
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup suatu negara dan merupakan modal besar dalam 

mengahadapi persaingan di era globalisasi. Pendidikan sebagai wahana atau 

alat untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  

Dalam pelaksanaannya, pendidikan terkait erat dengan institusi yang 

bernama sekolah. Oleh karena itu, sekolah sebagai institusi pendidikan yang 

menjadi tempat proses pembelajaran perlu dikelola, ditata, diatur, dan 

diberdayakan agar dapat menghasilkan produk secara optimal. Pada dasarnya 

proses pembelajaran berintikan interaksi antara guru dengan siswa dalam 

situasi belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan siswa, sedangkan 

guru menciptakan fasilitas untuk terjadinya proses pembelajaran. Kegiatan 

yang dilakukan guru sangat mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Apabila 

guru mengajar dengan pendekatan yang bersifat menyajikan atau ekspositori, 

maka para siswa akan belajar dengan cara menerima, apabila guru 

menggunakan pendekatan yang lebih mengaktifkan siswa, maka siswa akan 

belajar dengan cara yang aktif pula. 
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Pada umumnya pembelajaran di Indonesia masih mengacu pada pola 

pendidikan tradisional yang kurang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran, siswa hanya mendengarkan dan memperhatikan apa yang 

disampaikan guru. Guru dianggap orang yang serba tahu dan yang 

menentukan segala hal yang dianggap penting bagi siswa. Tugas guru adalah 

menyampaikan materi yang ada dalam buku dan siswa hanya menerima 

dengan sikap yang pasif. 

Sebagai akibat dari pola pendidikan yang masih tradisional tersebut, di 

mana siswa tidak dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, sehingga 

berakibat pada rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Hasil 

belajar siswa pada umumnya hanya sampai pada tingkat mengingat, Hal 

tersebut merupakan hasil belajar terendah. Para siswa biasanya belajar dengan 

teknik menghafal apa yang dapat dicatat dari penjelasan guru atau dari buku-

buku. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

dalam pembelajaran IPS di SDN 2 Taskombang guru masih menggunakan 

metode konvensional yaitu dengan ceramah. Selain itu masih terdapat 

beberapa permasalahan. Siswa kelas IV SDN 2 Taskombang berjumlah 20 

siswa, yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan belum 

dapat memaksimalkan kemampuan belajar IPS. Hasil minat siswa di kelas 

menunjukkan siswa yang mengerjakan PR berjumlah 12 siswa (60%), siswa 

yang menjawab pertanyaan berjumlah 8 siswa (40%), dan siswa yang mampu 

mengajukan pertanyaan hanya 7 siswa (35%).   
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Selain itu diketahui bahwa faktor kendala yang dirasakan oleh guru 

dalam pembelajaran IPS adalah kurangnya minat siswa karena merasa kurang 

tertarik terhadap pembelajaran IPS sehingga berpengaruh terhadap tingkat 

hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil nilai ulangan diperoleh data belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS dalam kategori rendah. Nilai hasil belajar IPS  

yang mencapai KKM  berjumlah 8 siswa (40%) dengan ketentuan KKM mata 

pelajaran IPS di SDN 2 Taskombang yaitu 65. 

Untuk itu dipilih strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, 

dapat membuat pembelajaan IPS menjadi menarik dan tidak membosankan. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan adalah dengan strategi 

pemecahan masalah. Pengembangan strategi pembelajaran sangat perlu 

dilakukan untuk  menjawab kebutuhan keterampilan pemecahan permasalahan 

yang harus dimiliki oleh siswa melalui keterampilan pemikiran kritis dalam 

memecahkan masalah.  

Keunggulan pada strategi pemecahan masalah menurut Wina Sanjaya 

(2007: 218-219) adalah adanya pemecahan masalah yang merupakan teknik 

yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran serta membantu siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggungjawab dalam 

pembelajaran yang mereka lakukan. Sehingga setiap siswa mendapat 

kesempatan sama untuk mendapatkan nilai maksimum sehingga dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar. 

Penggunaan strategi pemecahan masalah memungkinkan siswa untuk 

terlibat aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan 
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memungkinkan terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif bagi siswa 

untuk belajar bekerjasama secara efektif dalam interaksi belajar mengajar. 

Dan guru memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran. Sehingga dengan srategi pembelajaran pemecahan masalah 

peran guru dan siswa akan optimal dan pada akhirnya minat dan hasil belajar 

siswa akan meningkat. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang peningkatan minat dan hasil belajar IPS dengan 

menggunakan strategi pemecahan masalah di kelas IV SDN 2 Taskombang. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah 

penelitian yaitu: 

1. Apakah minat belajar IPS bagi siswa kelas IV semester II SDN 2 

Taskombang tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkat setelah dilakukan 

pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah? 

Minat belajar Ilmu Pengetahuan Sosial diamati dari indikator: (1) 

mengerjakan pekerjaan rumah, (2) kemampuan menjawab pertanyaan, dan 

(3) kemampuan mengajukan pertanyaan  . 

2. Apakah hasil belajar IPS bagi siswa kelas IV semester II SDN 2 

Taskombang tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkat setelah dilakukan 

pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 

Taskombang tahun pelajaran 2012/2013 terhadap mata pelajaran IPS. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan minat belajar IPS siswa kelas IV SDN 2 

Taskombang tahun pelajaran 2012/2013 melalui strategi pemecahan 

masalah 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 2 

Taskombang tahun pelajaran 2012/2013 melalui strategi pemecahan 

masalah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat mengembangkan potensi siswa yang meliputi pengetahuan, 

pemahaman dan aspek-aspek tingkah laku terutama keterampilan 

dalam memecahkan masalah melalui pemikiran yang kritis, logis dan 

analitis. 

b. Dapat mengevaluasi berbagai kelemahan siswa atas hasil belajar. 

2. Bagi  guru 

a. Dapat menambah wawasan, inovasi, referensi serta keterampilan guru 

dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. 
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b. Meningkatkan potensi personal guru melalui penerapan strategi 

pemecahan masalah dalam pembelajaran IPS. 

3. Bagi sekolah 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang lebih bermutu dan terarah di sekolah. 

 

 


