
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran berupa mengubah masukan berupa siswa yang belum

terdidik, menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan

tentang sesuatu, menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. Demikian pula siswa

yang memiliki sikap, kebiasaan atau tingkah laku yang belum mencerminkan

eksistensi dirinya sebagai pribadi baik atau positif, menjadi siswa yang memiliki

sikap, kebiasaan dan tingkah laku yang baik. Sebenarnya belajar dapat saja terjadi

tanpa pembelajaran, namun hasil belajar akan tampak jelas dari suatu aktivitas

pembelajaran. Begitu juga dalam pembelajaran IPS.

Pada dasarnya tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mendidik dan

memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai

dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi

siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan

memperoleh hasil belajar yang baik.1

Berdasarkan tujuan  dari pembelajaran IPS, tampaknya dibutuhkan suatu

pola pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan tersebut. Etin

Solihatin menjelaskan seoarang guru disadari atau tidak, harus memilih strategi

tertentu agar pelaksanaan pembelajaran di kelas berjalan lancar dan hasilnya

optimal. Karena tidak ada seorangpun guru yang tidak mengharapkan demikian,

1 Etin Solihatin, Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS, Jakarta: Bumi
Aksara, 2008, hlm, 15
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karena setiap individu guru masih mempunyai nurani yang peka terhadap anak

didiknya. Tidak ada guru yang menginginkan kondisi pembelajaran yang kacau

dengan aktivitas belajar yang jelek, sehingga setiap guru pasti akan

mempersiapkan strategi pembelajaran yang matang dan tepat.2

Selama ini dalam proses pembelajaran IPS, guru hanya menggunakan satu

metode saja yaitu ceramah, sehingga pembelajaran hanya berlangsung satu arah

yang mana informasi-informasi dan sumber-sumber hanya berpusat pada guru

saja. Sesekali guru memadukan metode ceramah dengan tanya jawab, tetapi hanya

sebahagian siswa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. Guru hendaknya

memperhatikan perbedaan-perbedaan individual atau daya tangkap siswanya,

sehingga tujuan pembelajaran yang di harapkan dapat tercapai semaksimal

mungkin.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Sekolah Dasar Negeri 015 Palung

Raya Kecamatan Tambang, ditemukan data bahwa guru kelas IV telah berupaya

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan berbagai macam cara seperti:

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan mengemukakan

gagasan, serta mendisain pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok. Namun

demikian, hasil belajar belum begitu memuaskan, siswa cenderung pasif dan

kurang kreatif sehingga fungsi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

tidak dapat dicapai sepenuhnya, ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut.

2 Ibid, hlm,  15



1. Dari 25 orang siswa terdapat 11 orang siswa atau 44% hasil belajarnya belum

mencapai nilai di atas Kriteria Ketentuan Minimal (KKM) yang telah

ditetapkan (65)

2. Sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal dengan baik, hal

ini terlihat ketika dilakukan ulangan, dari 25 orang siswa hanya 14 orang

siswa atau 56% yang dapat menjawab soal dengan benar.

3. Setiap kali diberi tugas rumah, rata-rata nilai siswa masih memperoleh nilai

rendah, hal ini terlihat ketika diperiksa bersama-sama hanya 12 orang siswa

atau 48% dari 25 orang siswa yang dapat menjawab tugas dengan benar.

Berdasarkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala di atas, terlihat bahwa

siswa kurang inisiatifnya dalam proses pembelajaran, dengan kata lain hasil

belajar siswa yang diperoleh belum optimal. Mengingat pentingnya hasil belajar

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, maka guru perlu berupaya

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan beberapa usaha perbaikan

dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang dipandang

memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan pembelajaran IPS adalah strategi

meninjau kesulitan.

Strategi meninjau kesulitan merupakan strategi yang dirancang seperti

halnya permainan TV, jawaban diberikan terlebih dahulu, dan tantangannya

adalah mengajukan pertanyaan yang cocok atau benar. Format ini bisa dengan

mudah digunakan sebagai tinjauan tentang materi pelajaran.3 Silbermen

3 Melvin L. Silberman, Active Learning (101 Cara Belajar Siswa Aktif), Bandung:
Nusamedia, 2009, hlm, 258



menjelaskan bahwa keunggulan strategi meninjau kesulitan adalah sebagai

berikut:

1. Cara yang pasti untuk membuat pembelajaran tetap melekat dalam pikiran

2. Strategi ini dapat mengalokasikan waktu untuk meninjau kembali apa yang

telah dipelajari.

3. Materi yang telah dibahas oleh siswa cenderung lima kali lebih melekat di

dalam pikiran ketimbang materi yang tidak, sehingga hasil belajar siswa lebih

dapat ditingkatkan.

4. Memungkinkan siswa untuk memikirkan kembali informasi dan menemukan

cara untuk menyimpannya di dalam otak. 4

Melihat permasalahan dan keunggulan strategi meninjau kesulitan di atas,

peneliti tertarik membuat sebuah penelitian tindakan kelas dengan judul

“Penerapan Strategi Meninjau Kesulitan untuk Meningkatkan Hasil Belajar

Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas IV Sekolah

Dasar Negeri 015 Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”.

B. Defenisi Istilah

1. Strategi meninjau kesulitan merupakan strategi yang dirancang seperti halnya

permainan TV, jawaban diberikan terlebih dahulu, dan tantangannya adalah

mengajukan pertanyaan yang cocok atau benar. Format ini bisa dengan mudah

digunakan sebagai tinjauan tentang materi pelajaran.5 Caranya adalah pertama

sekali guru mempersiapkan tiga jawaban, sedangkan siswa tugasnya adalah

4 Ibid, hlm, 249
5 Ibid, hlm, 258



membuat sebuah pertanyaan yang sesuai atau cocok dengan jawaban tersebut,

dan siswa yang dapat membuat pertanyaan yang benar, maka siswa diberikan

poin atau nilai.

2. Hasil belajar merupakan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran secara

penuh, yang terlihat dari tinggi atau rendahnya nilai siswa. Hasil tersebut

berupaa skor atau nilai yang diperoleh melalui sebuah tes atau evaluasi.6

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah penerapan strategi meninjau

kesulitan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial materi kenampakkan alam dan buatan di kelas IV Sekolah

Dasar Negeri 015 Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi

kenampakkan alam dan buatan di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 015 Palung

Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan penerapan strategi

meninjau kesulitan.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain:

6 Nashar, Peranan Motivasi & Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaran, Jakarta:
Delia Press, 2004, hlm, 77



a. Bagi siswa

1) Meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas IV

Sekolah Dasar Negeri 015 Palung Raya Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.

2) Memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses

belajar mengajar di kelas.

b. Bagi guru

1) Penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mengambil tindakan-

tindakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

2) Memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan guru dalam

meningkatkan hasil belajar siswa yang merupakan permasalahan salama

ini.

c. Bagi Sekolah

1) Meningkatkan prestasi sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan hasil

belajar siswa.

2) Meningkatkan mutu tenaga pengajar khususnya pada guru Sekolah

Dasar Negeri 015 Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar dari segi penerapan strategi pembelajaran yang tepat.

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi arsip dan menjadi petunjuk

sekolah dalam mengambil keputusan terutama yang berhubungan

dengan hasil belajar siswa.

d. Bagi Peneliti



1) Menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang perbaikan

pembelajaran.

2) Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Sarjana Pendidikan SI

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN Suska Riau.


