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PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Balakang Masalah 

 

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan 

disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada 

anak sehingga timbul interaksi keduanya, agar anak tersebut mencapai 

kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus.1 

Pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu hal untuk membentuk 

pribadi dan potensi yang penting dalam diri pribadi seseorang untuk 

mencerdaskan manusia baik secara individu maupun kelompok. Menyadari hal 

tersebut, akan begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan seseorang, keluarga 

dan bangsa sehingga diharapkan dengan sebeb sistem pendidikan yang baik 

diharapkan generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet untuk mewujudkn 

generasi penerus yang berkualitas, menjadi insan-insan kamil yang mampu 

melaksanakan tanggung jawab melalui proses pendidikan itu sendiri. Selain itu 

juga, seseorang akan memperoleh ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan 

umum maupun ilmu agama dan mampu menyelesaikan diri untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Secara umum tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa peserta didik 

kearah tingkat kedewasaan, maksudnya peserta didik dituntut agar dapat berdiri 

 
1Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Reneka Cipta, 2001), h. 70. 
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sendiri dalam hidupnya dan mampu menyesuaikan diri ditengah-tengah 

masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indoneisa Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab II 

pasal 3 yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.2 

 

Pendidikan di tingkat Madrasah Ibtidaiyah merupakan lembaga 

pendidikan formal pada jenjang dasar. Banyak pihak menaruh perhatian bahwa 

pendidikan dasar adalah jembatan bagi upaya peningkatan pengembangan sember 

daya manusia untuk dapat berkompetensi dalam skala regional maupun 

internasional. Di samping itu juga, sekolah dasar merupakan landasan bagi 

pendidikan selanjutnya. Pada tingkat sekolah dasar sangat memungkinkan untuk 

dikembangkan usaha dalam peruabahan mutu pendidikan, hal ini dilakukan 

melalui penataan kelembagaan, pengelolaan, dan peningkatan mutu pendidikan.3 

Guru merupakan pemegang peranan utama dalam proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

 

 

 

 

 
 

2 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 12. 

 
3 Ahmad Susuanto, Teori Balajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2014), h. 92. 

 

 

serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atau dasar hubungan timbal balik 
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yang berlangsung dengan situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.4 

Salah satu usaha guru untuk mencapai tujuan pendidikan adalah melalui 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat terjadi interaksi antara guru dan 

peserta didik. Guru merupakan komponen pembalajaran yang sangat menentukan 

keberhasilan tujuan pendidikan. Merealisasikan tujuan pendidikan tersebut 

merupakan tugas yang sangat berat bagi guru yang mengajar, sebab guru adalah 

orang yang secara langsung berhubungan dengan peserta didik dalam rangka 

membimbing dan mengarahkan mereka. Konsep mengajar seperti ini sesuai 

dengan firman Allah swt. dalam QS An-Nahl ayat 125 yang berbunyi: 

 

                                 

                           

 
Ayat ini dipahami oleh ulama sebagai menjelaskan 3 macam metode 

dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah, terhadap cendekiawan 

yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dengan hikmah 

 berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun ( حكمة)

perbuatan. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan mau’izhah. 

Kata ( املوعظة ) al-mau’izhah diambil dari kata ( وعظ ) wa’azha yang berarti 

nasehat. Mau’izhah adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada 

 

4 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, (Padang: Ciputat Press, 

2005), h. 86. 
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kebaikan. Mau’izhah hendaknya disampaikan dengan ( حسنة ) hasanah/baik yang 

mana ia baru dapat mengena hati sasarannya bila ucapan yang disampaikan itu 

disertai dengan pengamalan dan keteladanan dari yang menyampaikan Terhadap 

pengenut agama-agama lain yang diperintahkan dengan jidal. Kata ( جاْدمل ) 

jadilhum diambil dari kata ( جدال ) jidal yang berarti diskusi atau bukti-bukti yang 

mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat 

bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh 

mitra bicara. Jidal disifati dengan kata ( أحسن ) ahsan/yang terbaik maksudnya 

disampaikan dengan baik dan dengan argumen yang benar lagi membungkam 

lawan.5 

Ayat di atas hubungannya dengan pembelajaran untuk seorang guru, ia 

dituntut untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan hikmah yakni 

berbicara dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Disertai 

dengan hasanah yakni cara yang baik, seperti bijaksana, tegas dan jelas. Karena 

itu, fungsi guru sebagai salah satu ujung tombak yang menjadi tumpuan dan 

andalan masyarakat, bangsa dan negara dalam hal pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. 

Anak masa sekolah berarti berada pada tahap berpikir operasional 

konkrit. Berpikir anak dalam tahap ini sudah tidak egosentrik lagi, ia sudah 

5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Volume 6: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- 

Qur’an, (Jakarta: Lentera hati, 2011), h. 774-776. 
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mampu mengadakan desentrasi (memisahkan antara subyek dan obyek)  yang 

baik. Kemampuan operasi logisnya terbatas kepada hal-hal atau situasi-situasi 

yang konkrit saja, seperti perbuatan mengukur, menimbang, menghitung, dan lain- 

lain. Saat menjelang akhir masa ini kira-kira usia 11 atau 12 tahun, anak mulai 

mengerti dan menganalisa hubungan-hubungan yang sifatnya verbal yang 

menekankan pada penggunaan rasio atau logika, dan mulai saat itulah anak masuk 

ke dalam tingkat berpikir yang teratas yaitu operasional formal.6 

Tahap perkembangan berpikir peserta didik kelas tinggi yakni pada tahap 

operasional konkrit, pada tahap ini perkembangan intelaktual anak dimulai ketika 

anak sudah berpikir atau mencapai hubungan antarkesan secara logis serta 

membuat keputusan tentang apa yang dihubung-hubungkannya secara logis. 7 

Selain itu, pada tahap ini anak mampu melakukan penalaran dengan simbol- 

simbol, ide-ide, abstraksi, dan generalisasi-generalisasi. Artinya anak-anak 

operasional konkrit sudah bisa menggunakan operasi logisnya untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat verbal, rumit, dan kompleks, 

karena peserta didik sudah diberikan dasar-dasar keilmuan seperti membaca, 

menulis dan berhitung.8 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Di Indonesia pelajaran IPS 

disesuaikan dengan berbagai prespektif sosial yang berkembang di masyarakat. 

6  Mubin dan Ani Cahyadi, Psikologi Perkembangan, (Ciputat: Quantum Teaching, 2006), 

h. 95-96. 
 

7 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 125-126. 

 
8 Dirman dan Cicih Juarsih, Karakteristik Peserta Didik dalam Rangka Implementasi 

Standar Proses Pendidikan Siswa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 29 
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Kajian tentang masyarakat dalam IPS dapat dilakukan dalam lingkungan yang 

terbatas, yaitu lingkungan sekitar sekolah atau siswa atau dalam lingkungan yang 

luas, yaitu lingkungan negara lain, baik yang ada di masa sekarang maupun di 

masa lampau.9 

Masalah yang akan selalu dianggap menarik dalam pembelajaran IPS 

selama ini, adalah temuan dari beberapa penelitian dalam Rudy Gunawam yang 

mengisyaratkan bahwa pembelajaran IPS di sekolah selalu disajikan dalam bentuk 

faktual, konsep yang kering, guru hanya mengejar target pencapaian kurikulum, 

tidak mementingkan proses, karena itu pembelajaran IPS selalu menjenuhkan dan 

membosankan. Berdasarkan pembelajaran Pendidikan IPS, peserta didik 

diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman-pengalaman dalam 

menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan demokratis, termasuk 

mempraktikkan berpikir dan pemecahan masalah.10
 

Pembelajaran IPS di sekolah juga belum berupaya melaksanakan dan 

membiasakan pengalaman nilai-nilai kehidupan demokratis, sosial 

kemasyarakatan dengan melibatkan peserta didik dan komunitas sekolah dalam 

berbagai aktivitas kelas dan sekolah. Selain itu, dalam pembelajaran IPS lebih 

menekankan pada aspek pengetahuan, fakta dan konsep-konsep yang bersifat 

hafalan belaka. 

 

 

 

9 Putri Pusparamadhani,” Pendidikan IPS Problematika Pembelajaran IPS di Sekolah dan 

Guru”, https://putripusparamadhani.wordpress.com/2015/05/30/pendidikan-ips-problematika- 

pembelajaran-ips-di-sekolah-guru/, Banjarmasin, 04 Juni 2016, pukul 12:03 WITA. 

 
10 Rudy Gunawan, Pendidikan IPS Filosofi, Konsep dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 135. 
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Sebenarnya kurikulum (IPS) 2004 sudah melihat kemungkinan 

(mengantisipasi), setidak-tidaknya untuk waktu sepuluh tahun ke depan dalam hal 

fenomena yang ada, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kurikulum 

tersebut hanya dalam bentuk ide dan dokumen, namun dalam bentuk kurikulum 

sebagai implementasi (proses) masih akan sangat dipengaruhi oleh beberapa 

masalah, yaitu 1) sebagian besar guru IPS belum terampil menggunakan beberapa 

model mengajar seperti cooperative learning, inquiry, problem solving, atau 

dengan menggunakan pendekatan lainnya. 2) ketersediaan alat dan bahan belajar 

di sebagian besar sekolah, juga ikut mempengaruhi proses belajar mengajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 3) proses belajar mengajar IPS masih dilakukan  dalam 

bentuk pembelajaran konvensional, sehingga peserta didik hanya memperoleh 

hasil secara faktual saja, dan tidak mendapat hasil proses. 4) dalam hal 

implementasi atau proses pelakasanaan kurikulum ini guru yang mendapat 

sosialisasi dalam bentuk penataran atau diklat sangat terbatas sekali. 5) sebagian 

besar masyarakat Indonesia belum siap untuk mengadaptasi atau mengadopsi 

budaya dan peradaban asing yang mulai merembah secara global, karena 

berbenturan dengan nilai-nilai tradisi maupun agama.11
 

Berdasarkan penjajakan awal penulis di Madrasah Ibtidaiyah Sulamut 

Taufiq Bajarmasin, menemukan fakta bahwa dalam proses pembelajaran guru IPS 

hanya menggunakan satu metode pembelajaran yaitu ceramah, tidak adanya 

penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dan pada saat menutup pelajaran 

hanya guru yang menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Cara berpikir 

 
11 Ibid., h. 136-137. 
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peserta didik kelas tinggi yaitu dari hal yang umum ke hal yang khusus atau dari 

teori ke fakta atau kenyataan, misalnya ketika guru akan menjelaskan tentang 

peta, guru tersebut akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian peta, 

syarat sebuah peta dan skala peta yang memerlukan perhitungan logis, akhirnya 

peserta didik secara logika dapat memahami tentang peta dan skala peta. Selain itu 

juga, banyak materi yang menarik untuk dibahas bersama-sama pada materi  IPS 

di kelas tinggi, namun dengan banyaknya meteri yang harus dipelajari peserta 

didik dalam pembelajaran membuat siswa jenuh karena menurut mereka banyak 

materi pelajaran yang membosankan dan penuh dengan hafalan-hafalan 

khususnya sejarah. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik dan berkeinginan 

untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam yang akan dideskripsikan 

dalam penelitian berjudul “Problematika Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

pada Kelas VI di MI Sulamut Taufiq Banjarmasin”. 

 
 

B. Definisi Operasional 

 

Agar tidak ada kekeliruan dalam pemahaman judul penelitian ini, akan 

dijelaskan beberapa pokok penjelasan beberapa istilah yakni sebagai berikut: 

1. Probelematika 

 

Problematika berasal dari bahasa Inggris “problematic” yang berarti 

masalah atau persoalan. Problematika di sini dimaksudkan apa-apa yang menjadi 

kendala atau kesulitan atau hal yang menimbulkan permasalahan di dalam 

pembelajaran. Meliputi: problematika yang berhubungan dengan peserta didik, 
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penguasaan dan pengembangan materi pelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 

2. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Pembelajaran atau proses belajar adalah suatu proses yang mendukung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif dan efisien.12
 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

mengajarkan pada siswa SD agar mereka kelak mengenal fenomena sosial mulai 

dari lingkungan yang dekat sampai kepada lingkungan yang lebih jauh (dunia) 

yang didasarkan pada bahan kajian geografis, ekonomi, sosiologi, antropologi, 

tata negara dan sejarah. Maksud pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial disini 

adalah proses pembelajaran yang dilakukan guru saat menyampaikan materi Ilmu 

Pengetahuan Sosial kelas VI semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. 

Jadi yang dimaksud dengan judul tersebut adalah suatu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui tentang problematika pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial pada kelas tinggi. Meliputi: problematika yang berhubungan 

dengan peserta didik, penguasaan dan pengembangan materi pelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran serta upaya 

mengatasi problematika pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas VI di 

MI Sullamut Taufiq Banjarmasin 

 

 

 

 

 

12 B. Suryobroto, Proses Belajar Mengajar Di sekolah, (Jakarta: Renika cipta, 2002), h. 

57. 
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C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yakni: 

1. Apa saja problematika pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas VI 

di MI Sullamut Taufiq Banjarmasin? 

2. Bagaimana upaya mengatasi problematika pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial pada Kelas VI di MI Sullamut Taufiq Banjarmasin? 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

 

adalah: 

 

1. Mengetahui apa saja problematika pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

pada kelas VI di MI Sullamut Taufiq Banjarmasin. 

2. Mengetahui bagaimana upaya mengatasi problematika pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial pada kelas VI di MI Sullamut Taufiq Banjarmasin. 

 
 

E. Signifikasi Penelitian 

 

Adapun signifikasi yang ingin dicapai pada penelitian ini dari aspek 

teoritis dan praktis adalah sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan dan memperdalam khasanah pengetahuan penulis 

terutama sekitar pengetahuan tentang problematika pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial pada kelas tinggi di MI Sullamut Taufiq Banjarmasin. 
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2. Memberikan kontribusi pemikiran baru untuk dijadikan sebagai bahan 

masukkan bagi guru, serta seluruh komponen pembelajaran. 

3. Menjadi bahan bacaan pertimbangan serta bahan rujukan terhadap penelitian 

serupa ditempat lain dalam ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam di 

masa yang akan datang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika berarti susunan atau aturan. Perlu kiranya dicantumkan 

sistematika pembahasan yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran-gambaran yang 

menguarikan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul “Problematika 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada Kelas VI di MI Sullamut Taufiq 

Banjarmasin” antara lain: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan teori, pembahasan ini terdiri dari: pengertian 

problematika pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, problematika pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas VI, upaya sekolah dalam mengatasi 

problematika pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas VI. 

BAB III: Metode penelitian, terdiri dari: jenis penelitian, desain 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian. 

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian, terdiri dari: Gambaran umum lokasi 

penelitian, penyajian data, dan analisis data. 
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BAB V: Penutup, terdiri dari: simpulan dan saran-saran. 
 


