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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar merupakan dasar sebelum siswa 

melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Pendidikan dan pembelajaran IPS 

adalah salah satu aspek yang sangat penting yang perlu diajarkan di Sekolah. 

Oleh karena itu IPS diajarkan di tingkat Sekolah Dasar, menengah, atas, 

sampai perguruan tinggi. 

Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. Menurut 

Sardjiyo (2008:1.26)”IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, 

menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari 

berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan”. Pada jenjang SD/MI mata 

pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cinta damai. 

 Tujuan mata pelajaran IPS itu sendiri menurut kurikulum IPS tahun 

2006 (Sardjiyo 2008:1.29) agar peserta didik memiliki kemampuan 

diantaranya: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat  dan lingkungan, 2) Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) Memiliki komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) Memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.   

       

Dengan melihat tujuan mata pelajaran IPS, sekalipun di tingkat 

Sekolah Dasar memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam 

mempersiapkan membentuk individu yang memiliki potensi, keberanian dan 

memahami keberadaan dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan, 
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berkehidupan bermasyarakat dan sebagai warga negara yang baik. Pada 

pembelajaran IPS siswa diharapkan membawa dirinya secara dewasa dan 

bijak dalam kehidupan nyata. Siswa lebih baik dibawa langsung kedalam 

lingkungan alam dan masyarakat. Dengan lingkungan alam sekitar, siswa 

akan akrab dengan keadaan yang sebenarnya.  

Pada kenyataannya, dilapangan khususnya di kelas IV SD Negeri 2 

Sukasetia tempat peneliti mengajar mengalami masalah pada pembelajaran 

IPS dalam mengarahkan anak didik lebih cenderung pasif sehingga pelajaran 

yang diberikan sangat susah untuk dipahami. Di sini guru hanya sebagai 

salah satu sumber saja. Proses pelaksanaan pembelajaran IPS masih terpusat 

pada guru, anak tidak dilibatkan langsung pada lingkungan yang nyata 

dilapangan. Di sisi lain, tingkat penguasaan pelajaran IPS mereka masih 

sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa yang berada 

pada standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 65. Salah satu 

alternatif yang dapat diupayakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu dengan menggunakan pendekatan  yang tepat. Salah satu pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan CBSA. Diharapkan pendekatan ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Mudjiono (2009:115) 

”Pendekatan CBSA dapat diartikan sebagai anutan pembelajaran yang 

mengarah kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual-emosional siswa 

dalam proses pembelajaran, dengan pelibatan fisik siswa.” 

 Pelibatan intelektual-emosional/fisik siswa serta optimalisasi dalam 

pembelajaran, diarahkan untuk membelajarkan siswa bagaimana belajar 

memperoleh dan memproses perolehan belajarnya tentang pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai. Menurut Djamarah (2005:93) “Cara belajar 

siswa aktif (CBSA) adalah suatu sistem pengajaran yang lebih banyak 

mengikutsertakan, melibatkan anak didik untuk lebih berperan serta dalam 

proses pengajaran”. Dalam CBSA anak didik berusaha untuk mencerna 

sendiri, menanggapi, mengajukan pendapat serta memecahkan masalah, baik 

secara pribadi maupun bersama/berkelompok. Guru hanya berfungsi sebagai 
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pemberi informasi apabila diperlukan dan sebagai pengarah/pemandu dalam 

kegiatan interaksi pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas dengan judul “Penggunaan Pendekatan CBSA Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Tentang Perkembangan Teknologi Komunikasi Pada 

Pembelajaran IPS di Kelas IV SD Negeri 2 Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti 

Kabupaten Ciamis.”  

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Pada proses pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas IV SDN 2 

Sukasetia  proses pembelajaran berjalan kurang aktif dan siswa cenderung 

pasif, sehingga pelajaran yang diberikan susah untuk dipahami, sedangkan 

guru hanya salah satu sumber saja, anak tidak dilibatkan langsung. Nilai 

pelajaran IPS juga masih rendah.  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana penggunaan 

pendekatan CBSA agar meningkatkan  hasil pembelajaran IPS topik 

Perkembangan Teknologi Komunikasi di kelas IV Sekolah Dasar”. Adapun 

sub pertanyaan yang menjadi fokus penelitian adalah : 

1. Bagaimana rencana pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan 

CBSA dalam pembelajaran IPS tentang Perkembangan Teknologi 

Komunikasi di kelas IV SDN 2 Sukasetia ? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran siswa melalui Pendekatan 

CBSA dalam pembelajaran IPS tentang Perkembangan Teknologi 

Komunikasi di kelas IV SDN 2 Sukasetia? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa melalui Pendekatan CBSA tentang 

Perkembangan Teknologi Komunikasi di kelas IV SDN 2 Sukasetia ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 
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Ditujukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

di Sekolah Dasar melalui penggunaan Pendekatan CBSA sebagai upaya 

peningkatan aktivitas belajar kelas IV sekolah dasar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk memperoleh gambaran tentang rencana pembelajaran IPS 

dengan menggunakan Pendekatan CBSA dalam topik Perkembangan 

Teknologi Komunikasi di kelas IV SDN 2 Sukasetia. 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran melalui 

Pendekatan CBSA dalam pembelajaran IPS topik Perkembangan 

Teknologi Komunikasi di kelas IV SDN 2 Sukasetia. 

c. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui Pendekatan CBSA 

dalam pembelajaran IPS topik Perkembangan Teknologi Komunikasi 

di kelas IV SDN 2 Sukasetia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bermakna 

antara lain : 

1. Siswa 

a. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap konsep tentang 

perkembangan teknologi komunikasi melalui penggunaan pendekatan 

CBSA. 

b. Siswa merasa senang karena dilibatkan langsung dalam dalam proses 

pembelajaran. 

c. Mengurangi tingkat kepasifan siswa dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran. 

d. Motivasi siswa dan daya tarik siswa  IPS dapat meningkat. 

2. Guru  

a. Sebagai motivasi meningkatkan hasil belajar  dan aktivitas belajar siswa 

yang bervariasi.  

b. Guru semakin bersemangat dalam kegiatan belajar-mengajar. 

c. Guru semakin mantap mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran. 
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3. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran IPS. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Bab  I Pendahuluan 

Bab ini memaparkan latar belakang penelitian, perumusan masalah yaitu 

tentang identifikasi masalah dan rumusan masalah, kemudian dipaparkan 

tentang tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian dan struktur organisasi 

skripsi. 

Bab  II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis Tindakan:  

Bab ini memaparkan pembahasan teori yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Selain itu dipaparkan pula mengenai kerangka pemikiran dari 

peneliti terhadap permasalahan penelitian yang dianalisis. 

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan peneliti, termasuk 

beberapa komponennya yaitu lokasi dan subjek penelitian, Prosedur 

penelitian, definisi operasional, teknik dan instrument pengumpulan data serta 

teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 Bab ini menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil 

penelitian yang diperoleh penulis. Didalamnya berisi tentang pengolahan atau 

analisis data dan pembahasan dan pada bab IV dijawab pula hipotesis 

penelitian. 

Bab  V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan 

beserta rekomendasi. 

 

 


