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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting di era sekarang. 

Banyak sekali tantangan yang semakin berat dalam dunia pendidikan. Hal itu 

berimbas pada tuntutan kepada para pengajar untuk menciptakan pembelajaran 

yang menarik, sehingga menyebabkan siswa menjadi semangat dalam belajar. 

Belajar merupakan usaha untuk memperoleh kepandaian atau  ilmu. Tentu 

saja dalam proses belajar dilakukan secara sadar untuk memperoleh kepandaian 

atau ilmu yang ingin dipelajari. Sebagai hasil atau output dari proses belajar 

adalah diperolehnya sebuah pengalaman atau perubahan tingkah laku. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto (2010: 2), belajar merupakan suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Belajar dapat berlangsung dengan maksimal apabila pembelajaran telah 

dirancang dengan baik. Mengacu pada pengertian pembelajaran dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar. Disisi lain menurut aliran behavioristik, pembelajaran 

adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai 

cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal 

dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Sedangkan aliran humanistik 

mendeskripsikan pembelajaran sebagai memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. Jadi pembelajaran adalah proses atau cara belajar yang 

memberikan kesempatan kepada siswa berpikir agar mengenal dan memahami 

sesuatu yang sedang dipelajari sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Dalam 

hal ini berarti pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. 
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Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat terlaksana, salah 

satunya dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. Metode yang sesuai dan bervariasi terutama sangat dibutuhkan 

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Hal ini dikarenakan materi 

yang sangat banyak dan berkaitan langsung dengan kehidupan sosial di sekitar 

siswa. Apalagi ditambah dengan semangat guru yang besar dan alat peraga yang 

sangat memadai. Pembelajaran akan berlangsung menarik dan menyenangkan 

sehingga siswa tidak pernah merasa bosan untuk belajar di sekolah.  

Metode yang bervariasi, itulah yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

sehingga siswa tidak merasa bosan dalam setiap pembelajaran yang berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi yang terjadi di kelas 5 SD Negeri 1 Jiken adalah 

variasi metode pembelajaran sangatlah terbatas. Apalagi dalam mata pelajaran IPS 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran IPS lebih cenderung menggunakan 

metode konvensional yaitu metode ceramah sehingga tidak ada variasi dalam 

penggunaan metode pembelajaran yang cenderung menggunakan metode ceramah 

saja. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor. Salah satunya dikarenakan metode 

ceramah dirasa yang paling cocok untuk materi IPS yang sebagian besar hanya 

berbentuk bacaan yang perlu dihafal. Penyebab lainnya adalah kurang kreatifnya 

guru dalam menyajikan pembelajaran yang disebabkan guru sudah mulai 

memasuki usia senja menyebabkan semangat mengajarpun menjadi turun. Hal ini 

juga berimbas pada kurang bervariasinya metode atau model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru kelas tersebut. Disisi lain banyak siswa yang malas membaca 

materi pelajaran menambah daftar panjang pembelajaran IPS menjadi begitu 

membosankan yang mengakibatkan siswa tidak tertarik untuk belajar sehingga 

menyebabkan nilai para siswa menjadi rendah. Terbukti dari 34 siswa yang ada di 

kelas 5 hanya 16 anak yang mencapai KKM. Keadaan itu dapat dibuktikan dari 

hasil observasi awal yang telah dilakukan di kelas V SD Negeri 1 Jiken semester 

II tahun 2012/2013 dengan jumlah 34 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki 

dan 15 siswa perempuan pada pembelajaran IPS menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa masih rendah. Hal ini bisa terlihat dari nilai hasil evaluasi siswa pada mata 

pelajaran IPS yang telah dilakukan oleh guru kelas dimana sebagian besar siswa 
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masih memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berikut 

ini adalah data hasil belajar siswa yang telah didapatkan dari guru kelas terdapat 

dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPS Pra Siklus 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Jiken  

Semester 2/2012-2013 

No. Nilai 
Sebelum Tindakan 

Frekuensi Persentase (%) 

1 45 – 50 9 26,5 

2 51 – 56   7 20,6 

3 57 – 62 2 5, 9 

4 63 – 68 9 26, 5 

5 69 – 74 3 8,8 

6 75 – 80 4 11,8 

Jumlah 34 100    

Rata-rata 60,1  

Nilai tertinggi 80  

Nilai terendah 45  

 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 65) data hasil belajar 

pada perolehan nilai pra siklus dapat diketahui jumlah siswa yang sudah tuntas 

dan yang belum tuntas dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPS Pra Siklus 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Jiken 

Semester 2/2012-2013 

Kriteria Ketuntasan Frekuensi Persentase 

Tidak Tuntas <65 18 53% 

Tuntas ≥65 16 47% 

 

Berdasarkan tabel di atas ketuntasan hasil belajar IPS siswa pra siklus 

dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM ≥ 65) sejumlah 18 siswa atau 53%, sedangkan yang sudah 

mencapai atau melebihi kriteria ketuntasan minimal sejumlah 16 siswa dengan 

persentase 47%. 
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Sebagian besar siswa yang mengikuti pembelajaran tidak berani menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh guru merupakan salah satu 

penyebab pembelajaran menjadi tidak aktif dan komunikatif. Mungkin bisa saja 

dikarenakan siswa takut salah, takut kepada guru kelas, atau memang tidak tahu 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh guru kelas. Hanya 

siswa-siswa tertentu yang aktif dalam pembelajaran. Selama proses pembelajaran 

berlangsung kelihatannya siswa menguasai materi, tetapi pada pertemuan 

berikutnya siswa sudah lupa materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya, sehingga dibutuhkan proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

serta menanamkan pemahaman terhadap materi kepada siswa yang dapat bertahan 

dalam ingatan jangka panjang siswa. Untuk itulah dipilih metode PQ4R yang 

merupakan singkatan dari preview, question, read, reflect, recite, review. Dengan 

metode PQ4R diharapkan pembelajaran IPS menjadi lebih menarik dan tingkat 

ketuntasan anak menjadi meningkat.  

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti ingin meneliti penggunaan metode 

PQ4R untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 1 Jiken 

Kecamatan Jiken Kabupaten Blora semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi rendahnya hasil 

belajar dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu : 

1. Guru dalam menyampaikan materi pelajaran IPS lebih cenderung 

menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah sehingga tidak ada 

variasi dalam penggunaan metode pembelajaran. 

2. Siswa bosan terhadap pembelajaran IPS terlalu banyak materi dan tidak 

menarik. 

3. Siswa malas membaca sehingga tidak benar-benar memahami dan menguasai 

materi. 

Permasalahan di atas timbul dikarenakan kurangnya variasi metode 

pembelajaran sehingga menyebabkan siswa menjadi bosan dalam mengikuti 

pelajaran. Ditambah lagi materi IPS yang sangat banyak dan penyajian materinya 

yang kurang menarik. Siswa juga tidak tertarik untuk membaca materi karena 
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malas membaca materi pelajaran yang  begitu banyak. Semua masalah itulah yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa sehingga terjadi ketidakpuasaan pada 

diri guru di kelas tersebut. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah : “Apakah penggunaan metode PQ4R dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 1 Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten 

Blora semester genap tahun pelajaran 2012/2013?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 dengan 

menggunakan metode PQ4R di SD Negeri 1 Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten 

Blora semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan mengokohkan 

teori tentang pembelajaran dengan menggunakan metode PQ4R. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat: 

a) Bagi siswa 

Proses pembelajaran dengan metode PQ4R dapat membuat seluruh siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

khususnya pada mata pelajaran IPS. 

b) Bagi guru 

Sebagai informasi bagi guru mengenai metode pembelajaran yang inovatif 

dan menjadi masukan bagi guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. 
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c) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang interaksi 

antara guru dan siswa dalam pembelajaran dan mengetahui keefektifan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru serta menjadi referensi bagi sekolah 

dalam mengembangkan pembelajaran agar meningkatkan kualitas, efektivitas dan 

kreativitas pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


