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      BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Dalam 

proses belajar mengajar terdapat kesatuan yang tak terpisahkan antara siswa yang 

belajar dengan guru yang mengajar. Dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD), 

KTSP 2006. Salah satu program pengajarannya adalah mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi 

Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. IPS merupakan mata pelajaran yang 

mengintegrasikan materi-materi terpilih dari disiplin-disiplin ilmu sosial untuk 

kepentingan pengajaran anak didik.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 22 Tahun 2006, salah satu tujuan pembelajaran IPS di tingkat Sekolah 

Dasar adalah “Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

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

sosial”. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya keseimbangan antara 

sisi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan). 

 

Kemampuan berfikir logis dan kritis sangat dibutuhkan untuk melatih 

kreatifitas siswa dalam memecahkan suatu masalah. Taraf berfikir ini menuntut 

siswa untuk selalu mengasah dan menggunakan logika untuk mampu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Apalagi pada mata pelajaran IPS 

yang sarat akan topik-topik permasalahan yang memerlukan kemampuan kritis 

dan logis. Dalam penyampaian materi, guru harus mampu menyesuaikan dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai. Sehingga tujuan pembelajaran dapat 

terlaksana dengan baik. 

Siswa membutuhkan lingkungan belajar dalam rangka mengupayakan 

sebuah tantangan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan nyata, 

mengungkapkan ide-ide sebagai mata pelajaran yang berhubungan dengan dunia 

nyata. Hal ini berarti kegiatan belajar mengajar dan sistem penilaian harus 
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terpadu. Guru yang seharusnya sebagai fasilitator dalam mengembangkan 

pengetahuan yang dimiliki siswa di dalam kelas justru lebih banyak 

mendominasi kegiatan belajar-mengajar. Sedangkan siswa yang seharusnya lebih 

lebih aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru justru lebih diam dan banyak 

mendengarkan. Hal ini menghambat kreatifitas dan daya kritis siswa. Oleh 

karena itu dibutuhkan kegiatan belajar mengajar yang lebih mengaktifkan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu aspek yang turut menentukan mutu pendidikan adalah dengan 

menerapkan skenario pembelajaran yang efektif dan efisien. Belajar mengacu 

pada apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang diperoleh siswa. Dua kegiatan 

tersebut menjadi terpadu dalam kegiatan pembelajaran yang menimbulkan 

terjadinya hubungan timbal balik atau interaksi antara guru dan siswa pada 

proses pembelajaran  berlangsung. Hal ini sepadan dengan teori yang 

dikemukakan Richard dan Rodgers (dalam Hassanudin 2005:197) Komunikasi 

antara guru dan siswa atau sebaliknya memegang peranan penting dalam 

keberhasilan proses belajar mengajar. Guru didepan kelas mempunyai peran 

mengarahkan, membimbing, memotivasi kepada siswanya. 

Membutuhkan suatu konsep pendekatan pembelajaran yang dapat 

mengubah atau menjadikan suatu solusi dalam kondisi pembelajaran yang 

monoton. Pendekatan problem solving menjadi pilihan karena pendekatan ini 

sangat efektif dalam meningkatkan daya berfikir kritis siswa dan hasil unjuk 

kerja siswa. Pendekatan problem solving menekankan pada kerja ilmiah yang 

akan membantu siswa dalam menganalisa setiap topik permasalahan yang ada. 

Pendekatan problem solving ini juga diharapkan mampu membuat peserta didik 

lebih tertarik dengan mata pelajaran IPS, menjadikan siswa lebih aktif bertanya 

dan berani untuk mengemukakan pendapat atau ide pada saat pembelajaran 

berlangsung sehingga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi IPS peserta 

didik di dalam kelas. 



3 

 

Pendekatan problem solving akan lebih konkrit dengan menggunakan 

model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran group 

investigation ini menekankan pada siswa untuk bekerja dalam satu kelompok, dan 

menginvestigasi suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. 

Proses pembelajaran group investigation ini dimulai dengan tahap perencanaan, 

pemilihan topik permasalahan, pengumpulan data, analisis data, sintesis hingga 

menarik kesimpulan. Dengan model pembelajaran ini siswa-siswa mempunyai 

peran yang penuh dalam memberikan sumbangan argument dalam kelompoknya, 

sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan menumbuhkan interaksi yang 

positif dalam satu kelompok kerja. 

Interaksi yang positif dalam kelompok kerja terlihat dengan adanya 

kerjasama siswa dalam satu tim untuk dapat menemukan solusi pemecahan 

masalah. Masalah tersebut adalah masalah yang bersifat terbuka. Artinya masalah 

tersebut mempunyai banyak alternative jawaban yang dapat diutarakan siswa. 

Dengan begitu maka setiap siswa dalam satu kelompok akan mampu 

mengeluarkan pendapat mereka dan melatih mereka untuk berfikir kritis dan 

logis. 

Kegiatan belajar mengajar akan baik pula sejalan dengan kegiatan 

penilaian. Kegiatan penilaian pembelajaran perlu dilakukan secara menyeluruh 

dan berkesinambungan yang mencakup penilaian yang mencakup proses belajar 

dan penilaian terhadap hasil belajar. Untuk mencapai tujuan penilaian ini dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yang muaranya adalah penilaian penampilan 

siswa dalam bentuk akademik, tingkah laku dan sikap. Tingkah laku dan sikap 

yang dimaksud adalah berupa kerja sama dengan siswa lain, aktif memberikan 

masukan serta aktif berpendapat untuk kelompok. 

Berdasarkan hasil observasi di SD N Tanduk II terlihat bahwa kegiatan 

pembelajaran dan penilaian yang dilakukan oleh guru kelas IV  umumnya 

terfokus pada kegiatan yang menyangkut prestasi akademik saja dan kurang 

menaruh perhatian  terhadap kegiatan yang menyangkut tingkah laku dan sikap 
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siswa. Selain itu penilaian pembelajaran disekolah juga terfokus pada penilaian 

teknik tes, khususnya tes formatif yang berbentuk pilihan ganda. Penilaian yang 

terfokus  pada penilaian hasil belajar dengan alat ukur yang didominasi oleh soal-

soal pilihan ganda. Sehingga penilaian proses cenderung terabaikan. Akhirnya 

kegiatan disekolah ini tidak berjalan dengan semestinya dan rendahnya tingkat 

pemahaman siswa. Hal ini terlihat dari hasil belajar IPS siswa kelas IV SD N 

Tanduk II Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang menunjukkan bahwa dari 

33 siswa yang ada, hanya 60% yang berhasil mencapaik KKM sedangkan 40% 

masih dibawah KKM , dan diharapkan KKM yang mampu dicapai yaitu 90% 

dari KKM sebelumnya yaitu 75. Nilai tersebut diambil pada nilai ulangan harian, 

kompetensi dasar tentang masalah sosial di daerahnya. 

Penilaian pembelajaran untuk tiap tingkat sekolah diharapkan tidak lagi 

hanya terfokus pada penilaian yang berbasis pada hasil belajar teknis tes tertulis 

saja, namun penilaian sikap yang berorientasi pada unjuk kerja siswa juga sangat 

penting untuk dilakukan karena penilaian tersebut sangat penting dan memadai 

untuk umpan balik guru dalam meningkatkan keefektifan dan efisiensi kegiatan 

pembelajaran. Dalam melaksanakan penilaian pembelajaran juga disarankan agar 

alat ukur dan teknik yang digunakan hendaknya menuntut siswa 

mendemosntrasikan pengetahuan, ketrampilan, cara berfikir, ide atau gagasan 

ilmiah. Jadi teknik yang digunakan tidak hanya teknik tes saja namun penilaian 

dengan teknik non tes seperti unjuk kerja juga sangat layak dilakukan . 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengangkat sebuah topik 

yaitu penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Penilaian Unjuk 

Kerja IPS Melalui Pendekatan Problem Solving Dengan Model Group 

Investigation Siswa Kelas IV SD N Tanduk II Ampel Boyolali Tahun Ajaran 

2012/2013. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukaan, dalam kenyataan 

yang terjadi saat pembelajaran di SD N Tanduk II masih banyak ditemukan 
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permasalahan yang terjadi di luar proses pembelajaran dan di dalam proses 

pembelajaran. Dalam pengelolaan kelas, guru hanya menciptakan suasana 

belajar yang membosankan. Dengan tempat duduk yang berjajar berderet ke 

belakang tanpa ada inovasi lain dalam pengaturan tempat duduk. Keadaan 

tembok dinding kelas yang tidak ada hiasan dan tempelan kata-kata yang akan 

membantu siswa dalam memotivasi belajar. Siswa tidak akan nyaman dengan 

keadaan kelas yang tidak mendukung dalam menumbuhkan semangat belajar. 

Sumber dan media yang digunakan juga seadanya yaitu hanya buku-buku paket 

serta lembar kerja siswa (LKS) dan papan tulis saja. Guru jarang menggunakan 

alat peraga atau LCD yang sebenarnya dapat membantu menumbuhkan 

semangat belajar siswa. 

Pada saat observasi guru juga tidak menyiapkan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) yang khusus dibuat untuk setiap kompetensi dasar 

pada setiap mata pelajaran. RPP yang digunakan hanya RPP yang diberikan 

dari Pemerintah. RPP itu masih bersifat global. Guru tidak pernah membuat 

RPP karena alasan tidak ada waktu untuk membuat. Alasan lain 

mengungkapkan karena ada pekerjaan lain yang menyita waktu para guru 

sehingga pada umumnya guru di SD Tanduk II tidak pernah membuat RPP 

untuk setiap jam pelajaran yang akan mereka ampu. Dengan ketidaksiapan guru 

dalam membuat RPP maka akan berdampak pada pelaksanaan pembelajaran 

yang tidak maksimal. 

Pada saat proses belajar mengajar siswa juga kurang antusias dengan 

penjelasan guru khusunya pada mata pelajaran IPS karena masih menggunakan 

metode ceramah yang bersifat konvensional. Tidak ada pertanyaan dari siswa 

untuk guru, ataupun pertanyaan guru untuk siswa. Para siswa banyak yang 

bercengkrama dengan teman sebangkunya. Siswa tidak pernah memperhatikan 

penjelasan guru dengan seksama. Siswa terlihat kurang mampu mengasah cara 

berfikir kritis dan logis untuk belajar memecahkan suatu masalah yang 

dihadapi. Sehingga hanya terjalin komunikasi searah yaitu guru kepada siswa 
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tanpa ada timbal baliknya dari siswa kepada guru. Keadaan seperti jika selalu 

didiamkan lama-lama akan membuat siswa sangat acuh dan enggan untuk 

berkonsentrasi dengan setiap pembelajaran yang ada. 

Metode ceramah yang digunakan guru membuat siswa manjadi malas dan 

siswa bergurau dengan teman sebangkunya saja. Guru seharusnya menerapkan 

model pembelajaran inovatif yang mampu menarik perhatian siswa. Siswa 

harus dilatih bagaimana cara memecahkan masalah sosial saat dihadapkan pada 

permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Siswa bisa dibentuk ke dalam 

beberapa kelompok secara heterogen. Siswa akan mencoba memecahkan 

permasalahan dengan cara membuat perencanaan, kemudian menetapkan 

metode penyelidikan, melakukan penyelidikan, membuat kesimpulan dan 

mempresentasikan hasil kerja. Dengan model pembelajaran seperti ini siswa 

akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan melatih siswa bekerja sama 

dalam kelompok untuk menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi.   

Selain itu sistem penilaian evaluasi di sekolah tersebut masih 

menggunakan tes formatif biasa yang memaksimalkan kemampuan kognitif 

siswa saja. Guru tidak pernah melakukan penilaian proses, sehingga 

menjadikan banyak kemampuan afektif dan psikomotor siswa yang tidak 

tersentuh atau bahkan dianggap tidak penting oleh guru untuk dinilai. Penilaian 

hasil memang penting dan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan siswa selama 

mengikuti pembelajaran di SD. Namun penilaian proses juga harus 

dimaksimalkan karena penilaian proses akan melatih siswa dalam 

mengembangkan kemampuan afektif dan psikomotor siswa secara maksimal. 

Penilaian proses dapat dilakukan dengan banyak cara. sPenilaian proses dengan 

cara unjuk kerja (presentation), penilaian portofolio, penilaian penugasan, 

penilaian produk, dan lain sebagainya. Penilaian proses siswa lebih 

menekankan pada kemampuan proses siswa sebelum siswa menemukan hasil 

akhir dari suatu tugas. Dengan demikian siswa tidak bisa melakukan manipulasi 

jawaban supaya mendapatkan hasil yang maksimal.  
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Penilaian proses yang sesuai dengan model pembelajaran yang 

menekankan pada kerja ilmiah adalah penilaian yang menuntut siswa aktif 

sehingga guru akan mampu mengukur kemampuan siswa dengan skala yang 

telah ditentukan. Penilaian ini akan mengutamakan proses saat siswa akan 

berusaha mendapatkan hasilnya akhir dari penyelidikan siswa. Dengan 

demikian siswa akan termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya 

sehingga semua siswa berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang bagus 

dari guru.  

 Berdasarkan pengamatan selama proses belajar mengajar, ada banyak 

sekali kekurangan yang ditemukan, mulai dari pengelolaan kelas yang 

menjadikan siswa kurang nyaman berada di kelas sehingga siswa lebih nyaman 

bersendau gurau dengan teman daripada mendengarkan ceramah guru, 

ketidaksiapan guru dalam menyiapakan RPP karena RPP yang digunakan 

adalah RPP yang berasal dari pemerintah yang masih bersifat umum,kemudian 

kurangnya interaksi saat proses pembelajaran berlangsung, penggunaan model 

pembelajaran yang monoton. Selain itu hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

IPS juga minim. Nilai tertinggi yang diperoleh hanya berkisar 73-75 dan nilai 

terendah mencapai 50. Rata-rata kelas nilai mata pelajaran IPS yaitu 65, dan 

terakhir adalah sistem evaluasi yang masih menggunakan tes formatif saja, 

karena guru tidak pernah melakukan penilaian proses sehingga akan 

menghambat ketercapaian hasil belajar yang diharapkan, dan itulah 

permasalahan yang terjadi pada SD N Tanduk II Ampel Boyolali.   

1.3 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan permasalahan penelitian serta 

observasi yang dilakukan di SD N Tanduk II Ampel Boyolali, pembelajaran 

yang digunakan guru masih bersifat konvensional dan monoton. Oleh karena itu 

perlu adanya suatu pemilihan model pembelajaran yang dirasa dapat 

meningkatkan daya kritis berfikir dan minat siswa dalam mengikuti 
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pembelajaran IPS sehingga akan lebih memudahkan siswa dalam memahami 

pembelajaran yang dianggap sulit. 

Pendekatan pembelajaran yang dirasa mampu menyelesaikan masalah ini 

adalah dengan diterapkannya pendekatan problem solving melalui model 

pembelajaran group investigation. Pengkolaborasian antara pendekatan dan 

model ini sangat diharapkan untuk mampu melatih siswa berfikir kritis dalam 

pemecahan suata masalah. Selain itu dengan adanya pendekatan dan model 

pembelajaran yang inovatif ini akan menjadikan siswa lebih mandiri dan 

mampu mengembangkan kemampuan secara maksial.  

Selain itu sistem penilaian yang digunakan dalam menilai kemampuan 

berfikir siswa tidak hanya menggunakan tes formatif saja, namun akan lebih 

ditekankan pada tes unjuk kerja siswa yang menuntut siswa aktif, baik aktif 

secara individu maupun aktif dalam kelompok. Penilaian ini sangat efektif 

dengan model pendekatan problem solving melalui group investigation, karena 

dalam model pembelajara ini siswa harus mampu menyelidiki suatu masalah 

sampai akhirnya menemukan solusinya. Penilaian unjuk kerja siswa ini akan 

maksimal karena dalam setiap langkah-langkah pembelajaran akan 

mendapatkan pantauan dan dinilai oleh guru. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diajukanlah sebuah penelitian 

yang berjudul ” Pengembangan Penilaian Unjuk Kerja IPS Melalui Pendekatan 

Problem Solving Dengan Model Pembelajaran Group Investigation Siswa 

Kelas 4 SD N Tanduk II Ampel Boyolali Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut :  

”Apakah Pengembangan Penilaian Unjuk Kerja IPS Melalui Pendekatan 

Problem Solving Dengan Group Investigation Efektif Bagi  Siswa Kelas 4 SD 

N Tanduk II Ampel Boyolali Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013”.  
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ” Apakah Pengembangan 

Penilaian Unjuk Kerja IPS Melalui Pendekatan Problem Solving Dengan Group 

Investigation Efektif Bagi  Siswa Kelas 4 SD N Tanduk II Ampel Boyolali 

Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013”.  

1.6 Manfaat Penelitiaan 

a. Segi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan bagi peningkatan dan 

perbaikan pembelajaran IPS, dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada. 

Dan untuk mengetahui besarnya dampak positif signifikan yang dihasilkan 

dari  pengembangan penilaian unjuk kerja IPS melalui penggunaan 

pendekatan problem solving melalui model pembelajaran group investigation 

terhadap hasil unjuk kerja siswa. 

b. Segi Praktis 

a) Bagi Guru 

1. Dapat digunakan sebagai masukan bagi guru sekolah dasar melakukan 

penilaian proses dengan baik. 

2. Meningatkan kreativitas guru untuk menciptakan model pembelajaran 

yang menarik dalam proses pembelajaran. 

b) Bagi Sekolah 

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki pembelajaran di 

dalam sekolahan. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa sebagai langkah awal untuk 

meningkatkan prestasi sekolah. 

c) Bagi Siswa  

1. Meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa. 

2. Pembelajaran akan lebih bermakna karena siswa mempunyai 

gambaran tentang materi Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 


