
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masih merupakan mata pelajaran yang tidak

terlalu disukai dan dianggap tidak penting bagi peserta didik. Hal ini diperkuat  fakta bahwa

hasil belajar peserta didik pada mata pelajran IPS kebanyakan hanya rata-rata saja, dan hanya

sedikit peserta didik yang mampu memperoleh nilai yang melampaui KKM. Tujuan

pembelajaran IPS yang termuat dalam Standart isi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah

agar siswa memiliki kemampuan mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan

masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis,

rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial,

memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.1

Tujuan Mata Pelajaran IPS tersebut, akan  tercapai bila peserta didik memiliki minat

untuk belajar yang dapat dilihat dari hasil belajar yang tinggi. banyak faktor yang ditengarai

menjadi pemicu rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS antara lain:

struktur materi yang sangat padat, cakupan materi yang luas dan terdiri dari kajian-kajian

ilmu sosial yang bermacam-macam (sejarah, sosiologi, ekonomi dan geografi), anak belum

memiliki ketrampilan belajar untuk menguasai materi tersebut, atau metode mengajar guru

yang belum sesuai dengan karakteristik siswa.

Lebih lanjut pembelajaran IPS di sekolah diharapkan dapat mengembangkan pribadi

siswa yang berjiwa sosial, saling menghargai satu sama, tidak angkuh dan sombonr serta

bersikap toleransi sebagai mana telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an sebagai

berikut:

1 Permen diknas RI tahun 2006,Standar isi SK-KD dan SKL,Jakarta:BSNP-Depdiknas
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Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan

janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (QS. Luqman ayat 18).

Bertolak dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bawah kehidupan aturan

kehidupan sosial telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-qur’an, seperti tidak sombong,

bertoleransi dan sebagainya, karena sesungguhnya tidak ada di atas bumi ini yang mulia

kecuali Allah SWT sebagai mana dijelaskan dalam firmannya:







Artinya: Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang

mempunyai kebesaran dan kemuliaan (QS. Ar-Rahmaan ayat 26-27).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa guru

telah menerapkan metode-metode pembelajaran yang cukup variatif. Pada umumnya

pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran cooperatif dengan metode tanya

jawab dan penugasan. Metode tanya jawab sebenarnya cukup disenangi oleh peserta didik

namun hal tersebut tidak membuat hasil belajar siswa lebih baik atau meningkat.

Permasalahan di atas, timbul disebabkan: pertama, kurangnya tanggung jawab

individu terhadap pembelajaran karena sebagian dari peserta didik merasa sudah ada

temannya yang bisa mempertanggung jawabkan tugas-tugas pada saat pembelajaran

berlangsung. Sehingga ketika peserta didik diberi tes secara individu, sebagian besar  tidak

bisa menyelesaikan dengan baik karena tingkat pemahamannya terhadap materi pelajaran

tersebut masih tergolong rendah. Kedua, saat wawancara sebagian besar peserta didik  pasif,



mengikuti pelajaran tanpa rasa keingintahuan, tidak mengajukan pertanyaan, dan tidak

membutuhkan informasi untuk memecahkan masalah. Padahal, pembelajaran aktif terjadi

apabila informasi, ketrampilan dan sikap berlang sung melalui proses penyelidikkan atau

proses bertanya dan setiap peserta didik dikondisikan dalam sikap mencari informasi bukan

sekedar menerima.2

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2013/2014, Pembelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan pada siswa dan berusaha untuk meningkatkan hasil belajar

siswa. Usaha-usaha yang dilakukan oleh guru sebagai berikut:

1. Guru menggunakan metode bervariasi dalam melaksanakan prosesm pembelajaran

seperti menggunakan metode ceramah, tanya jawab.

2. Dalam proses pembelajaran guru menggunakan media gambar

Akan tetapi setelah peneliti melakukan pengamatan lebih lanjut, ternyata masih

dijumpai gejala-gejala di antaranya:

a. Nilai yang diperoleh siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal

ini terlihat dari 23 siswa hampir 65% siswa atau 15 siswa belum mendapatkan

ketuntasan dalam belajar. Nilai KKM yang ditetapkan sekolah yakni 70.

b. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan meskipun telah

disampaikan guru secara berulang-ulang. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi yang

dilaksanakan setelah pembelajaran.

c. Hanya sekitar 69% siswa atau 16 orang jika diberi soal dapat dikerjakan dengan baik

dan dijawab dengan benar.

d. 50% siswa tidak bisa menjawab umpan balik yang diberikan oleh guru

Berdasarkan dari gejala-gejala yang dikemukakan di atas, dapat dianalisa bahwa hasil

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kurang optimal.

2 Silberman. Active Learning 101 cara Belajar Siswa Aktif. Bandung: Nusa Media. 2006, h. 138



Pada dasarnya banyak upaya yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar

siswa diantaranya dengan menggunakan strategi pembelajaran tantangan berliku

(Curverballs).

Strategi tantangan berliku (Curverballs) merupakan strategi pembelajaran yang

dilaksanakan secara diskusi dalam menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan materi.3

Oleh sebab itu, alasan peneliti memiliki strategi ini karena siswa ikut serta secara aktif dalam

proses pembelajara

Mencermati uraian tentang strategi pembelajaran di atas, maka penulis tertarik ingin

melakukan suatu penelitian tindakan sebagai upaya perbaikan terhadap pembelajaran dengan

judul: “Peningkatan Hasil  Belajar IPS dengan Menggunakan Strategi Tantangan Berliku

(Curverballs) pada Siswa Kelas VA Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru”.

B. Definisi Istilah

1. Strategi tantangan berliku (Curverballs) merupakan strategi pembelajaran yang

dilaksanakan secara diskusi dalam menyampaikan materi pelajaran.4

2. Hasil Belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.5

Bentuk operasional dari hasil belajar ini adalah nilai yang diperoleh siswa setelah

mengikuti evaluasi atau tes yang diberikan oleh guru.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka  penulis dapat merumuskan

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah penerapan strategi tantangan berliku

(Curverballs) dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas VA Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 1 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2013/2014?

3 Ibid. 116
4 Selbermen. Loc. Cit. h. 138
5 Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 3



D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui Peningkatan hasil  belajar IPS

kelas VA Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2013/2014 melalui

penerapan strategi tantangan berliku (Curverballs) pada siswa

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain:

1. Bagi Siswa

a. Dapat meningkatkan hasil siswa dalam mata pelajaran IPS pada khususnya dan semua

mata pelajaran pada umumnya.

b. Memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran.

2. Bagi Guru

a. Memberikan suatu pengalaman yang berharga bagi guru dalam kegiatan belajar

mengajar dengan penggunaan strategi tantangan berliku (Curverballs), sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu model serta bahan acuan dalam

pelaksanaan pembelajaran.

3. Bagi Sekolah

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan dalam menentukan

kebijakan tentang model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran IPS diberbagai

jenjang pendidikan umumnya, khususnya di sekolah dasar.




