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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aktivitas belajar  merupakan prinsip atau asas yang sangat penting 

didalam proses pembelajaran. Karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat. 

Berbuat untuk mengubah tingkah laku kearah yang lebih baik serta 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu.
1
 

Dalam proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan aktivitas 

siswa dalam berfikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran dengan aktivitas 

siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, di 

olah, kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda, atau siswa akan 

bertanya, mengajukan pendapat, menimbulkan diskusi dengan guru. Dalam 

berbuat siswa dapat menjalankan perintah, melaksanakan tugas. Bila siswa 

menjadi partisipasi yang aktif, maka ia akan memiliki ilmu/pengetahuan yang 

baik.
2
  

Faktor aktivitas siswa sebagai subyek belajar sangat menentukan 

dalam proses pembelajaran, tidak seperti kegiatan di masa lalu yang lebih 

banyak menghandalkan interaksi belajar mengajar searah. Fungsi dan peranan 

guru dalam hal ini menjadi amat dominan. Siswa dalam proses pembelajaran 
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dewasa ini, diharapkan tidak hanya menyimak dan mendengarkan informasi 

yang diberikan oleh guru semata tetapi siswa harus mampu mengembangkan 

potensinya melalui aktivitas-aktivitas mereka di kelas. 

Untuk dapat menciptakan aktivitas siswa pada berbagai situasi proses 

pembelajaran perlu diterapkan metode sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran pada dasarnya bertujuan 

untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien.  

Adanya aktivitas yang tinggi dalam belajar akan mencapai hasil yang 

optimal. Dengan adanya usaha yang tekun terutama yang didasari oleh adanya 

aktivitas yang tinggi  dalam belajar maka seseorang itu akan dapat melahirkan 

prestasi yang baik. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra’d ayat 11:
3
 

                            

                                  

             

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas  

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia “. (QS. Ar-Ra’d 13:11). 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum 

apabila mereka tidak merubah diri mereka. Seorang guru harus mampu 

meningkatkan aktivitas peserta didik yang proses belajarnya masih rendah 
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menjadi peserta didik yang memiliki aktivitas dan hasil belajar yang tinggi. 

Untuk mendapatkan aktivitas belajar yang efektif, diperlukan aktivitas peserta 

didik dalam berfikir maupun berbuat. Selain itu, guru juga harus mampu 

membangkitkan aktivitas siswa ketika mengikuti proses pembelajaran, 

termasuk dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, oleh sebab itu 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial harus diajarkan dengan penggunaan 

metode yang tepat, sehingga siswa terlibat lansung dalam kegiatan belajar 

mengejar, maka apabila pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dianjurkan dengan 

metode yang tepat akan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

Secara mendasar Ilmu Pengetahuan Sosial berkenaan dengan 

kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. 

Ilmu Pengetahuan Sosial berkenaan dengan cara manusia memenuhi 

kebutuhannya, baik memenuhi kebutuhan materi, budaya dan kejiwaannya.
4
 

Singkatnya Ilmu Pengetahuan Sosial mempelajari, menelaah, dan mengkaji 

sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya 

atau manusia sebagai anggota masyarakat. 

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat 

di jangkau pada geografi dan sejarah. Terutama pada gejala dan masalah sosial 

kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik.
5
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Adapun tujuan kurikuler Ilmu Pengetahuan Sosial yang harus di capai 

sekurang-kurangnya meliputi:
6
 

1. Membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupan masyarakat 

2. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat 

3. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan 

sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta 

berbagai keahlian 

4. Membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan 

keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian 

kehidupannya yang tidak terpisahkan 

5. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuan Ilmu Pengetahuan Sosial sesuai dengan 

perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, dan perkembangan 

ilmu dan teknologi. 

Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial sangat berpengaruh dalam memberikan siswa bekal 

untuk menghadapi masyarakat. Sehingga menjadi tantangan bagi guru untuk 

menggunakan metode pembelajaran yang dapat berpengaruh terhadap 

aktivitas belajar siswa, serta dibutuhkan berbagai strategi, dan berbagai variasi 
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media pembelajaran agar aktivitas belajar siswa lebih meningkat, dan siswa 

tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran yang pada umumnya guru 

hanya menggunakan media pembelajaran apa adanya tanpa adanya metode 

dan variasi pembelajaran sehingga membuat siswa merasa bosan dan asik 

dengan dirinya sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Sekolah Dasar Negeri 029 Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar, diketahui bahwa aktivitas belajar Ilmu Pengetahuan Sosial masih 

tergolong rendah. Hal itu dapat dilihat dari gejala-gejala yang terjadi di kelas, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dari 29 jumlah siswa, sebanyakn 15 orang atau 51,72% siswa yang 

memberi tanggapan atau bertanya kepada guru atau temannya saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Dari 29 jumlah siswa, sebanyak 13 orang atau 44,82% siswa yang 

menyimak pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

3. Dari 29 jumlah siswa, sebanyak 10 orang atau 34,48% siswa yang menulis 

materi yang disampaikan. 

Dari gejala-gejala tersebut, terlihat bahwa aktivitas siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masih tergolong rendah. Sebelumnya, guru 

telah berupaya untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan berbagai cara, di 

antaranya: 

1. Guru telah melakukan pembelajaran dengan cara membentuk kelompok-

kelompok besar. 
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2. Guru berulang kali meminta siswa untuk memberikan feed back dalam 

belajar. 

3. Guru berulang kali meminta siswa bertanya ketika proses pembelajaran. 

Namun usaha-usaha yang dilakukan ternyata belum dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan hanya siswa tertentu saja 

yang aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik ingin 

melakukan suatu penelitian tindakan kelas sebagai upaya perbaikan terhadap 

pembelajaran dengan judul Penerapan Metode Pembelajaran Moderasi 

dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas V Sekolah Dasar Negeri  029 

Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

 

B. Definisi Istilah 

1. Moderasi adalah kegiatan untuk mengatur dan memandu komunikasi 

interaktif, baik yang berbentuk lisan maupun tulisan.
7
 

2. Aktivitas belajar adalah suatu usaha siswa untuk membangun pengetahuan 

dalam dirinya. Dalam proses pembelajaran terjadilah perubahan dan 

peningkatan mutu, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan siswa, baik 

dalam ranah kognitif, psikomotor, dan efektif.
8
 

 

                                                             
7
Daryanto, Syaiful Karim, Pembelajaran Abad 21, (Malang: Gava Media, 2016), h. 229 

8
 Istarani, Kiat Membelajarkan Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Press,  2007),  h. 82 



 7 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:“Apakah 

penerapan metode moderasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V Sekolah Dasar Negeri 029 

Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan pemecahan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aktivitas belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dapat ditingkatkan 

melalui penerapan metode pembelajaran moderasi kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 029 Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain: 

a. Bagi siswa 

1) untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V Sekolah Dasar Negeri 029 

Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

2) memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses 

pembelajaran di kelas 
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b. Bagi guru 

1) Sebagai salah satu alternatif dalam memilih metode pembelajaran 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

2) Mengembangkan kualitas guru dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di kelas 

3) Memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan guru dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa yang selama ini menjadi 

permasalahan. 

c. Bagi sekolah 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi arsip dan menjadi petunjuk 

sekolah dalam mengambil keputusan terutama yang berhubungan 

dengan aktivitas belajar siswa. 

2) Meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan 

aktivitas belajar 

d. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana 

meningkatkan aktivitas belajar siswa terhadap materi Ilmu 

Pengetahuan Sosial, sehingga dapat menerapkan pembelajaran dengan 

baik.  


