemahan 

pendidikan IPS selama ini terletak pada proses pembelajaran di kelas, proses 

pembelajaran masih lemah dan cenderung mengarah pada proses menghafal 

materi. Proses pembelajaran IPS belum dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa, kualitas partisipasi siswa dalam belajar masih rendah karena 

siswa belum dilatih sebagai pembelajar yang secara mandiri melakukan 

kegiatan belajar. Hal ini juga terjadi pada pembelajaran IPS siswa kelas IV di 

SD Negeri 03 Kaliboto, di mana dalam pembelajaran guru masih 

menggunakan metode konvensional (ceramah dan tanya jawab) sehingga hasil 

belajar IPS siswa sangat rendah (ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 

persentase 60%). 



  

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran IPS tersebut maka 

harus didukung oleh pembelajaran yang kondusif. Guru harus mengusai 

bermacam macam metode pembelajaran sehingga dapat menggunakan metode 

yang sesuai dengan pokok bahasan atau materi yang akan disampaikan. 

Kesesuaian metode pembelajaran ini dapat berakibat baik bagi siswa dalam 

proses pembelajaran IPS. Metode pembelajaran yang sering digunakan 

didalam proses belajar mengajar pada saat ini adalah metode konvensional. 

Metode konvensional ini mempunyai kelemahan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran searah yaitu pembelajaran dari guru ke siswa saja tanpa ada 

interaksi antara siswa dengan guru. 

2. Siswa bertindak pasif (duduk, diam, mendengarkan penjelasan guru) 

Berdasarkan penjelasan diatas perlu adanya perbaikan mengenai 

pembelajaran yang ada yaitu pembelajaran dari searah menjadi pembelajaran 

dua arah dimana pembelajaran ini melibatkan siswa untuk aktif dalam proses 

belajar mengajar. Salah satu metode yang dapat mengatasi permasalahan 

tersebut adalah metode Inside Outside Circle atau biasa disebut lingkaran 

dalam lingkaran luar. Dalam metode pembelajaran Inside Outside Circle 

siswa di bagi menjadi dua kelompok/lingkaran kemudian siswa berbagi 

informasi dengan metode permainan tersebut. 

Penerapan metode Inside Outside Circle diharapkan dapat 

meningkatkan perhatian dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran IPS, 

sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Keaktifan dan motivasi belajar 

yang tinggi dari siswa akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai hasil 

belajar siswa. Hal ini disebabkan dengan metode pembelajaran Inside Outside 



  

Circle siswa dapat berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung, 

guru hanya berperan sebagai pembimbing dan pengarah bagi siswa dan 

memotivasi siswa agar siswa aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih judul,  

Penerapan Metode Pembelajaran Inside Outside Circle Terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar IPS Materi Aktivitas Ekonomi Penduduk Siswa 

Kelas IV SD Negeri 03 Kaliboto Kecamatan Mojogedang Kabupaten 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011  

 

B. Identifikasi Masalah 

Setelah membaca uraian di atas, berbagai masalah yang dapat 

dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran IPS siswa kelas IV di SD Negeri 03 Kaliboto masih 

menggunakan metode konvensional. 

2. Pembelajaran konvensional (metode ceramah) menyebabkan guru 

cenderung menguasai pembelajaran, sehingga siswa pasif dan tidak dapat 

memahami materi dengan baik. 

3. Pembelajaran IPS dengan metode ceramah menyebabkan hasil belajar IPS 

siswa rendah, khususnya pada materi Aktivitas Ekonomi Penduduk. 

4. Guru dan peneliti mengembangkan metode pembelajaran Inside Outside 

Circle pada pembelajaran IPS materi Aktivitas Ekonomi Penduduk untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri 03 Kaliboto 

sehingga memenuhi indicator yang akan dicapai. 

 



  

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam pembahasan dan 

penafsiran judul maka dibuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di SD Negeri 03 Kaliboto kecamatan Mojogedang, 

pada siswa kelas IV. 

2. Penelitian dterapkan dalam pembelajaran IPS kelas IV materi Aktivitas 

Ekonomi Penduduk menggunakan metode Inside Outside Circle. 

3. Tujuan pembelajaran dengan metode Inside Outside Circle  adalah 

meningkatnya hasil belajar IPS siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diambil dalam penelitian 

ini adalah: Apakah penerapan metode pembelajaran Inside Outside Circle 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi Aktivitas Ekonomi Penduduk 

siswa kelas IV SD Negeri 03 Kaliboto kecamatan Mojogedang kabupaten 

Karanganyar tahun pelajaran 2010/2011?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar IPS materi Aktivitas Ekonomi 

Penduduk melalui penerapan metode pembelajaran Inside Outside Circle 

pada siswa Kelas IV SD Negeri 03 Kaliboto kecamatan Mojogedang 

kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011  

 
 



  

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi siswa, guru, 

sekolah, dan peneliti lain yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi Aktivitas Ekonomi Penduduk melalui metode Inside Outside Circle 

sebab siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran. 

2. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternative bagi 

guru dalam memilih metode pembelajaran Inside Outside Circle untuk 

diterapkan dalam pembelajaran IPS di kelas. 

3. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran 

sebagai masukan dan perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah Dasar. 

4. Bagi peneliti berikutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi peneliti-peneliti lain yang melakukan penelitian serupa pada 

pembelajaran IPS atau pembelajaran lain sesuai kebutuhan siswa. 

 

 

 

 

 


