
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang diberikan di 

sekolah mulai dari tingkat dasar (SD) hingga tingkat menengah (SMP/SMA). 

Menurut Nursid dalam Depdiknas (2007:11), “mata pelajaran IPS bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan 

masyarakat”. Untuk itu menurut Supriyatna dalam Depdiknas (2007:11), 

“pembelajaran IPS yang diramu dalam kurikulum harus memiliki peran penting 

dalam menyiapkan peserta didik mengembangkan nilai-nilai kerja keras, hemat, 

jujur, disiplin, kecintaan pada diri dan lingkungannya serta memiliki semangat 

kewirausahaan”.  

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPS 

termasuk di tingkat SD haruslah lebih menekankan keaktifan siswa dalam belajar. 

Namun kenyataan yang ada, proses pembelajaran IPS saat ini lebih banyak 

menekankan pada keaktifan guru dan kurang melibatkan siswa secara aktif dalam 

belajar. Menurut Depdiknas (2007:6), “ada suatu kecenderungan pemahaman 

yang salah bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran yang cenderung pada hafalan”. 

Pemahaman seperti ini berakibat pada pembelajaran yang lebih menekankan pada 

verbalisme. Guru dalam menerapkan metode pembelajaran lebih menekankan 

pada metode yang lebih menekankan pada aktivitas guru, bukan pada aktivitas 
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siswa. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang variatif. Misalnya guru 

lebih banyak menggunakan metode ceramah bahkan menyuruh siswa untuk 

mencatat. 

Hasil observasi awal dan wawancara peneliti dengan beberapa siswa kelas 

V di SD Negeri 060922 Medan Sunggal ditemukan beberapa permasalahan terkait 

proses pembelajaran IPS yang dilakukan guru di dalam kelas, antara lain: 1) 

proses pembelajaran IPS yang dilakukan guru masih kurang menarik, bersifat 

konvensional, satu arah dimana guru cenderung mengandalkan ceramah sebagai 

metode pembelajaran; 2) media yang digunakan guru masih kurang kreatif dan 

bersifat sederhana dengan hanya menggunakan media gambar yang ada pada 

buku, maupun gambar-gambar yang diperoleh dari internet yang diprint (dicetak) 

dalam ukuran kertas kuarto; 3) sebagian besar siswa menganggap pelajaran IPS 

sebagai mata pelajaran hafalan, sehingga ketika mengikuti pembelajaran IPS 

siswa merasa cukup mencatat dan menghafalkan materi yang disampaikan guru; 

4) aktivitas siswa selama proses pembelajaran cenderung hanya mendengarkan 

guru, membuat catatan dan menghafal; 5) guru sebenarnya sudah berusaha 

mengaktifkan siswa dalam belajar dengan memberikan kesempatan siswa 

bertanya maupun dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, tetapi 

para siswa tampak malu dan kurang berani bertanya maupun menjawab 

pertanyaan guru; dan 6) tugas-tugas yang diberikan guru tidak dikerjakan siswa 

dengan serius, hal ini tampak dari adanya beberapa siswa yang tidak dapat 

mengerjakan tugas dengan baik dan mencontek dari hasil temannya. 

Kondisi pembelajaran seperti di atas tentu saja merupakan permasalahan 

yang secara tidak langsung membawa pengaruh kurang baik terhadap pencapaian 
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hasil belajar siswa. Hasil temuan peneliti berdasarkan daftar nilai pada mata 

pelajaran IPS siswa kelas V di SD Negeri 060922 Medan Sunggal yang diperoleh 

dari guru menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran IPS masih tergolong rendah. Rendahnya pencapaian hasil belajar IPS 

siswa diperlihatkan pada Tabel 1. 

Tabel. 1 

Rata-rata Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri 060922 Medan Sunggal 

Semester/Tahun 
Ajaran 

Jumlah 
Siswa 

Rata-rata 
Nilai KKM % Ketuntasan 

Klasikal 
Ganjil 2010/2011 32 68,4 70 40,6% 
Genap 2010/2011 32 67,8 70 43,8% 
Ganjil 2011/2012 34 69,1 70 41,2% 

  Sumber: Arsip DKN Kelas V SD Negeri 060922 Medan Sunggal 

Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa pada mata 

pelajaran IPS selama tiga semester terakhir tergolong rendah dan di bawah dari 

nilai KKM mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. Persentase 

ketuntasan siswa secara klasikal juga masih kurang dari 50%.  

Pada dasarnya, keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dapat 

dilihat dari tingkat pemahaman atau penguasaan siswa terhadap materi yang 

dipelajari, keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran serta 

kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan ide atau gagasannya dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu diupayakan suatu 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa, dengan 

menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara 

aktif dalam belajar, maupun mengkomunikasikan ide atau gagasannya. Salah satu 

metode pembelajaran yang dapat digunakan guru adalah metode problem posing 

(pengajuan masalah atau soal). Menurut Suryosubroto (2009:203), “salah satu  
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metode yang dapat memotivasi siswa untuk berpikir kritis sekaligus dialogis, 

kreatif dan interaktif adalah problem posing atau pengajuan masalah yang 

dituangkan dam bentuk pertanyaan”.  

Metode problem posing merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah atau 

persoalan serta menimbulkan sikap positif terhadap materi yang dipelajari. 

Melalui metode problem posing siswa dibiasakan merumuskan masalah, 

menghadapai dan menyelesaikan soal, sehingga siswa dapat menguasai materi 

yang dipelajari dan diharapkan dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar 

siswa. Oleh karena itu, metode problem posing dapat digunakan sebagai alternatif 

dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti merasa termotivasi untuk 

melakukan suatu penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan judul 

penelitian “Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa dengan Menggunakan 

Metode Problem Posing di Kelas V SD Negeri 060922 Medan Sunggal T.P 

2012/2013”. 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang dapat diteliti, antara lain: 

1. Rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas V di SD Negeri 060922 Medan 

Sunggal. 

2. Proses pembelajaran IPS yang dilakukan guru masih kurang menarik, bersifat 

konvensional, dan satu arah dimana guru cenderung mengandalkan ceramah 

sebagai metode pembelajaran 
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3. Guru kurang kreatif dalam penggunaan media pelajaran IPS yang tersedia di 

SD Negeri 060922 Medan Sunggal. 

4. Sebagian besar siswa menganggap pelajaran IPS sebagai mata pelajaran 

hafalan, sehingga ketika mengikuti pembelajaran IPS siswa merasa cukup 

mencatat dan menghafalkan materi yang disampaikan guru 

5. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPS cenderung hanya 

mendengarkan guru, membuat catatan dan menghafal 

6. Selama proses pembelajaran IPS, siswa tampak malu dan kurang berani 

bertanya maupun menjawab pertanyaan guru 

7. Tugas-tugas yang diberikan guru tidak dikerjakan siswa dengan serius.  

 
1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, banyak masalah yang dapat 

diteliti. Untuk itu perlu adanya pembatasan masalah agar masalah yang diteliti 

lebih fokus dan terarah. Pada penelitian ini masalah yang diteliti dibatasi pada 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan metode problem 

posing di kelas V SD Negeri 060922 Medan Sunggal pada materi pokok 

peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha dan Islam T.P. 2012/2013. 

 
1.4. Rumusan Masalah 

Masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: “Apakah dengan 

menggunakan metode problem posing dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa 

di kelas V SD Negeri 060922 Medan Sunggal pada materi pokok peninggalan 

sejarah masa Hindu-Buddha dan Islam T.P. 2012/2013?”. 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa dengan menggunakan metode problem posing di kelas V SD 

Negeri 060922 Medan Sunggal pada materi pokok peninggalan sejarah masa 

Hindu-Buddha dan Islam T.P. 2012/2013. 

 
1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi siswa, untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui kemampuan 

mengajukan maupun menjawab soal dengan metode problem posing.. 

2. Bagi guru, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS dan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

melalui metode problem posing. 

3. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran 

dan dapat rekomendasi pada guru-guru bidang studi lainnya untuk dapat 

menerapkan metode problem posing. 

4. Bagi peneliti sendiri, sebagai bahan pelatihan dalam meningkatkan hasil  

belajar siswa menggunakan metode pembelajaran problem posing. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan refrensi untuk melanjutkan peneltian yang sama di masa 

mendatang. 

 


