
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Pada tingkat 

sekolah dasar, IPS adalah pelajaran yang tidak berdiri sendiri melainkan terdiri 

dari beberapa disiplin ilmu yaitu sejarah, geografi dan ekonomi. Pada dasarnya 

tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan membekali bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, 

minat, kemampuan atau lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan tujuan dari 

pendidikan IPS tersebut maka dibutuhkan pola pembelajaran yang mampu 

menjembatani tercapainya tujuan tersebut (Etin Solihatin dan Raharjo, 2007: 15). 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan. Dalam 

pembelajaran guru menjadi peran utama dalam penciptaan situasi interaktif yang 

edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan 

dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 

Untuk terwujudnya proses belajar seperti itu menuntut upaya guru untuk 

mengaktualisasikan kompetensinya secara professional, terutama dalam aspek 

metodologis (Kartono, 2008: 37). Oleh karena itu penggunaan model dan metode 

yang tepat dalam pembelajaran merupakan hal yang penting demi tercapainya 

tujuan pembelajaran. 
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Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah 

makhluk yang aktif. Anak memiliki dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai 

kemauan dan aspirasi diri (Dimyati & Mudjiono, 2006: 44). Seperti halnya dalam 

proses pembelajaran, keterlibatan dan partisipasi aktif siswa sangat berpengaruh 

terhadap pemahaman materi pelajaran yang dipelajarinya. Keaktifan siswa dalam 

mengikuti pelajaran harus diarahkan kearah positif agar tercipta interaksi yang 

baik antar siswa sehingga siswa dapat bekerjasama dalam memecahkan masalah 

terutama dalam pelajaran. 

Namun sayangnya, hasil dan aktivitas belajar siswa rendah, dimana metode 

pembelajaran yang diterapkan saat ini kebanyakan masih bersifat konvensional 

dimana pembelajaran berpusat pada guru. Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar 

Negeri 2 Sabranglor Trucuk Kabupaten Klaten khususnya pada pembelajaran IPS 

Kelas IV pada observasi awal diketahui bahwa pembelajaran cenderung masih 

berpusat pada guru. Guru masih mendominasi proses pembelajaran sedangkan 

siswa masih nampak pasif. Guru lebih banyak mengunakan metode ceramah 

dalam setiap menyampaikan pembelajaran IPS, karena guru menganggap metode 

ceramah merupakan metode yang paling mudah dilaksanakan oleh guru. Hal ini 

menyebabkan banyak siswa menganggap bahwa pembelajaran IPS sangatlah 

membosankan, kurang menyenangkan, dan kurang variatif. 

Minat siswa dalam pembelajaran IPS juga sangatlah rendah, hal ini 

diketahui dengan kuangnya partisipasi siswa pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Siswa hanya mendengarkan penjelasan guru saja, bahkan mereka 
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ada yang terlihat sibuk dengan aktifitasnya masing-masing, seperti bermain 

sendiri, ataupun mengganggu teman sebangkunya. Dalam hal ini guru kurang 

memperhatikan aktifitas siswanya, seharusnya guru melibatkan siswa didalam 

pembelajaran, sehingga siswa dapat aktif didalam kelas, misalnya pada saat guru 

menerangkan siswa dilibatkan maju untuk memberikan contoh-contoh yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran. 

Dampak buruk dari uraian singkat diatas bagi diri siswa, yaitu siswa kurang 

memahami pembelajaran IPS yang sesungguhnya. Selama ini guru telah berusaha 

memberikan beberapa buku pelajaran, menyediakan beberapa media 

pembelajaran yang mendukung, serta konsultasi dengan orang tua siswa, namun 

tetap saja pembelajaran kurang maksimal, salah satunya peran orang tua didalam 

mendampingi anak belajar atau mengerjakan tugas rumah sangatlah kurang. 

dengan alasan mereka semua sibuk. 

Sebagai akibatnya nilai pekerjaan rumahpun tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Dengan begitu nilai yang diperoleh ketika ulangan harian 

ditambahkan dengan nilai pekerjaan rumah, dan ujian akhir sangatlah jauh 

dibawah KKM yang ditetapkan yaitu 70. Kenyataan yang sebenarnya terjadi 

bahwa hasil belajar siswa yang diharapkan belum memenuhi standar kelulusan. 

Oleh karena itu guru berusaha meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal. 

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dikemukakan diatas, peneliti 

berusaha mencari upaya untuk membantu meningkatkan hasil belajar setiap siswa 

dari hasil belajar yang telah dicapai sebelumnya. 
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Salah satu strategi pembelajaran yang sesuai adalah dengan metode 

pembelajaran otentik, yang mana didalam pembelajaran tersebut dapat 

memberikan dukungan dan penguatan pemahaman siswa dalam menyerap 

sejumlah materi pembelajaran serta mampu memperoleh makna dari apa yang 

mereka pelajari dan mampu menghubungkannya dengan kenyataan hidup sehari-

hari. Metode pembelajaran otentik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi 

yang di pelajari, melibatkan masalah nyata dan relevan dengan siswa sehingga 

siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, materi 

kegiatan jual beli maka siswa diajak ke pasar mewancarai  penjual dan pembeli. 

Temuan peneliti ditentukan oleh observasi atau fakta yang ada, oleh karena itu 

perlu ada perubahan pendekatan pembelajaran yang lebih bermakna sehingga 

dapat membekali peserta didik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi 

sekarang maupun yang akan datang, yaitu pembelajaran yang dapat 

meningkatkan interaksi dan motivasi siswa untuk belajar. 

Karena selama ini metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah 

ceramah, sehingga siswa nampak kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, selanjutnya perlu dilakukansuatu 

tindakan penelitian untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Oleh sebab itu 

peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Meningkatkan Hasil dan Aktivitas 

Belajar IPS Kelas IV tentang Sumbre Daya Alam Melalui Metode Pembelajaran 

Otentik di Sekolah Dasar Negeri 2 Sabranglor Trucuk Kabupaten Klaten”. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

“Apakah hasil dan aktifitas belajar IPS siswa kelas IV tentang sumber 

daya alam di Sekolah Dasar Negeri 2 Sabranglor Trucuk Klaten dapat 

ditingkatkan melalui metode pembelajaran otentik?. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

untuk meningkatkan hasil dan aktifitas belajar IPS Kelas IV tentang sumber daya 

alam melalui metode pembelajaran otentik di Sekolah Dasar Negeri 2 Sabranglor 

Trucuk Klaten. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu 

antara lain: 

1. Bagi peserta didik 

a) Dapat meningkatkan minat belajar IPS 

b) Dapat meningkatkan semangat belajar IPS 

c) Dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

2. Bagi Guru 

a) Guru dapat memperkaya strategi pembelajaran IPS 
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b) Guru dapat meningkatkan kinerja sebagai seorang pendidik bagi peserta 

didiknya. 

c) Guru dapat memperbaiki metode mengajar yang selama ini yang 

digunakan agar dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik. 

d) Sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya mengenai upaya meningkatkan 

hasil belajar IPS. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk memajukan dan meningkatkan  prestasi 

sekolah. 

4. Bagi peneliti 

Sebagai acuan peneliti dalam memecahkan masalah yang mungkin timbul 

dalam suatu pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 


