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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan  unsur  penting dalam kehidupan manusia,

karena dalam hidupnya manusia tidak terlepas dari pendidikan, baik secara

formal, informal, maupun nonformal. Pendidikan akan terus berkembang

sejalan dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan diri menuju

pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas.

Pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan

bangsa akan menjadi lokomotif dalam pembangunan karena  mampu

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat

memajukan bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara.
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Sugihartono (2013: 74) mengemukakan  bahwa belajar merupakan

suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar

merupakan proses perubahan perilaku pada manusia yang melalui

pengalaman. Pengalaman belajar siswa akan lebih bermakna apabila pada

kegiatan pembelajaran selalu menekankan pada keaktifan siswa. Suyono &

Hariyanto  (2014: 9) mengemukakan bahwa belajar  adalah suatu aktivitas

atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan

keterampilan, memperbaiki perilaku , sikap, dan mengokohkan

kepribadian. Dalam konteks menjadi tahu atau proses memperoleh

pengetahuan , menurut pemahaman sains konvensional, kontak manusia

dengan alam diistilahkan dengan pengalaman. Pengalaman yang terjadi

berulang kali melahirkan pengetahuan. Definisi ini merupakan definisi

umum  dalam pembelajaran sain secara konvensional, dan beranggapan

bahwa pengetahuan sudah terserak dialam, tinggal bagaimana siswa atau

pelajar bereksplorasi, menggali dan menemukan kemudian memungutnya

untuk memperoleh pengetahuan.

Pada tahap interaksi terhadap proses  pembelajaran,siswa

tumbuh melalui proses kedinamisan yang berwujud pada pola yang

berbeda, kondisi ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal.

Kedua faktor ini perlu diketahui oleh orang tua dan guru, sebab anak

selalu akan mengalami sebuah perubahan yang nyata dari suatu
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keunikan yang mereka miliki. Peran orang tua dalam menjaga dan

mengawasi anak sangat dibutuhkan, sebab orang tua bertindak sebagai

pengendalian diri bagi pertumbuhan anak di usia seperti ini.

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bidang studi yang diberikan

mulai dari Sekolah Dasar. Ilmu Pengetahuan Sosial mendalami satu

perangkat kejadian, realita, draft, dan generalisasi yang berhubungan

dengan isu sosial. Melalui bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa

dibimbing agar dapat menjadi masyarakat Indonesia yang demokratis,

bertanggung jawab, dan masyarakat dunia yang cinta damai.

Etin Solihatin & Raharjo (2009: 15) mengemukakan bahwa Ilmu

Pengetahuan Sosial  ditingkat Sekolah  Dasar  pada dasarnya

bertujuan mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada

siswa untuk mengembangkan diri sesuai bakat, minat, kemampuan,

dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial disekolah dasar bertujuan untuk menambah pengetahuan,

pemahaman, ketrampilan, sikap, nilai dan analisis siswa terhadap

masalah sosial. Siswa diharapkan mampu mengatasi masalah sosial

yang menimpa diri maupun masyarakatnya yang pada akhirnya akan

menjadi seorang warga negara yang baik.

Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru adalah mengelola

pembelajaran dengan efektif, dinamis, efisien, dan  positif yang
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ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif diantara dua

subjek pengajaran, guru sebagai pengarah dan pembimbing, sedangkan

siswa sebagai peserta didik yang memerlukan perubahan diri dalam

pembelajaran.

Peran guru dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai

pembimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa, menyediakan

lingkungan belajar yang mendorong partisipasi belajar, melatih siswa

untuk berpikir, memberi motivasi kepada siswa agar belajar lebih maju

sehingga dalam proses pembelajaran dapat terjalin suatu interaksi

edukatif yang mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. Guru perlu

meningkatkan mutu pembelajarannya, dimulai dengan rancangan

pembelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan, karakteristik

siswa, materi yang diajarkan dan sumber belajar yang tersedia.

Kenyataannya masih banyak ditemui proses pembelajaran yang kurang

berkualitas, tidak efisien dan kurang mempunyai daya tarik, cenderung

membosankan sehingga hasil belajar yang dicapai tidak optimal.

SD Negeri 3 Tegalrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan

melaksanakan pengelolaan  pembelajaran Ilmu Petahuan Sosial dengan

Kurikulum KTSP 2006 namun hasil prestasi belajar siswa belum

memenuhi harapan sekolah. Berdasarkan kenyataan diatas maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan
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pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  Kelas V di SD Negeri 3 Tegalrejo

Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran IPS Kelas V di SD Negeri 3

Tegalrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan?

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS Kelas V di SD Negeri 3

Tegalrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan ?

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran IPS Kelas V di SD Negeri

3Tegalrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPS Kelas V di SD

Negeri 3 Tegalrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPS Kelas V di SD

Negeri 3 Tegalrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran IPS Kelas V di SD

Negeri 3 Tegalrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan memiliki manfaat

dalam memberikan masukan terhadap upaya peningkatan pengelolaan

pembelajaran  untuk kemajuan pendidikan.

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan dunia pendidikan hasil penelitian ini

diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam pengelolaan

pembelajaran IPS disekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Pendidikan sebagai bahan dalam merumuskan

pengelolaan pembelajaran IPS disekolah dasar.

b. Bagi warga sekolah dapat menjadikan bahan dalam

pengembangan pengelolaan pembelajaran IPS disekolah dasar.

c. Bagi guru dijadikan sebagai bahan tambahan bagi perbaikan dan

pengembangan pengelolaan pembelajaran IPS disekolah dasar.


