
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

    Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. 

Tuntutan jaman semakin maju seiring dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal ini mendorong manusia untuk terus 

mengasah kemaampuannya agar tidak tertinggal dengan roda jaman. Peran 

pendidikan sangat penting  bagi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Kurikulum merupakan perangkat pembelajaran yang dianjurkan 

pada lembaga pendidikan yang berisikan uraian bidang studi yang terdiri 

atas beberapa macam pembelajaran yang disajikan secara kait berkait. 

Dalam pembelajaran harus berpedoman pada kurikulum yang sekarang 

dikembambangkan dan dilaksanakan. Pelaksanaan kurikulum didasarkan 

pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai 

kopentensi yang berguna bagi dirinya. 

      Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran 

yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) merupakan kurikulum 

oprerasional yang disusun dan dilaksanakan dimasing-masing. 

 

1 



 2 

satuan pendidikan yang berpusat pada potensi, perkembangan, 

kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. 

 Menurut UUD No 20 tahun 2003 dalam pasal 1 butir 20 

tentang Sikdinas, yakni pembelajaran adalah proses interaksi  peserta 

didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ciri utama belajar 

adalah inisiasi, fasilisasi dan peningkatan proses belajar siswa.Dalam 

proses pembelajaran guru mempunyai tugas. Salah satu tugas guru adalah 

mengajar. Mengajar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Banyak faktor 

yang perlu dipertimbangkan oleh guru, baik materi yang akan diajarkan 

metode dan cara penyampaian materi dengan tidak mengesampingkan 

peran aktif siswa selama proses pembelajaran serta sejauh mana yang 

telah dicapai oleh siswa. 

 IPS merupakan mata pelajaran yang tidak begitu sangat penting. 

Selain sebagai mata pelajaran yang tidak diujikan dalam Ujian Nasional, 

sebenarnya IPS juga dapat membentuk pola pikir siswa.  Tetapi pelajaran 

IPS  sangat dibenci siswa dan siswa beranggapan IPS adalah pelajaran 

yang sangat membosankan dan menjenuhkan sehingga siswa juga tidak 

berminat untuk belajar lebih dalam lagi sehingga hasil yang dicapai tidak 

memuaskan. Keaktifan dalam pembelajaran IPS dalam materi lingkungan 

alam dan buatan pada siswa kelas III SDN 3 Grobogan sangat rendah. Hal 

ini terlihat hasil belajar yang dicapai siswa sangat rendah. Pembelajaran  
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IPS di kelas III SDN 3 Grobogan selama ini dilaksanakan dengan Metode 

Diskusi. Namun, siswa merasa jenuh dan tegang. Bagi siswa yang tidak 

dapat mengerjakan semakin merasa IPS merupakan pelajaran yang tidak 

menyenangkan dan sulit. 

      Pada pengamatan awal diketahui keadaan pembelajaran IPS di 

kelas III SDN 3 Grobogan antara lain: (a)siswa hanya mengerjakan soal 

tanpa tahu tujuannya, sehingga siswa terlihat bosan, (b)siswa yang tidak 

bisa mengerjakan latihan soal semakin merasa tertekan, (c)motivasi siswa 

rendah, sehingga enggan sekali untuk menyatakan pendapat, (d)siswa 

merasa IPS merupakan pelajaran yang sangat sulit, (e)hasil tes formatif 

yang dicapai siswa menunjukkan masih rendah.  

             Semua yang terjadi pada pembelajaran IPS di kelas III SDN 3 

Grobogan disebabkan oleh:(a) pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

terus mengerjakan soal, sehingga terkesan kaku dan monoton, 

(b)Pembelajaran masih bersifat verbalistic, berpusat pada guru siswa tidak 

dilibatkan dalam penanaman konsep, (c)guru kurang memberikan 

motivasi kepada siswa, namun cenderung memaksa siswa untuk terus 

mengerjakan latihan sampai siswa bisa, (d) guru kurang memberikan 

suasana yang menyenangkan, hanya ada hubungan antara guru dengan 

siswa, namun hubungan dengan siswa dengan siswa belum ada. 
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.Peneliti berharap dengan menggunkan metode Problem Based Instruction 

(PBI), keaktifan siswa dalam pembelajaran semakin meningkat. 

             Sebagai guru, peneliti merasa tertantang untuk dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran setelah menemui hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial pada materi lingkungan alam dan buatan yang kurang 

memuaskan. Dari 19 siswa mengalami ketuntasan baru 42,1%. 

Sedangkan  57,9% belum tuntas. Untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran tersebut peneliti harus dapat mengadakan perbaikan 

pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI). Model pembelajaran ini disebut juga pembelajaran 

berbasis masalah, model pembelajaran ini menggunakan srategi yang di 

mulai dengan menghadapkan masalah yang nyata atau yang 

distimulasikan. Peneliti berharap dengan menggunkan metode Problem 

Based Instruction (PBI), keaktifan siswa dalam pembelajaran semakin 

meningkat. 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian 

dengan judul “Peningkatan Keaktifan Dalam Pembelajaran IPS Materi 

Lingkungan Alam dan Buatan  Melalui Metode Probelem Based 

Instruction pada Siswa Kelas III Semester I SDN 3 Grobogan Tahun 

Pelajaran 2013/2014.” 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah seperti: 

           ‘’Apakah melalui penerapan metode Problem Based Instruction (PBI)  dapat   

meningkatkan keaktifan  dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  

materi Lingkungan Alam dan Buatan pada siswa kelas III semester I 

Sekolah  Dasar Negeri 3  Grobogan Tahun Pelajaran 2013 / 2014?’’ 

C. Tujuan Peneliti 

1. Tujuan khusus:     

Untuk meningkatkan  keaktifan dalam pembelajaran IPS  materi 

Lingkungan Alam dan Buatan  melalui metode Problem Based  

Instruction pada siswa kelas III Semester I SDN 3 Grobogan tahun 

pelajaran 2013/2014. 

2. Tujuan umum: 

a.  Untuk meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. 

b. Untuk memberikan informasi dan contoh tentang bagaimana cara 

merencanakan, menyajikan, dan melaksanakan penerapan metode 

Problem Based Instruction dalam pembelajaran. 

D. Manfaat Penelitian 

             Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian 
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yang akan dicapai maka dapat di ketahui manfaat penelitian sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Meningkatkan kualitas proses  dan hasil belajar siswa. 

b. Menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. 

c. Meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran dan 

memudahkan siswa dalam menangkap isi /materi pelajaran. 

d. Dapat meningkatkan pemahaman konsep Ips. 

e. Menumbuhkan semangat kerjasama dan kebersamaan antar siswa. 

2. Manfaat Bagi Guru 

a. Meningkatkan profesionalisme guru dalam dalam mengembangkan 

kemapuan yang dimiliki. 

b. Guru dapat memperbaiki proses pembelajaran Ips. 

c. Menerapkan model pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat. 

d. Sebagai bahan laporan untuk memenuhi tugas mata kuliah 

e. Meningkatkan kinerja guru dan kedisiplinan guru.  

f.  Sebagai model pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat. 

3.   Manfaat Bagi Sekolah 

      a.   Menumbuhkan kerjasama yang kondusif untuk memajukan sekolah. 

b. Meningkatkan mutu sekolah dengan tenaga professional yang  

berkompenten untuk mengembangkan hasil belajar siswa. 


