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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV PADA MATA

PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DI MI
MATHLA’UL ANWAR SINDANG SARI

LAMPUNG SELATAN

Oleh
BaqiyatusSawab

NPM: 1211100105

Permasalahan rendahnya hasil belajar siswa pada matapelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial disebabkan kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, selain itu
disebabkan karena pembelajaran ilmu pengetahuan sosial masih teacher centered,
sehingga hasil belajar siswarendah.
Rumusan masalah pada penelitian ini yakni apakah model pembelajaran problem
based learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas IV semester genap di
MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan tahun ajaran 2016/2017?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model problem based
learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas
IV MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan.
Desain penelitian ini menggunakan The Matching only posttest control group design.
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah tes, dan dokumentasi. Instrumen
penelitian menggunakan tes essay yang sesuai indikator. Uji hipotesis penelitian
menggunakan ujit dimana, sebelum dilakukan ujit data di uji terlebih dahulu
menggunakan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran problem based learning kelas eksperimen diperoleh nilai posttes
rata-rata 73,69 dan pada kelas control diperoleh nilai rata-rata 59,68. Untuk uji t pada
posttes diperoleh thitung = 18,7080536 ttabel (0,05) = 1,6759. Dengan demikian apabila
thitung>ttabel maka H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan terdapat
perbadaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning
dengan model direct instruction.

Kata kunci: Hasil Belajar, Ilmu Pengetahuan Sosial, Model Pembelajaran Problem
Based Learning.







MOTTO

           
Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah

kesulitan itu ada kemudahan, (Al-Insyirah 5-6).1

1 Departemen Agama RI. Syaamil Al-Qur’an (bandung: Syigma, 2007), hlm. 478
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial karena memiliki dorongan untuk

berhubungan dengan orang lain. Ada kebutuhan untuk hidup dengan manusia lain,

manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup ditengah-tengah

manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena, manusia tunduk pada

aturan dan norma sosial, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari

manusia lain, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lain,

dan potensi manusia akan berkembang bila berada ditengah-tengah manusia.2

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujarat: 13

                                          
    

Artinya: “hai manusia sesungguhnya kami  menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu  disisi  Allah ialah
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui  lagi maha
mengenal”.3

2Siti Irene Astuti, Manusia Sebagai Individu dan Makhluk Sosial, Jurnal Penelitian, Tidak

Diterbitkan,Lihat:

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Siti%20Irene%20Astuti%20D,%20Dr/BAB%20IV-

Makhluk%20Sosial=A.pdf, (diakses, Jum’at, 7 Oktober 2016). Hlm. 7
3 Departemen Agama RI. Syaamil Al-Qur,an (Bandung: Syigma, 2007), hlm. 543

1



Ayat di atas ditafsirkan agar manusia saling mengenal diantara sesamanya, masing-

masing dinisbatkan kepada kabilah (suku/bangsa) mujahid telah mengatakan

sehubungan dengan makna firmannya: supaya kamu saling kenal mengenal.4

Manusia juga membutuhkan pendidikan, pendidikan merupakan suatu proses

jangka panjang yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan

di dunia, sebab hanya melalui proses pendidikan yang baik, maka manusia mampu

meraih dan menguasai ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Menurut Hamalik,

pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa supaya mampu

menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya dan dengan demikian dapat

menimbulkanperubahan dalam masyarakat.5

Pendidikan juga diartikan sebagai latihan mental, moral, dan fisik yang bisa

menghasilkan manusia berbudaya maka pendidikan berarti menumbuhkan

personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha dalam

melatih mental, moral, dan fisik ada pada lembaga pendidikan.6Lembaga pendidikan

adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar

yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju kearah

yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan salah satu wadah

4Muhammad, Q.S, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 79-80
5 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet ke-9, 2009),

hlm. 3
6M. Arifin, Ilmu pendidikan islam(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 4



untuk melaksanakan kegiatan pendidikan adalah di sekolah, pendidikan di sekolah

dilaksanakan secara sistematis, teratur, bertingkat dan mengikuti syarat yang jelas.7

Lembaga pendidikan di sekolah dimulai dari tingkat dasar sampai menengah,

yaitu: SD, SMP, SMA/SMK, dan MI, MTs, MA. Di lembaga pendidikan tersebut

siswa diberikan pengetahuan untuk menumbuhkan benih-benih kesadaran sosial, agar

siswa sadar bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Oleh karena

itu di dalam lembaga pendidikan ada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS),

yang mempelajari tentang bagaimana cara untuk berinteraksi dengan manusia lain.

Pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS) dalam kurikulum sekolahmulai

diajarkan sekitar tahun 1975 sebagai bidang studi ilmu pengetahuan sosial (IPS)

dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA/SMK. Sejak diberlakukannya kurikulum 1975

ini, baik pada tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, pembelajaran ilmu pengetahuan

sosial (IPS) diberikan dengan menggunakan pendekatan terpadu, meskipun terdapat

perbedaan dalam keterpaduan diantara tiga jenjang pendidikan ini. Pada sekolah dasar

pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan bidang studi yang mempelajari

manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam masyarakat.8

Adapun tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS) di SD/MI adalah

untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi

dimasyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala perbedaan

yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang

7Ibid, hlm: 10
8Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Disekolah Dasar, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2013), hlm: 142



menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.9Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS) perlu diberikan kepada siswa karenamerupakan Ilmu yang didalamnya

mempelajari tentang cara untuk melakukan interaksi sosial, pengetahuan untuk

berinteraksi perlu dibekalkan kepada siswa agar nantinya bisa berbaur di dalam

masyarakat.10

Pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS) di sekolah dasar harus

memperhatikan kebutuhan anak yang berada pada usia 6-7 tahun sampai 11 atau 12

tahun. Masa usia ini, menurut Peaget berada dalam perkembangan kemampuan

intelektual atau kognitifnya pada tingkatan yang kongkret operasional. Mereka

memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh, dan menganggap tahun yang akan

datang sebagai waktu yang masih jauh. Yang mereka perdulikan ialah masa sekarang

(kongkret), dan bukan masa depan yang belum bisa mereka pahami (abstrak). Padahal

bahan materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS) penuh dengan pesan-pesan

yang bersifat abstrak. Konsep seperti waktu, perubahan, kesinambungan, arah mata

angin, lingkunngan, ritual  agama, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan,

permintaan atau kelangkaan adalah konsep-konsep astrak yang dalam program study

ilmu pengetahuan sosial (IPS) harus diajarkan kepada siswa sekolah dasar tersebut.

9Ibid, hlm: 145
10Rian Yoki Hermawan, Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial,Jurnal, Tidak Diterbitkan,

Lihat, https://diganovensa.wordpress.com/2012/11/02/mengapa-pelajaran-ilmu-pengetahuan-sosial-
perlu-diberikan-kepada-anak-sd/, (Diakses, Jum’at, 7 Oktober 2016), hlm. 1



Oleh karena itu, berbagai cara dan model pembelajaran dikaji untuk

memungkinkan konsep-konsep abstrak itu dipahami anak. Brunner misalnya,

memberikan pemecahan berbentuk jembatan bailey untuk mengkonkretkan yang

abstrak itu dengan enactive, iconic, dan symbolic, melalui percontohan dengan gerak

tubuh, gambar, bagan, peta, grafik, lambang, keterangan lanjut atau elaborasi dalam

kata-kata yang dapat dipahammi siswa. Itulah sebabnnya pendidikan ilmu

pengetahuan sosial (IPS) di sekolah dasar bergerak dari yang  konkret menuju yang

abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan  yang semakin meluas dan

dengan pendekatan spiral dengan memulai dari yang mudah kepada yang sukar, dari

yang sempit menjadi lebih luas, dari yang dekat menuju ke yang jauh.11

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas IV MI Mathla’ul Anwar

Sindang Sari pada tanggal 04 Oktober 2016, proses pembelajaran yang dilakukan

masih berorientasi pada guru (Teacher Centered) dan belum memperoleh hasil yang

diharapkan.12Permasalahan yang muncul dari cara pembelajaran diatas yaitu siswa

cenderung pasif hanya dapat menerima informasi yang diberikan dan tidak

memberikan tanggapan yang serius. Saat proses pembelajaran berlangsung, banyak

siswa yang cenderung mengobrol dengan temannya. Dalam proses

pembelajaran,siswa tidak dapat mengemukakan pendapat dan tidak ada keinginan

untuk bertanya. Menurut analisis guru MIMathla’ul Anwarbanyak siswa yang kurang

memahami materi. Kurangnya siswa dalam memahami materi berpengaruh terhadap

11Ahmad Susanto, Op, Cit, hlm. 152
12Ahmad Nurhadi, Guru Mata Pelajaran IPS MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung

Selatan, Hasil Observasi Penggunaan Metode Pembelajaran Kelas IV, 04 Oktober 2016



hasil belajar siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yang

dapat dilihat dari tabel nilai Military Intelligence Department (MID) Semester genap

kelas IV tahun pelajaran 2016/2017 berikut ini:

Tabel.1.1
RekapitulasiHasil Belajar Siswa Di Kelas IV MI Mathla’ul Anwar

Sindang Sari

No. Kelas Tuntas Tidak Tuntas
Jumlah

Siswa

1. IV A 8 18 26

2. IV B 6 19 25

(Sumber : Dokumentasi Daftar Nilai Mata pelajaran IPS kelas IV MI Mathla’ul
Anwar Sindang Sari.)

Berdasarkan tabel 1dan hasil interview dengan pihak guru IPSMIMathla’ul

Anwaryang dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2016, prestasi yang didapat oleh

siswa pada MID semester genap 2015/2016 masih memiliki hambatan terutama pada

banyaknya siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Dari

data nilai yang diberikan oleh guru hasil penilaian MID semester genap 2015 masih

banyak yang dibawah rata-rata sedangkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang

ditentukan untuk mata pelajaran IPS adalah 70. Masih banyaknya nilai yang dibawah

rata-rata menunjukkan hasil belajar siswa masih rendah dan siswa masih harus

mengikuti remedi atau ulangan susulan.13 Dari hasil observasi yang telah dilakukan,

guru hanya menggunakan model pembelajaran Direct Instruction, sehingga siswa

hanya cenderung monoton.

13Ahmad Nurhadi, Guru Mata Pelajaran IPS MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung
Selatan, Hasil Interview Kelas IV, 04 Oktober 2016.



Dengan melihat dokumentasi daftar nilai pada mata pelajaran ilmu pengetahuan

sosial (IPS) dan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan, guru harus lebih

dikembangkan kualitas pembelajarannya. Oleh karena itu, guru harus mengetahui

serta memahami suatu model pembelajaran lain yang lebih sesuai agar hasil belajar

siswa memuaskan. Salah satu model tersebut adalah problem based learning.

Model pembelajaran problem based learning merupakan model pembelajaran

yang menghadapkan siswa pada permasalah kontekstual sehingga merangsang siswa

untuk belajar. Dengan menggunakan model Problem Based Learning dalam

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) dapat mengembangkan pola berpikir

kritis dan analitis serta menghadapkan siswa pada latihan untuk memecahkan

masalah-masalah individu maupun sosial. Hal ini dikarenakan model Problem Based

Learning dalam pelaksanaannya dicirikan dengan adanya masalah yang dirancang

secara khusus untuk dapat merangsang dan melibatkan siswa dalam pola pemecahan

masalah.14

Model pembelajaran problem based learning dipilih karena sesuai dengan tujuan

dari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) yaitu mengembangkan potensi

siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan memiliki

pemikiran kritis untuk mengatasi masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari

yang menimpa pada dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

14Herman Dwi Surjono, Pengaruh Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Ditinjau
Dari Motivasi Belajar, Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 3, lihat:
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Herman%20Dwi%20Surjono,%20Drs.,%20M.Sc.,%2
0MT.,%20Ph.D./jurnal%20vokasi%20juni%202013, (Diakses, Jum’at, 7 Oktober 2016), hlm. 181



Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) menggunakan model pembelajaran

problem based learning mempengaruhi hasil belajar siswa pada aspek kognitif,

afektif, dan psikomotor. Ada kemajuan dengan menggunakan model pembelajaran

problem based learning.15

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong penulis untuk mencari pengaruh

model Problem Based Learning terhadap hasil belajar IPS di kelas IV MIMathla’ul

Anwar semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017. Maka dengan ini, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Problem

Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial Di MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka berbagai masalah dapat di

identifikasi sebagai berikut :

1. Guru belum menggunakan model pembelajaran model problem based

learning.

2. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak dapat mengemukakan pendapat dan

tidak ada keinginan untuk bertanya.

15Resa Noviasari, Peningkatan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Melalui Model
Problem Based Learning Pada Siswa Kelas IV B Negari Tegal Rejo 3 Yogyakarta, Skripsi, Tidak
Diterbitkan, Lihat: http://eprints.uny.ac.id/23566/1/RESANOVIASARI_11108244071.pdf, (Diakses,
Sabtu 8 Oktober 2016), hlm. 6



3. Pembelajaran yang digunakan masih teacher centered.

4. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih kurang.

5. Hasil belajar siswa masih rendah dapat dilihat dari hasil belajar masih di

bawah KKM yaitu 70.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka pembatasan masalah dititik beratkan

pada:

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Problem

Based Learning.

2. Penelitian dibatasi pada masalah hasil belajar yaitu pada ranah kognitif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah: apakah model pembelajaran problem based learning berpengaruh terhadap

hasil belajar siswa kelas IV semester genap di MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari

Lampung Selatan tahun ajaran 2016/2017?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model problem based

learning terhadap hasil belajar siswa  mata pelajaranIPSdikelas IV MI Mathla’ul

Anwar Sindang Sari.



F. Manfaat Penelitian

a. Bagi Guru

Dapat digunakan sebagai masukan bagi guru agar dalam menyampaikan

materi pelajaran hendaknya selain memilih dan menggunakan model

pembelajaran yang sesuai.

b. Bagi peserta didik

Untuk mendapatkan pengalaman baru, dan untuk mengembangkan hasil

belajar yang lebih baik.

c. Bagi Sekolah

Sebagai referensi bagi sekolah dalam rangka untuk mengembangkan hasil

belajar IPS di MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari khususnya dan sekolah

yang lain pada umumnya.

d. Bagi Peneliti

Untuk merealisasikan pengembangan ilmu pengetahuan sosial yang di dapat

dan diupayakan dalam pembangunannya. Dan sebagai calon pendidik, untuk

mengetahui kondisi obyektif siswa dengan segala latar belakangnya dan

faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

1. Pengertian Model Problem Based Learning (PBL)

Barrow mendefinisikan pembelajaran berbasis masalah (problem based

learning) sebagai pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman

akan resolusi suatu masalah. Masalah tersebut dipertemukan pertama dalam proses

pembelajaran. Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu bentuk

peralihan dari paradigma pengajaranmenuju paradigma pembelajaran. Jadi fokusnya

adalah pada pembelajaran peserta didik dan bukan pada pengajaran guru. Sementara,

Lloyd-jones, margeston, dan bligh menjelaskan fitur-fitur penting dalam problem

based learning.

Mereka menyatakan bahwa ada tiga elemen dasar yang seharusnya muncul

dalam pelaksanaan problem based learning. Menginisiasi masalah awal (initiating

trigger), meneliti isu-isu yang diidentifikasi sebelumnya, dan memanfaatkan

pengetahuan dalam memahami lebih jauh situasi masalah. Problem based learning

tidak hanya bisa diterapkan oleh guru didalam kelas, akan tetapi juga oleh pihak

sekolah untuk pengembangan kurikulum. Ini sesuai dengan definisi problem based

learning yang disajikan oleh Maricopa community colleges, centre for learning and

instruction.
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Menurut mereka, problem based learning merupakan kurikulum sekaligus

proses. Kurikulumnya meliputi masalah-masalah yang dipilih dan akan dirancang

dengan cermat yang menuntut upaya kritis peserta didik untuk memperoleh

pengetahuan, menyelesaikan masalah, belajar secara mandiri, dan memiliki skill

partisipasi yang baik. Sementara itu, proses problem based learning mereplikasi

pendekatan sistematik yang sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan masalah

atau memenuhi tuntutan-tuntutan dalam dunia kehidupan dan karier.16

Sedangkan menurut John Dewey seorang ahli pendidikan berkebangsaan

Amerika menjelaskan 6 langkah problem based learning yaitu:

a.Merumuskan masalah, yaitu langkah peserta didik menentukan masalah yang

akan dipecahkan.

b.Menganalisis masalah, yaitu langkah peserta didik meninjau masalah dari

berbagai sudut pandang.

c.Merumuskan hipotesis, yaitu langkah peserta didik merumuskan berbagai

kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

d.Mengumpulkan data, yaitu langkah peserta didik mencari dan menggambarkan

informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah.

e.Pengujian hipotesis, yaitu langkah peserta didik mengambil atau merumuskan

kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan.

16Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2014), hlm. 271



f. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah siswa

menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil

pengajuan hipotesis dan rumusan kesimpulan.17

Model pembelajaran dengan problem based learning menawarkan kebebasan

kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam modelpembelajaran problem

based learning, peserta didik diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang

mengharuskan peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan

data, dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. Seperti dikutip oleh

visser, mengatakan bahwa strategi pembelajaran dengan problem based learning

merupakan usaha untuk membentuk suatu proses pemahaman isi suatu mata pelajaran

pada seluruh kurikulum. Ciri-ciri model pembelajaranproblem based learning adalah

: (1) Menggunakan permasalahan dalam dunia nyata, (2) Pembelajaran dipusatkan

pada penyelesaian masalah, (3) Tujuan pembelajaran ditentukan oleh peserta didik,

(4) Guru berperan sebagai fasilitator. Masalah yang digunakan menurutnya harus

relevan dengan tujuan pembelajaran, mutakhir, dan menarik. Terbentuknya masalah

harus secara konsisten dengan masalah lain, dan termasuk dalam dimensi

kemanusiaan.18

Pembelajaran berbasis masalah ini membuat peserta didik menjadi pembelajar

yang mandiri, artinya ketika peserta didik belajar, maka peserta didik dapat memilih

17 Jumanta Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 212

18 Rusmono, Strategi Pembelajaran dengan Problem Based Learning Itu Perlu, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 74



model pembelajaran yang sesuai, terampil menggunakan model pembelajaran

tersebut untuk belajar dan mampu mengontrol proses pembelajarannya.

Pada prinsipnya, tujuan utama pembelajaran berbasis masalah adalah untuk

menggali daya kreativitas peserta didik dalam berfikir dan memotivasi peserta didik

untuk terus belajar. Model pembelajaran ini tidak dirancang untuk membantu guru

memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, akan tetapi

pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu peserta didik

mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan

intelektual, belajar berbagi peran orang dewasa melalui perlibatan mereka dalam

pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajar yang mandiri.

2. Kelebihan Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

Model pembelajaran problem based learning ini memiliki keunggulan yang

sangat banyak, diantaranya adalah:

a. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif peserta didik.

b. Dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah para peserta didik

dengan sendirinya.

c. Menambah motivasi peserta didik dalam belajar.

d. Membantu peserta didik belajar untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi

yang baru.

e. Dapat mendorong peserta didik mempunyai inisiatif untuk belajar secara

mandiri.



f. Mendorong kreativitas peserta didik dalam pengungkapan penyelidikan

masalah yang telah ia lakukan.

g. Dengan model pembelajaran ini akan terjadi pembelajaran yang bermakna.

h. Model ini peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan

secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan.

i. Model pembelajaran ini dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis,

menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk

belajar, dan dapat mengembangkan hubungan  interpersonal  dalam bekerja

kelompok.

3. Kelemahan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

Meskipun model pembelajaran ini terlihat begitu baik dan sempurna dalam

mengembangkan kemampuan serta kreatifitas peserta didik, tapi tetap saja memiliki

celah kelemahan, diantaranya adalah :

a. Model ini butuh pembiasaan, karena model itu cukup rumit dalam teknisnya

serta peserta didik betul-betul harus dituntut konsentrasi dan daya kreasi yang

tinggi.

b. Dengan menggunakan model ini, berarti proses pembelajaran harus

dipersiapkan dalam waktu yang cukup panjang. Karena sedapat mungkin setiap

persoalan yang akan dipecahkan harus tuntas, agar  maknanya tidak terpotong.

c. Peserta didik tidak dapat benar-benar tahu apa yang mungkin penting bagi

mereka untuk belajar, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman

sebelumnya.



d. Sering juga ditemukan kesulitan terletak pada guru, karena guru kesulitan

dalam menjadi fasilitator dan mendorong peserta didik untuk mengajukan

pertanyaan yang tepat daripada menyerahkan mereka solusi.19

4. Langkah-Langkah Dalam Penerapan Model Pembelajaran Problem Based

Learning (PBL)

Dalam melaksanakan model pembelajaran problem based learning ada

langkah-langkah yang harus dipersiapkan, diantaranya adalah: mengidentifikasi

masalah, mengumpulkan data, memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada

dan analisisnya, memilih cara untuk memecahkan masalah, merencanakan penerapan

pemecahan masalah, melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan

melakukan tindakan (action) untuk memecahkan masalah.

Setelah itu, guru dan peserta didik harus mengetahui peran mereka masing-

masing ketika proses pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah ini

dilaksanakan. Adapun peran guru, peserta didik dan masalah dapat digambarkan

sebagai berikut:

a. Guru sebagai pelatih

b. Siswa sebagai problem solver dan

c. Masalah sebagai awal tantangan dan motivasi

19 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran,
(Yogyakarta: Kata Pena, 2015), hlm. 49



Tabel 2.1
Tahapan Pembelajaran Dengan Model Problem Based Learning

Tahap Pembelajaran Perilaku Guru

Tahap 1:

Mengorganisasikan siswa kepada

masalah

Guru menginformasikan tujuan-tujuan

pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan-

kebutuhan logistik penting, dan meemotivasi

siswa agar terlibat dalam kegiatan pemecahan

masalah yang mereka pilih sendiri

Tahap 2:

Mengorganisasikan siswa untuk

belajar

Guru membantu siswa menentukan dan

mengatur tugas-tugas belajar yang

berhubungan dengan masalah itu

Tahap 3:

Membantu penyelidikan mandiri

dan kelompok

Guru mendorong siswa mengumpulkan

informasi yang sesuai, melaksanakan

eksperimen, mencari penjelasan dan solusi

Tahap 4:

Mengembangkan dan

mempresentasikan hasil karya

serta pameran

Guru membantu siswa dalam merencanakan

dan menyiapkan hasil karya yang sesuai

seperti laporan, rekaman video, dan model,

serta membantu mereka berbagi karya mereka

Tahap 5:

Menganalisis dan mengevaluasi

proses pemecahan masalah

Guru membantu siswa melakukan refleksi atas

penyelidikan dan proses-proses yang mereka

gunakan

(Sumber:dari Mohamad Nur, 2006, p. 62.)

B. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

“Secara etimilogi (bahasa) kata hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu hasil dan

belajar. Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan)”.20 sedangkan belajar

20 Hamid S.T, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Pustaka Dua, 2003), hlm. 62



adalah berusaha (berlatih) supaya mendapatkan suatu kepandaian.21 Jadi berdasarkan

uraian pengertian diatas yang dimaksud dengan hasil belajar adalah merupakan suatu

perubahan dalam tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada kemungkinan mengarah

kepada tingkah laku yang lebih buruk sesuai dengan hasil belajar yang di peroleh.

Perubahan-perubahan dalam aspek menjadi hasil dari proses belajar. Perubahan

perilaku hasil belajar itu merupakan perubahan perilaku yang relevan dengan tujuan

pengajaran. Oleh karenanya, hasil belajar dapat berupa perubahan dalam kemampuan

kognitif, afektif, dan psikomotor, tergantung dari tujuan pengajarannya.

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa

jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengaktualisasikan

hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi

yang baik dan memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena

pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang

termasuk pendidikan.

Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam

sikap dan tingkah lakunya. Hasil belajar juga merupakan perolehan dari proses

belajar siswa sesuai dengan tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran menjadi hasil

belajar potensial yang akan dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajarnya. Oleh

karenanya, tes hasil belajar sebagai alat untuk mengukur hasil belajar harus mengukur

apa yang telah dipelajari dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan

intruksional yang tercantum dalam kurikulum yang berlaku, karena tujuan pengajaran

21Ibid, hlm. 173



yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya,

hasil belajar yang diukur merefleksikan tujuan pengajaran.

Tujuan pengajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan,

keterampilan dan siapa yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil

pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan

diukur. Oleh karenanya, dalam merumuskan tujuan instruksional harus diusahakan

agar tampak bahwa setelah tercapainya tujuan itu terjadi adanya perubahan pada diri

siswa yang meliputi kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan.

Menurut soedijarto yang mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkatan

penguasaan yang telah dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar

sesuai dengan tujuan dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Hasil belajar adalah

perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia

mencapai penguasaan atau sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar

mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.

Hassil belajar itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun

psikomotor.

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang

mengikuti proses belajar mengajar. Tujuan pendidikan bersifat ideal, sedangkan hasil

belajar bersifat actual. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan

pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada tujuan

pendidikannya. Hasil belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dimaksudkan sebagai cermin

untuk melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan apakah



proses belajar mengajar telah berlangsung efektif untuk memperoleh hasil belajar.

Sedangkan belajar memiliki arti luas, belajar adalah semua persentuhan pribadi

dengan lingkungan yang menimbulkan perubahan perilaku. Pengajaran adalah usaha

yang memberi kesempatan agar proses belajar terjadi dalam diri siswa.

Oleh karenanya belajar dapat terjadi ketika pribadi siswa bersentuhan dengan

lingkungan maka pembelajaran terhadap siswa tidak hanya dilakukan disekolah,

sebab dunia adalah lingkungan belajar yang memungkinkan perubahan perilaku.

Meskipus pembelajaran dapat terjadi dilingkungan namun satu-satunya pembelajaran

yang sistematis dilakukan disekolah. Satu-satunya perbedaan antara pembelajaran

yang dilakukan disekolah dan lingkungan adalah adanya tujuan pendidikan yang

direncanakan untuk membuat perubahan perilaku.

Tujuan pendidikan disekolah mengarahkan semua komponen semua metode

mengajar, media, materi, alat evaluasi, dan sebagainya dipilih sesuai dengan tujuan

pendidikan. Hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus disesuaikan

dengan tujuan pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk mengetahui ketercapaian

tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar.22

Semua akibat yang terjadi dan dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai

dari pengguanaan suatu model dibawah kondisi yang berbeda adalah hasil belajar.

Akibat ini dapat berupa akibat yang sengaja dirancang, karena itu merupakan akibat

yang diinginkan dan bisa juga berupa akibat nyata sebagai hasil penggunaan model

pengajaran tertantu. Perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah

22 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013), hlm. 38



melakukan kegiatan belajar adalah merupakan hasil belajar, karena belajar pada

dasarnya adalah bagaimana perilaku seseorang berubah sebagai dari pengalaman.

2. Jenis-Jenis Hasil belajar

Hasil belajar, merupakan perubahan perilaku yang meliputi tiga ranah, yaitu

ranah kognitif, afektif, psikomotor. Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar

yang berhubungan dengan memanggil kembali pengetahuan dan pengembangan

kemampuan intelektual dan keterampilan. Ranah afektif meliputi tujuan-tujuan

belajar yang menjelaskan perubahan sikap, minat, nilai-nilai, dan pengembangan

apresiasi serta penyesuaian. Ranah psikomotorik  mencakup perubahan perilaku yang

menunjukkan bahwa siswa telah mempelajari keterampilan manipulatif fisik tertentu.

Hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif,

afektif, dan psikomor. Perubahan perilaku tersebut diperoleh setelah siswa

menyelesaikan program pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai sumber

belajar dan lingkungan belajar.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar siswa adalah pada ranah

kognitif, Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak, segala

upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah

kognitif, berhubungan dengan kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi,

menganalisis, mensintetis, dan kemampuan mengevaluasi.23 Dan pada siswa kelas 4

materi masalah-masalah sosial dilingkungan sekitar pada tingkatan ranah kognitif c4

23 Rusmono, Op. Cit, hlm. 7



(analisis), ranah kognitif C4 (analisis) adalah kemampuan menguraikan suatu

informasi yang dihadapi menjadi komponen-komponennya, sehingga struktur

informasi serta hubungan antar komponen informasi tersebut menjadi jelas.

Dalam ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau jenjang proses berfikir mulai

dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam yang

jenjang atau aspek yang dimaksud adalah:

C1) Pengetahuan (knowledge)

Adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenal

kembali tentang nama, istilah, ide, rumuus-rumus dan sebagainya, tanpa

mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya.

C2) Pemahaman (comprehension)

Adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah

sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui

tentang sesuatu dan dapatmelihatnya dari berbagai segi. Seseorang siswa dikatakan

memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan

uraianyang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakkan kata-katanya sendiri.

C3) Penerapan (application)

Adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide

umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip dan sebagainya dalam

situasi yang rumit.



C4) Analisis (analysis)

Adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan

atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami

hubungan antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor

lainnya.

C5) Sintesis (syntesis)

Adalah kemampuan berfikir yang merupakan kebalikan dari proses analisis.

Sistensis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur

secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk

pola baru.

C6) Evaluasi (evaluation)

Adalah merupakan jenjang berfikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam

taksonomi blom. Evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat

pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide, misalkan jika seseorang

dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang

terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada.24

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di

kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri,

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, sebagai berikut:

24Ibid, hlm. 10



a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar.

Faktor internal meliputi, faktor jasmaniah dan faktor psikologis.

b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal

meliputi, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Berdasarkan

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas, peneliti menggunakan

faktor eksternal berupa penggunaan model pembelajaran problem based

learning. Menuntut keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran IPS.

C. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

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

yang diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar sampai menengah untuk

membekali siswa memiliki kemampuan bepikir logis, analistis, sistematis, kritis,

kreatif, dan kemampuan bekerja sama. Ilmu Pengetahuan Sosial awalnya berasal dari

Pendidikan Amerika Serikat dengan nama Social Studies. Namun, menurut Hidayati

pengertian dan tujuan dari pembelajaran IPS di Indonesia tidaklah sama dengan

Social Studies yang ada di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat

di Indonesia sangatlah berbeda dengan kondisi masyarakat di Amerika Serikat. IPS

merupakan paduan dari sejumlah mata pelajaran yaitu geografi, ekonomi, sejarah,

sosial, ilmu politik, dan lain sebagainya.25

25 Hidayati, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di SD, (Yogyakarta: FIP UNY), hlm. 8



Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan

Pendidikan Dasar menyatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan mata

pelajaran yang diberikan mulai dari SD/ MTs/ SDLB sampai SMP/ MTs/ SMPLB

yang memuat seperangkat konsep, fakta, peristiwa, dan generalisasi yang berkaitan

dengan isu-isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran ilmu penngetahuan sosial

(IPS) memuat materi geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi yang mengarahkan

siswa untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab,

dan warga negara yang cinta damai. IPS merupakan perpaduan dari konsep-konsep

dasar dari berbagai ilmu sosial (sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi,

dan psikologi sosial) yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologis

yang layak dan bermakna bagi kehidupan siswa.26

Sesuai dengan pendapat diatas Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata

pelajaran yang memadukan peristiwa, fakta, generalisasi, dan konsep-konsep dasar

ilmu sosial seperti ekonomi, sejarah, geografi, antropogi, dan sebagainya untuk

diberikan kepada siswa yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya.

2. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD/MI

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran terpadu yang

adadi jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Materi yang ada dalam

pembelajaranIPS dapat memberikan bekal bagi siswa dalam menghadapi

perkembangankehidupannya. Tujuan dari IPS yaitu untuk memperkaya dan

26 Fakih Samlawi, Konsep Dasar IPS, (Bandung: DepDikBud), hlm. 1



mengembangkan siswa di dalam lingkungannya serta melatih siswa untuk dapat

menempatkan diri ke dalam lingkungan demokratis sehingga dapat

menjadikannegaranya menjadi tempat yang lebih baik.27

Etin Solihatin dan Raharjo menyatakan bahwa tujuan dari IPS yaitu mendidik

dan memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri

sesuai dengan minat, bakat, dan lingkungannya serta membekali siswa untuk dapat

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi warga negara yang lebih baik.28

Sesuai Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan

Pendidikan Dasar menyebutkan bahwa Pembelajaran IPS bertujuan agar siswa

memiliki kemampuan sebagai berikut.

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan

lingkungannya.

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan.

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam

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

27 Hidayati, Op. Cit, hlm. 22
28 Etin Solihatin dan Raharjo, Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS,

(Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm. 15



Dari pernyataan diatas maka tujuan dari pembelajaran IPS yaitu memberikan

bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai

dengan minat, bakat, dan kepekaan terhadap tantangan yang ada di masyarakat

demokratis serta memiliki pemikiran yang kritis untuk dapat memecahkan masalah-

masalah sosial yang ada di lingkungannya demi melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi dan membawa negaranya ke arah yang lebih baik lagi. Untuk

mencapai tujuandari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang sudah

disebutkan diatas, maka guru perlu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam

memilih dan menggunakan beberapa model, metode, dan strategi pembelajaran yang

tepat dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan

sosial(IPS) di SD/MI pada penelitian ini mengacu pada point nomor dua yaitu siswa

diharapkan memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin

tahu, inkuiri,memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.

Tujuanpembelajaran diatas dapat tercapai dengan menerapkan modelproblem based

learning(PBL) di dalam pembelajaran, karenaproblem based learning(PBL) dapat

melatih siswa untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya.

Penerapan model problem based learning(PBL) di dalam ilmu pengetahuan

sosial(IPS) diharapkan agar siswa dapat berlatih untuk berpikir kritis dalam

memecahkan suatu masalah di lingkungannya dan memiliki kemandirian dalam

belajar sehingga akan berdampak kepada peningkatan hasil belajar siswa tersebut.



3.Ruang Lingkup Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD/MI

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan.

2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan.

3. Sistem Sosial dan Budaya.

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.29

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS) SD/MI Kelas IV:30

Tabel 2.2
Standar Kompetensi Dan Kompetensi DasarKelas IV, semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. Memahami sejarah,
kenampakan alam, dan
keragaman suku bangsa di
lingkungan kabupaten/kota,
dan provinsi

1.1 Membaca peta lingkungan setempat
(kabupaten/kota, provinsi) dengan
menggunakan skala sederhana

1.2 Mendeskripsikan kenampakan alam di
lingkungan kabupaten/kota, provinsi
serta hubungannya dengan keragaman
sosial dan budaya

1.3 Menunjukkan jenis dan persebaran
sumber daya alam  serta
pemanfaatannya untuk kegiatan
ekonomi dilingkungan setempat

1.4 Menghargai keragaman suku bangsa
dan budaya setempat (kabupaten/kota,
provinsi)

1.5 Menghargai berbagai peninggalan
sejarah dilingkungan setempat
(kabupaten/kota, provinsi) dan

29Badan Standart Nasional Pendidikan, Standar Kompetansi dan Kompetensi Dasar SD/MI,
Jakarta, 2006. Hlm: 176
30ibid, hlm 176



menjaga kelestariannya
1.6 Meneladani kepahlawanan dan

patriotisme tokoh-tokoh di
lingkungannya

Tabel 2.3
Standar Kompetensi Dan Kompetensi DasarKelas IV, semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

2. Mengenal suber daya alam,
kegiatan ekonomi, dan
kemajuan tekhnologi
lingkungan kabupaten/kota,
provinsi

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang
berkaitan dengan sumber daya alam
dan potensi lainnnya didaerahnya

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

2.3 Mengenal perkembangan tekhnologi
produksi, komunikasi dan transportasi
serta pengalaman penggunaannya

2.4 Mengenal permasalahan sosial
didaerahnya

D. Paradigma dan Kerangka Berfikir

Paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir menilai, dan

melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Paradigma

didefinisikan sebagai konstelasi konsep, nilai-nilai persepsi dan praktek yang dialami

bersama oleh masyarakat, yang membentuk visi khusus tentang realitas sebagai dasar

tentang cara mengorganisasikan dirinya.31 paradigma penelitian merupakan

seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau aturan yang membentuk

kerja pelaksanaan sebuah penelitian.

31Lexy J. Leong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2012), hlm. 49



Kerangka berfikir merupakan model konsepsual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting.32Kerangka pikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan

atau argument dari rumusan hipotesis, akan menggambarkan alur pemikiran peneliti

dan memberikan penjelasan kepada orang lain, tentang hipotesis yang diajukan.33

Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) dapat membantu siswa

memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, dan cara berfikir. Melalui belajar

siswa mampu mengekspresikan dirinya, mengetahui cara-cara belajar yang baik dan

benar melalui arahan dari guru.34

Mendapatkan hasil belajar yang tinggi adalah harapan setiap orang terutama

siswa dan guru. Hasil belajar merupakan suatu ukuran ketercapaian siswa dalam

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mendapatkan hasil belajar yang tinggi maka

diperlukan beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh siswa dan guru. Guru memiliki

peran penting dalam memperoleh keberhasilan belajar siswa karena guru yaitu orang

yang berhadapan langsung dengan siswa di dalam proses pembelajaran. Untuk

mendapatkan keberhasilan dalam pembelajaran, guru perlu menciptakan suasana

pembelajaran bermakna dengan melibatkan siswa aktif di dalamnya. Salah satu cara

yang dapat dilakukan untuk melibatkan siswa aktif di dalam pembelajaran yaitu

dengan pemilihan model pembelajaran inovatif.

32Sugiono, metode penelitian pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 91
33Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,

2006) hlm. 99
34Ahmad Susanto, Op, Cit,hlm: 156



Problem Based Learning merupakan salah satu model inovatif yang dimana

awalnya siswa dihadapkan pada suatu masalah yang nyata kemudian diikuti oleh

proses pencarian informasi yang bersifat student centered. Disamping itu

modelproblem based learning dapat mempengaruhi pengetahuan siswa, model

problem based learning cocok digunakan untuk mengembangkan pengetahuan siswa

dasar maupun kompleks.35

Hal ini dikarenakan model problem based learning dikembangkan untuk

membantu siswa dalam memproses informasi yang sudah jadi di dalam benaknya dan

menyusun pengetahuan siswa sendiri tentang lingkungan sosial di sekitarnya. Selain

mengembangkan aspek kognitif,problem based learning juga dapat mengembangkan

hasil belajar dalam aspek afektif dan psikomotor, problem based learning dapat

membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan

memecahkan masalah, serta dapat mempelajari peran orang dewasa dan menjadi

siswa yang lebih mandiri.36

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa model problem based

learning dapat mempengaruhi hasil belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS) pada aspek

kognitif, afektif, dan psikomotor melalui berbagai langkah kegiatan di dalamnya.

35Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hlm 216
36 Arends, Learning To Teach- Belajar Untuk Mengajar, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm

43



Gambar. 2.1
Paradigma dan Kerangka berfikir

Berdasarkan gambar paradigma dan kerangka berfikir diatas dapat

menyatakan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) harus lebih berfariasi

sehingga siswa dapat memahami tujuan dari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial

(IPS) salah satu model pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif dalam proses

pembelajaran adalah model problem based learning. Model pembelajaran problem

based learning proses pembelajarannya bukan berpusat kepada guru melainkan

kepada siswa, sehingga siswa akan mendapatkan hasil belajar yang lebih memuaskan.

Model Problem Based Learning
(PBL)

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Hasil Belajar

Model
Teacher Centered

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
(IPS)



E. Hipotesis

Hipotesis penelitian, hipotesis diartikan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban

yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan. belum didasarkan pada fakta-fakta

yang diperoleh melalui pengumpulan data.37

a. Hipotesis Penelitian

Adanya pengaruh signifikan pembelajaran dengan menggunakan model problem

based learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial

(IPS) dikelas IV MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari.

b. Hipotesis Statistik

Ho: 1 = 2 (ada pengaruh signifikan dengan pembelajaran model problem based

learning terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS di MI

Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan.

Hq: 1 ≠ 2 (tidak ada pengaruh signifikan dengan pembelajaran model problem

based learning terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS di MI

Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan.

F. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Rifka Anisaunnafi’ah, Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap

Motivasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa Kelas IV SD Negeri

Grojokan Tamanan Bangun Tapan Bantul. Tujuan dalam penelitian ini untuk

mengetahui model problem based learning terhadap motivasi belajar ilmu

37 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian. (Bandung: Alfabeta, 2007),  hlm. 84



pengetahuan sosial pada siswa kelas IV SD Negeri Grojogan Tamanan

Banguntapan Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian Quasy Eksperimen

Nonequivalen Control Group. Teknik pengumpulan data menggunakan skala

motivasi belajar sebagai data utama dengan didukung lembar observasi. Teknik

analisis data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dengan cara

membandingkan skor rata-rata posttest skala motivasi belajar. Hasil penelitian

menunjukkan terdapat pengaruh model problem based learning terhadap motivasi

belajar IPS. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan rata-rata skor pretest skala

motivasi belajar kelompok eksperimen yaitu 75,57, sedangkan pada kelas kontrol

75,26. Rata-rata skor posttest skala motivasi belajar pada kelas eksperimen yaitu

87,57, sedangkan pada kelas kontrol yaitu 78,57. Dari data tersebut, terlihat rata-

rata skor posttest kelas ekperimen lebih besar dari kelas kontrol.38

2. Resa Noviasari, Peningkatan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Melalui

Model Problem Based Learning pada Siswa Kelas IV SD Tegalrejo 3

Yogyakarta.Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa

kelas IV B SD Negeri Tegalrejo 3 Yogyakarta pada pembelajaran IPS melalui

model Problem Based Learning (PBL) aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Jenis yang digunakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research),

dengan subyek penelitian siswa kelas IV B SD Negeri Tegalrejo 3 Yogyakarta

38Rifka Anisaunnafi’ah, Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Motivasi
Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Grojokan Tamanan Bangun Tapan
Bantul, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)



yang berjumlah 28 siswa. Metode pengumpulan data tes hasil belajar dan

observasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif

dengan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa aspek

kognitif, afektif, dan psikomotor meningkat dengan menggunakan model

pembelajaran problem based learning. Hasil belajar aspek kognitif pada siklus 1

mengalami peningkatan dari tes kemampuan awal dengan nilai rata-rata 61,31

menjadi 71, 97. Hasil belajar aspek afektif dengan memperoleh skor rata-rata

21,07 atau dengan kategori cukup dan hasil belajar aspek psikomotor memperoleh

skor rata-rata 24,57 dengan kategori cukup. Jadi terdapat peningkatan hasil

belajar dari test kemampuan awal ke siklus I yaitu sebesar 10,66. Pada siklus II

hasil belajar mengalami peningkatan lagi yaitu pada aspek kognitif dengan nilai

rata-rata 78,04; aspek afektif dengan skor rata-rata 28,43 atau dengan kategori

baik; dan hasil belajar aspek psikomotor dengan skor rata-rata 32,62 atau dengan

kategori baik.39

Dari hasil penelitian yang relevan tersebut dapat dijadikan acuan dan pembuktian

yang mendasari penelitian ini serta sebagai perbandingan antara penelitian yang telah

dilakukan dan yang akan dilakukan guna untuk mengetahui perbedaan-perbedaan

maupun kekurangan yang ada agar dalam penelitian ini diharapkan dapat

disempurnakan serta ada hasil dan perubahan yang lebih baik. Jika pada penelitian

yang sebelumnya untuk mencari tahu ada/tidak pengaruh model pembelajaran

39 Resa Noviasari, Peningkatan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Melalui Model
Problem Based Learning pada Siswa Kelas IV SD Tegalrejo 3 Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)



problem based learning terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, dalam

penelitian ini memiliki perbedaan yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar IPS siswa kelas

IV MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan tahun ajaran 2016/2017.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Metode dan Desain Penelitian

Jenis penelitian digolongkan menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut

secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai

bagian dari suatu keutuhan.40

Dapat dikatakan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang datanya

berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan,

dokumen, dan lain-lain atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk

pendeskripsian secara analis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam

lingkungan tersebut untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah

metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk

meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan.41 Penelitian kuantitatif umumnya merupakan penelitian yang memiliki

40Lexy J. Leong, Op. Cit. hlm. 4
41Sugiyono, Mixed Methods, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 11



jumlah dalam penelitiannya. Banyak, sedikit atau besar, kecil yang dijabarkan dalam

bentuk angka-angka yang merupakan bagian utama dari sebuah penelitian kuantitatif.

Metode penelitian ini adalah penelitian quasy eksperimen, penelitian

eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendaliakan.42

Desain yang digunakan dalam penelitian adalah The Matching only posttest

control group design.43 Dalam pola ini baik eksperimen maupun kontrol dikenakan

posttest, tetapi hanya kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan sehingga

desainnya sebagai berikut:

Tabel 3.1
The Matching Only Postest Control Group Design

Kelas Perlakuan Posttest

E X Q1

K C Q1

Keterangan:
E = Kelas Eksperimen
K = Kelas Kontrol
Q1 = Postest
X = Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem

based learning
C = Pembelajaran dengan menggunakan model direct instruction

42Ibid, hlm 107
43 Freankel JR and Wallen NE, (How Design and Evaluate in Inducation, E-Book, 2008), hlm

271



B. Tempat Dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat dilaksanakan penelitian ini dikelas IVMI Mathla’ul Anwar

Sindang Sari Lampung Selatan.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2017 di MI

Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan tahun ajaran 2016/2017.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Model Pembelajaran Problem Based Learning

Model pembelajaran problem based learning adalah pembelajaran berbasis

masalah sebagai pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju

pemahaman akan resolusi suatu masalah. Model pembelajaran problem based

learning menawarkan kebebasan kepada siswa dalam proses pembelajaran. yang

dimaksud  model pembelajaran problem based learning dalam penelitian ini

adalah yang diterapkan dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS)

2. Hasil Belajar

Suatu perubahan dalam tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada kemungkinan

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk sesuai dengan hasil belajar yang

di peroleh. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada asppek

kognitif.



3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) kelas IV MI Mathla’ul

Anwar Sindang Sari Lampung Selatan.

D. Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. Variabel

adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau

konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih.44

Variabel penelitian terdiri dari dua variabel yaitu:

1. Variabel bebas (Varibel X)

Variabel yang mempengaruhi yang menjadi perubahan atau timbulnya

variabel terikat. Variabel bebasnya adalah pembelajaran dengan model

Problem Based Learning.

2. Variabel terikat (Y)

Variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat, karena adanya variabel

bebas. Variabel terikatnya adalah hasil belajar kognitif siswa.

E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

44 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 133



peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.45Dari

pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa populasi dalam

penelitian meliputi segala sesuatu yang akan dijadikan subjek atau objek

penelitian yang dihendaki peneliti. Berkenaan dengan penelitian ini, maka

yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswaMI

Mathla’ul Anwar Sindang Sari.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel penelitian adalah sebagian

dari populasi yang diambil dari sumber data dan dapat mewakili dari seluruh

populasi.46 Sampel yang diambil dalam penelitian terdiri dari dua kelas, yaitu

kelas IVA sebagai kelas eksperimen dan kelas IVB sebagai kelas kontrol.

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian,

3. Teknik sampling

Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu

probability sampling dan nonprobability sampling.Probability sampling

meliputi, simple random sampling, proportionate stratified random sampling,

disproportionate stratified random sampling, dan clushter random sampling.47

Teknikyang digunakan dalam penelitian adalah cluster random sampling.

45 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 117
46 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2014),

hlm. 70
47 Sugiono, Op, Cit., hlm. 118



Teknik cluster random sampling adalah teknik yang digunakan untuk

menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data

luas.48Teknik cluster random sampling digunakan sebagai teknik sampling

karena data yang diperoleh normal dan homogen, kemudian sampel diambil

secara undian.

Tabel 3.2
Sampel Penelitian Kelas IV MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung

SelatanTahun Ajaran 2016/2017

No Kelas
Jumlah

Jumlah
L P

1 IVA 10 16 26

2 IVB 11 14 25

Jumlah 21 30 51

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Tes

Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka

melaksanakan kegiatan pengukuran, yang didalamnya terdapat berbagai

pertanyaan, pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau

dijawab oleh siswa untuk mengukur aspek perilaku siswa.49

Tes digunakan untuk memperoleh data kuantitatif kemampuan hasil

belajar siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Tes dilakukan dengan cara

postest. Tes dilakukan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen.

48Ibid, hlm. 121
49Ibid, hlm. 118



2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang

fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil

penelitian dokumentasi ini akan menjadi sangat kuat kedudukannya50

G.Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat

ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen

penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik  semua fenomena ini

disebut variable penelitian.

Tabel 3.3
Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan Instrumen

No Jenis

Penelitian

Tujuan Instrumen Sumber

Data

Waktu

1. Tesposttes - Untuk mengetahui hasil
belajar siswa sebelum dan
setelah menggunakan
model pembelajaran
problem based learning
(PBL)

Siswa Awal dan

akhir kegiatan

pembelajaran

2. Dokumentasi - Mengumpulkkan data
cetak berupa foto atau
fakta-fakta selama proses
pembelajaran

Sekolah

Guru

Siswa

Selama

kegiatan

pembelajaran

berlangsung

50Suharmin Arikunto, Op. Cit., hlm. 159



Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Tes soal uraian

Lembar tes uraian terdiri dari 10 soal. Tes yang akan digunakan tersebut akan

diuji prasyarat analisis datanya dengan prosedur sebagai berikut:

a. Memeriksa lembar tes yang telah diisi oleh siswa

b. Menilai hasil tes siswa

c. Tabulasi data, yaitu memasukkan data yang terkumpul kedalam tabel

distribusi data dengan tujuan untuk memudahkan pengolahan selanjutnya.

d. Menganalisis validitas dan realibilitas soal, taraf kesukaran dan daya

pembeda.

Tabel 3.4
Kisi-Kisi Soal dan Posttes

Standar

Kompetensi

Kompetensi

Dasar

Indikator Nomor

Soal

Mengenal sumber

daya alam, kegiatan

ekonomi, dan

kemajuan

tekhnologi

lingkungan

kabupaten/kota,

provinsi

mengenal

permasalahan

sosial di daerahnya

- Mengetahui masalah sosial dan
masalah pribadi

- Menjelaskan penyebab dari
masalah sosial

- Menjelaskan akibat dari masalah
sosial dan pengaruhnya terhadap
kegiatan masyarakat

- Menjelaskan solusi penanganan
masalah sosial

1, 2

3, 4, 5

6, 7, 8

9, 10



2. Daftar dokumen

Menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang chek-list untuk

mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang

dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check di tempat yang sesuai.

Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar

variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.

Tabel 3.5
Kisi-Kisi Lembar Dokumentasi

No Aspek Yang Didokumentasi Hasil Dokumentasi

YA TIDAK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nilai/hasil belajar siswa

Data siswa

Data guru

Denah lokasi sekolah

Visi misi sekolah

Sejarah berdirinya sekolah

Perlengkapan sekolah

Foto-foto kegiatan

H. Analisis Uji Coba Instrumen

1. Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika memiliki validitas

yang tinggi, yaitu bila instrumen tersebut telah dapat mengukur apa



yangdiukur.51Pada perhitungan validitas berkenaan dengan ketepatan alat

ukur, dalam penelitian ini item-item soal dihitung harga korelasinya dengan

rumus korelasi point biseral sebagai berikut:

rpbi

Keterangan:

rpbi = Koefisien korelasi biseral
Mp = Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee
Mt = Skor rata-rata dari skor total
SDt = Standar deviasi skor total
P    = Proporsi peserta tes yang jawabannya benar pada soal
q    = Proporsi peserta tes yang menjawab salah pada soal52

Dengan interpretasi sebagai berikut :

Jika rbis> r1 (Valid)

Jika rbis< r1 (Invalid)

Tabel 3.6
Kriteria Untuk Validitas Butir Soal

Nilai r Kategori

0,80 - 1,00 Sangat tinggi

0,60 - 0,79 Tinggi

0,40 - 0,59 Sedang

0,20 - 0,39 Rendah

0,00 - 0,19 Sangat rendah

51Ibid, hlm. 80
52 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),

hlm. 185



Uji validitas instrumen penelitian ini dilakukan pada instrumen uji coba

variabel X (pembelajaran menggunakan model problem based learning dan pada

instrumen uji coba variabel Y (hasil belajar siswa)

2. Reliabilitas Instrumen

Untuk menghitung reliabilitas soal digunakan rumus Alpha

R11=
∑

Keterangan:

r11 : Reliabilitas instrumen
pi : Proporsi peserta didik menjawab benar
qi : Proporsi peserta didik menjawab salah
∑piqi :Jumlah hasil perkalian dari pi dan qi

n : Banyaknya butir pertanyaan
si

2 : Jumlah variasi item
st

2 : Varians total53

3. Uji Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran merupakan salah satu analisis kuantitatif konvensional

paling sederhana dan mudah. Semakin besar indeks menunjukkan semakin

mudah butir soal, karena dapat dijawab dengan benar oleh sebagian siswa atau

seluruh siswa. Sebaliknya, jika sebagian kecil atau tidak ada sama sekali

siswa yang menjawab  menunjukkan butir sukar. Untuk menguji tingkat

kesukaran digunakan rumus sebagai berikut:54

53Ibid, hlm. 254
54Ibid, hlm. 372



P =

Dimana :
P : Indeks kesukaran
B : jumlah peserta didik yang menjawab soal tes dengan benar
Js : jumlah dari seluruh peserta tes
Besar tingkat kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai 1,00 yang dapat

diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut :

Tabel 3.7
Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal

Basarnya P Kategori tingkat soal

P < 0,30 Sukar

0,31 < P < 0,70 Sedang

P > 0,71 Mudah

Sumber: Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,
(Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2006), Hlm. 372

4. Uji daya pembeda

Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang kemampuan

soal dalam membedakan siswa yang pandai dengan menggunakan rumus

seperti dibawah ini:55

D = 1
Keterangan:
D : Indeks daya pembeda
J : Jumlah siswa yang mengikuti tes
JA : Banyaknya kelompok siswa yang mengikuti tes
JB : Banyaknya kelompok siswa kelompok bawah
BA : Banyaknya kelompok atas yang menjawab benar
BB : Banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar

55 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009), hlm. 141



Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Klasifikasi daya pembeda

Daya Pembeda (DP) Interpretasi Daya Pembeda

DP < 0,20 Jelek

Daya Pembeda (DP) Interpretasi Daya Pembeda

0,21 ≤ DP ≤ 0,40 Cukup

0,41 ≤ DP ≤ 0,70 Baik

0,71 ≤ DP ≤ 1,00 Sangat Baik

Sumber: Anas Sudijono dalam buku pengantar Evaluasi Pendidikan

I. Analisis Data

Data yang diperoleh dari proses dan hasil pembelajaran dianalisis secara

deskkriptif, yaitu hasilnya diperoleh dari hal sebenarnya dari penelitian dalam

bentuk persentase, dengan teknik analisis sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diteliti

berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang dilakukan adalah uji

Liliefor.56 Dengan langkah sebagai berikut:

a. Hipotesis

H0 : data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal

H1 : data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal

b. Taraf Signifikansi

1) Urutan data sampel dari kecil ke besar

56 Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 466

05,0)( 



2) Menentukan nilai Zi dari tiap-tiap data dengan rumus Z =

Keterangan :
S : Simpangan baku dan tunggal
Xi : Data tunggal
X : Rata – rata data tunggal

3) Tentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Z berdasarkan
tabel Z sebut dengan f(Z)

4) Hitung frekuensi  komulatif dari masing-masing nilai Z sebut S(Z)
5) Tentukan nilai L0 dengan rumus F(Z) - S(Z) kemudian tentukan nilai

mutlaknya. Ambil yang paling besar dan bandingkan dengan Lt dari
tabel liliefors.

6) Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:
Tolak H0 Jika L0 > Lt

Terima H0 Jika L0 ≤ Lt

2. Uji Homogenitas

Setelah uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas. Uji homogenitas

untuk mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Uji homogenitas

yang digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji Fisher.57 Yaitu:

F =

Keterangan:
F   : Homogenitas
S1

2 :  Varians yang besar
S2

2:  Varians yang kecil
a. Hipotesis

Ho : kedua sampel memiliki varians sama
H1 : kedua sampel memiliki varians berbeda

b. Tingkat signifikasi , 5 %
Adapun kriteria untuk uji homogenitas adalah:
Ho diterima jika Fh ≤ Ft H0 = data memiliki varians homogen
H0 ditolak jika Fh ≥ Ft H0 = data tidak memiliki varians homogen

57 Ibid, hlm. 249.



3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang telah

dilakukan pada penelitian ini diterima atau tidak. Uji hipotesis digunakan

untuk melihat hasil tes siswa dari kelompok eksperimen dan kontrol dilakukan

uji parametrik yaitu uji t. Statistik uji ini digunakan dalam pengujian

hipotesis., uji-t digunakan ketika informasi mengenai nilai variance (ragam)

populasi tidak diketahui.Uji-t adalah salah satu uji yang digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari

dua buah mean sampel (dua buah variabel yang dikomparasikan).58 Uji

hipotesis ini menggunakan uji tdengan rumus59

t0 = ∑ ∑ .
Keterangan:

t : angka atau koefisien derajat perbedaan mean kedua kelompok
M1 : mean kelompok perlakuan eksperimen
M2 : mean kelompok perlakuan kontrol
x : deviasi setiap x2dan x1

y : deviasi setiap y2 dan y1

n1 : jumlah siswa kelompok eksperimen
n2 : jumlah siswa kelompok kontrol

Setelah dilakukan uji t kemudian membentuk interprestasi terhadap (t0)
dengan rumus: Df atau db = (N1+N2)-2

t0 ≥ t- tabel, berarti H1 diterima dan H0 ditolak

58Hartono. Statistik Untuk Penelitian. (Yogyakarta:Lembaga Studi Filsafat Kemasyarakatan
dan Perempuan, 2008), hlm 45

59 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2011),
hlm. 314



t0≤ t-tabel, berarti H1 ditolak dan H0 diterima, dengan taraf α = 0,05

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari

Berdirinya MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari ini berlatar belakang dari kebutuhan

masyarakat terhadap Sekolah Dasar yang pada waktu itu di Sindang Sari belum ada

sehingga timbullah inisiatif mendirikan sebuah Madrasah Swasta, untuk menyediakan

lembaga pendidikan Islam Formal bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya, dengan

tokoh-tokoh para pendirinya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Ihya Ulumudin, S.Ag
2. Bapak Qomaruddin
3. Bapak Miyono
4. Bapak Suroyo

MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan berdiri sejak tahun 1995.Gedung

dibangun oleh yayasan Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan terletak di Jl.

Teuku Umar Sindang Sari Desa Karyamulyosari Kecamatan Candipuro Kabupaten

Lampung Selatan Propinsi Lampung. Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Sindang

Sari Lampung Selatan didirikan pada tahun 1995, hal ini didasarkan atas Akte Notaris:

H. Erwin Nana Subana No.6/1995 tentang berdirinya MI Mathla’ul Anwar Sindang

Sari Lampung Selatan.

Madrasah ini didirikan atas tanah milik pribadi bapak Ihya Ulumudin, S.Ag,

dengan luas tanah seluruhnya 3451 meter persegi. Adapun yang dipakai sekarang

bangunan yang seluas 2046 meter persegi, dan semenjak awal berdirinya MI Mathla’ul51



Anwar Sindang Sari hingga sekarang telah mengalami pergantian Kepala Sekolah

diantaranya sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Daftar Nama-Nama Kepala Sekolah Di MI Mathla’ul Anwar

Sindang Sari Lampung Selatan

No Nama Tahun Periode

1. Khusairi, A.Ma 1995-2003

2. Ihya Ulumudin, S.Ag 2003-2007

3. Imam Nasrulloh, M.Pd.I 2007-2012

4. M. Yasin, S.Pd.I 2012-Sekarang

Sumber: Dokumentasi MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan Tahun

2016/2017

Dibawah pimpinan Bapak M. Yasin, S.Pd.I tersebut sedang diupayakan untuk

meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran serta berupaya untuk menarik minat

masyarakat supaya ada positif serta nilai lebih dalam menempuh pendidikan pada MI

Mathla’ul Anwar Sindang Sari.

2. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi

Mewujudkan hakikat tujuan pendidikan yang selaras dengan prinsip-prinsip dan

nilai-nilai islami berdasarkan pemahaman para sahabat nabi.

b. Misi

1) Menjadikan sekolah menjadi wahana pembelajaran bagi seluruh

partisipasinya.

2) Memberikan pelayanan pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat.

3) Membangun kerjasama dengan berbagai pihak

4) Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat



5) Mendidik generasi muslim berdasarkan ajaran Islam dan mengajak mereka

untuk hidup islami.

c. Tujuan

Menghasilkan lulusan yang bermutu, beriman, dan bertaqwa.

3. Daya Dukung Eksternal

Daya dukung eksternal ini meliputi Komite Sekolah, tokoh masyarakat dan

lingkungan Madrasah yang mendukung bagi proses belajar mengajar.

a. Komite Sekolah

Selama ini Komite Sekolah memberikan sumbangan yang berarti

dalam memajukan Madrasah baik yang sifatnya materi maupun non materi.

b. Tokoh Masyarakat

Dalam melakukan penetaan Madrasah, masyarakat ataupun tokoh –

tokohnya bisa memberikan sumbangan saran kepada Madrasah.Dan ini

merupakan wujud kepedulian terhadap lembaga pendidikan yang berada di

daerah.

c. Lingkungan Madrasah

Untuk mendukung proses belajar mengajar, dibutuhkan lingkungan yang

kondusif. Maka MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan mencoba

mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya.

4. Data Tenaga Pengajar/Guru

Daftar nama staf pimpinan dan dewan guru MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari

Lampung Selatan tahun pelajaran 2016/2017.



Tabel 4.2

Data Pengajar/Guru MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan 2016/2017

No Nama Jabatan Status

1 M. Yasin, S.Pd.I Kepala Madrasah Honorer

2 Hendra Susilo, S.Pd.I TU Honorer

3 A. Sururi, S.Pd.I Komite Honorer

4 Imam Nasrulloh, M.Pd.I Koordinator Kurikulum PNS

5 Nur Silah, S.Pd.I Koordinator Kesiswaan Honorer

6 A. Nurhadi, S.Pd.I Koordinator Sarana dan Prasarana Honorer

7 Laswati, S.Pd.I Wali Kelas I A Honorer

8 Fauziah, S.Pd.I Wali Kelas I B Honorer

9 Nikmatul Khoiriyah, S.Pd.I Wali Kelas II A Honorer

10 Riyah Faryani, S.Pd.I Wali Kelas II B Honorer

11 Mudakir, S.Pd.I Wali Kelas III A Honorer

14 Nanik Aryanti, S.Pd.I Wali Kelas III B Honorer

15 A. Nurhadi, S.Pd.I Wali Kelas IV A Honorer

16 Habibi, S.Pd.I Wali Kelas IV B Honorer

17 M. Walghosun, S.Pd.I Wali Kelas V A Honorer

18 Siti Hujaemah, S.Pd.I Wali Kelas V B Honorer

19 Sholihin, S.Pd.I Wali Kelas VI A Honorer

20 Dimyati, S.Pd.I Wali Kelas VI B Honorer

21 Musliman Guru Olahraga Honorer

Sumber: Dokumentasi MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan Tahun

2016/2017



5. Data  siswa

Tabel 4.3

Data jumlah siswa kelas I s.d VI T.P 2016/2017

Jmlah

kelas Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI Jumlah

TotalKls. Jml.

L P L P L P L P L P L P

I 2 19 24 43

II 2 22 28 50

III 2 26 23 49

IV 2 26 30 56

V 2 29 34 63

VI 2 28 27 55

Jml 12 43 50 49 56 63 55 316

Sumber: Dokumentasi MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan Tahun 2016/2017

6. Sarana dan Prasarana

Tabel 4.4

Data Sarana dan Prasarana MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan

Tahun 2016/2017

No Fasilitas Jumlah

1 Ruang Belajar/Kelas 9 Ruang

2 Ruang Kantor/Kepala Madrasah 1 Ruang

3 Ruang Staf TU 1 Ruang

4 Ruang Akademik -

5 Ruang BK/BP -

6 Ruang Guru 1 Ruang

7 Ruang Pramuka -

8 Ruang Lb./IPA -



9 Ruang Kesenian -

10 Ruang UKS 1 Ruang

11 Ruang Lab. Multimedia 1 Ruang

12 Ruang Gudang 1 Ruang

13 Ruang Aula -

14 Perpustakaan 1 Ruang

15 Masjid 1 Ruang

16 Toilet/Wc 2 Ruang

Sumber: Dokumentasi MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung SelatanTahun 2016/2017

7. Struktur Organisasi
Gambar 4.1

Struktur Organisasi MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan

Kepala Madrasah
M. Yasin, S. Pd.I

TU
Hendra Susilo, S.Pd.I

Komite
A. Sururi, S.Pd.I

Kordinator kurikulum
Imam Nasrulloh, M.Pd.I

Kordinator Kesiswaan
Nur Silah, S.Pd.I

Kordinator Sarana Dan
Humas

A. Nurhadi, S.Pd.I

Guru

Kelas
I A : Laswati,S.Pd.I
I B : Fauziah, S.Pd.I
II A : Nikmatul Khoiriah, S.Pd.I
II B : Riyah Faryani, S.Pd.I
III A : Mudakir, S.Pd.I
III B : Nanik Aryanti, S.Pd.I

Kelas
IV A : A. Nurhadi, S.Pd.I
IV B : M. Walghosun, S.Pd.I
V A : Habibi, S.Pd.I
V B : Siti Hujaemah, S.Pd.I

VI A : Sholihin, S.Pd.I
VI B : Dimyati,S.Pd.I



B. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, tahapan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan peneliti melakukan penyusunan perangkat

pembelajaran yaitu silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),

Lembar Kerja Siswa (LKS), soal essay. Perangkat pembelajaran tersebut

kemudian di validasikan ke ahli, setelah itu perangkat pembelajaran tersebut

di uji cobakan ke siswa.

2. Perizinan

Dalam tahap ini, peneliti melaksanakan penelitian dengan mengajukan surat

permohonan peneliti di MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan

dan menerima surat balasan dari pihak MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari

Lampung Selatan yang dapat dilihat pada bagian lampiran.

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada penelitian yang telah terlaksana digunakan dua kelas sebagai sampel

yaitu kelas IV A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 26 siswa, dan kelas

IV B sebagai kelas kontrol dengan jumlah 25 siswa. Masing-masing kelas

diberikan berpalakuan yang berbeda pada proses pembelajaran. Pada kelas

eksperimen (kelas IV A) digunakan model pembelajaran problem based

learning, dan kelas control (IV B) digunakan metode ceramah dan tanya

jawab.



a. Pembelajaran pada kelas eksperimen

Pembelajaran pada kelas eksperimen yaitu dengan menggunakan

model pembelajaran problem based learning, pada kelas eksperimen

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, setiap pertemuan dilaksanakan

dalam 2 jam pelajaran. Mata pelajaran yang diberikan yaitu mata pelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi masalah-masalah sosial

dilingkungan sekitar.

Pelaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning ada

beberapa tahapan yaitu pada pertemuan pertama, kegiatan awal guru

memulai pembelajaran dengan salam, do’a dan presensi. Selanjutnya guru

mengkondisikan siswa untuk belajar, pelaksanaannya sesuai dengan

tahap-tahap dalam model problem based learning. Tahap 1: yaitu orientasi

siswa pada masalah, pada tahap ini guru bertanya kepada siswa terkait

masalah pribadi dan masalah sosial “anak-anak siapa yang pernah buku

pelajarannya ketinggalan di rumah?” dan “anak-anak siapa yang pernah

mendengar berita pencurian, baik itu di TV atau mungkin tetangga kalian

pernah menjadi korban pencurian?”. Kemudian guru menyampaikan

tujuan pembelajaran dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan.

Selanjutnya kegiatan inti tahap 2: yaitu mengorganisasikan siswa untuk

belajar, kegiatan pada tahap ini siswa dibagi menjadi 6 kelompok,

beranggotakan 5-6 siswa. Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja

siswa tenttang permasalah pribadi dan sosial secara berkelompok. Tahap



3: investigasi secara individu atau kelompok, pada tahap ini kelompok

dibimbing oleh guru dalam mendiskusikan lembar kerja siswa terkait

masalah pribadi atau kelompok. Siswa dibimbing dalam mencari

informasi dari buku teks maupun lainnya kemudian mendiskusikannya.

Tahap 4: mengembangkan dan menyajikan hasil karya, pada tahap ini

siswa menuliskan hasil diskusi pada lembar yang disediakan kemudian

perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Tahap 5:

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, pada tahap ini

kelompok lain diminta memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang

telah presentasi, siswa diberikan kesempatan jika terdapat hal yang kurang

jelas.

Kegiatan akhir yaitu siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil

belajar pada pertemuan pertama. Kemudian guru memberikan tindak

lanjut kepada siswa utuk mempelajari materi kemiskinan, kemudian guru

menutup pembelajaran dengan do’a dan salam.

Pertemuan kedua kegiatan awal pada pertemuan ini yaitu guru

memulai pelajaran dengan salam, do’a dan presensi. Selanjutnya guru

mengkondisikann siswa untuk belajar, pertemuan kedua dilaksanakan

sesuai dengan tahap-tahap model problem based learning. Tahap 1:

orientasi siswa pada masalah, pada tahap ini guru memberikan petanyaan

kepada siswa “pernahkah anak-anak melihat anak jalanan yang sedang

mengamen dilampu merah?” bagaimana perasaan kalian melihat hal



tersebut?” mengapa mereka bekerja seperti itu?” kemudian guru

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan kegiatan yangn akan

dilakukan.

Selanjutnya kegiatan inti, tahap: 2 mengorganisasikan siswa untuk

belajar. pada tahap ini siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok, setiap

kelompok beranggotakan 5-6 siswa. Siswa diberikan penjelasan terkait

tugas dan batas waktu yang ditentukan dalam pembuatan hasil karya yaitu

35 menit. Tahap 3: investigasi secara individu atau kelompok, pada tahap

ini siswa mendiskusikan masalah sosial yaitu kemiskinan dari segi

penyebab sampai cara mengatasi kemiskinan dengan bimbingan guru.

Tahap 4: mengembangkan dan menyajikan hasil karya, pada tahap ini

siswa bersama kelompoknya mengeluarkan alat dan bahan yang

sebelumnya ditugaskan guru untuk membuat suatu karya. Siswa bersama

kelompoknya membuat karya dengan tema kemiskinan.Masing-masing

kelompok mempresentasikan hasil karya kelompoknya selanjutnya siswa

diberi penguatan. Tahap 5: menganalisis dan mengevaluasi proses

pemecahan masalah, pada tahap ini kelompok lain diminta menanggapi

atau mengajukan pertanyaan terhadap kelompok yag telah presentasi.

Siswa yang berhasil menyajikan hasil karyanya secara lengkap dan benar

diberi reward.Siswa diberi kesempatan bertanya jika terdapat hal yang

kurang jelas.



Kegiatan akhir pada pertemuan kedua yaitu siswa dengan bimbingan guru

menyimpulkan hasil pembelajaran pada pertemuan hari ini dan siswa

diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang

pembelajaran yang telah diikuti. Kemudian guru menutum pembelajaran

dengan salam.

b. Pembelajaran pada kelas kontrol

Pembelajaran pada kelas kontrol yaitu pembelajaran dengan

menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab dan penugasan.

Pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan metode pembelajaran

ceramah, tanya jawab dan penugasan dilaksanakan dalam 2 kali

pertemuan, setiap pertemuan 2 x 35 menit. Mata pelajaran yang diberikan

yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial dengan indikator sama

dengan materi yang diberikan pada kelas eksperimen.

Pelaksanaan metode pembelajaran pada kelas kontrol dalam

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yaitu pada pertemuan awal guru

memulai pelajaran dengan salam, do’a dan presensi. Kemudian guru

mengkondisikan siswa untuk belajar kemudian guru memberikan

pertanyaan “pernahkah anak-anak mendengar berita pencurian?” dan guru

menyampaikan tujuan pembelajaran.

Kegiatan inti yaitu itu siswa menyimak penjelasan guru tentang

permasalahan sosial.Siswa diminta mencatat materi yang disampaikan dan

dituliskan guru dipapan tulis.Kemudian siswa mengerjakan soal latihan



secara berpasangan, guru membimbing siswa dalam mengerjakan soal

kemudian guru bersama siswa membahas soal latihan bersama-sama

kemudian siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika terdapat hal yang

kurang jelas.

Kegiatan penutup guru memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah.

Kemudian guru menutup pelajaran dengan salam.

Pembelajaran pada pertemuan kedua dengan metode pembelajaran

ceramah, tanya jawab dan penugasan. Kegiatan awal guru memulai

pelajaran dengan salam, do’a dan presensi. Kemudian guru memberikan

pertanyaan “pernahkah anak-anak melihat anak jalanan yang sedang

mengamen dilampu merah?” bagaimana perasaan kalian dengan hal

tersebut?” mengapa mereka bekerja seperti itu?”kemudian guru

menyampaikan tujuan pembelajaran.

Kegiatan inti siswa diminta untuk menyimak tentang permasalahan

sosial kemiskinan meliputi penyebab, akibat, dan cara mengatasi

kemiskinan. Kemudian siswa diminta mencatat materi yang disampaikan

dan ditulis guru dipapan tulis.Selanjutnya siswa dengan bimbingan guru

mengerjakan soal latihan secara berpasangan.Setelah semua siswa selesai

mengerjakan soal latihan guru bersama siswa membahas soal latihan

bersama-sama. Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah

disampaikan kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya jika terdapat hal yang kurang jelas.



Kegiatan penutup guru memberikan tindak lanjut untuk mempelajari

materi yang telah disampaikan, kemudian guru menutup pelajaran dengan

salam.

c. Pemberian posttest

Kemudian kedua kelas tersebut diberikan soal untuk mengetahui hasil

belajar siswa yang terdiri dari 10 soal tes mencakup C1 (pengetahuan), C2

(memahami), C3 (pengaplikasika), C4 (menganalisis) soal terdiri dari 10

soal essaysesuai indikator yang telah ditentukan, sebelum soal diujikan

soal terlebih dahulu diuji cobakan di MI Bahrul Ulum Batuliman.

4. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap akhir penelitian, siswa diberikan tes akhir berupa soal

essay.Setelah itu peneliti mengumpulkan data dan pengolahan data sehingga

didapat kesimpulan dalam penelitian.

C. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian yang telah dilakukan berupa data kuantitatif.Data yang digunakan dalam

penelitian yaitu tes berupa nilai posttest.Nilai posstest digunakan untuk mengetahui hasil

belajar siswa yaitu pada ranah kognitif.Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian

dan tabel yang dideskripsikan secara rinci dibawah ini.



1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Untuk menganalisis validitas (kesahihan) suatu instrumen, makka dilakukan uji coba

instrument kepada responden diluar sampel yang telah ditentukan, yakni penulis penulis

melakukan uji coba pada IV MI Bahrul Ulum  Batuliman yang berjumlah 31 orang responden

(testee) dengan memberikan 20 butir soal dengan 5 kunci jawaban. Berdasarkan hasil analisis

validitas butir soal yang telah diuji cobakan, dengan menggunakan rumus korelasi point

biseral dengan taraf signifikan 5% dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.4.5

Hasil Uji Validitas Butir Soal

No. Keterangan Nomor Butir Soal

1. Valid 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16,

2. Tidak Valid 3, 6, 7, 9, 10,12, 17, 18, 19, 20

Berdasarkan tabel diatas keseluruhan butir soal terdapat soal yang tidak valid untuk butir soal

yang tidak valid adalah nomor 3, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20.dan untuk butir soal yang valid

adalah nomor 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16. Untuk soal yang valid dapat digunakan untuk

tes selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Setelah butir soal dilakukan uji validitas, item-item yang valid diujikan kembali keadaan

reliabilitas.Untuk menguji reliabilitas soal tes, digunakan rumus Alpha.Dan nilai r11 yang

diperoleh ialah 1,033 dengan kriteria reliabilitas sangat tinggi.Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa item-itemnya dapat digunakan dalam penelitian dan dapat dipakai sebagai

alat ukur.



c. Uji Daya Pembeda

Berdasarkan kriteria dan hasil analisis daya pembeda yang telah penulis lakukan, dari 20

butir soal yang telah penulis ujikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4.6

Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal

No. Keterangan Nomor Butir Soal

1. Baik 1, 4, 11, 16

2. Cukup 2, 5, 8, 13, 14, 15

3. Jelek 3, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20

Berdasarkan tabel diatas, soal yang berkriteria jelek ialah nomor 3, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18,

19, 20.Untuk soal yang berkriteria cukup ialah nomor 2, 5, 8, 14, 15.Sedangkan soal yang

berkriteria baik ialah nomor 1, 4, 11, 16.Soal yang berkriteria baik dan cukup dapat

digunakan pada tes selanjutnya sedangkan soal yang berkriteria jelek tidak dapat digunakan

pada tes selanjutnya.

d. Uji Tingkat kesukaran

Berdasarkat hasil analisis tingkat kesukaran butir soal, dari 20 butir soal  yang telah penulis

ujikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4.7

Hasil Uji Tingkat Kesukaran

No. Keterangan Nomor Butir  Soal

1. Mudah 3, 5, 7, 12, 15, 19, 20

2. Sedang 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17

3. Sukar 9, 13, 18



Soal yang termasuk kategori soal mudah ialah butir soal nomor 3, 5, 7, 12, 15, 19,

20.Untuk soal berkriteria sedang ialah butir soal nomor 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17.Dan

soal untuk kategori sukar ialah butir soal nomor 9, 13, 18.

2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas dan Homogenitas Tes

Pengujian uji normalitas dan homogenitas nilaiposttestpada materi masalah-masalah sosial

dilingkungan sekitar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.Untuk menguji normalitas

kedua kelas tersebut, digunakan rumus uji liliefors, sedangkan untuk menguji

homogenitasnya menggunakan uji fisher.Berikut adalah hasil yang diperoleh dari perhitungan

tersebut.

Tabel. 4.8

Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas

Karakteristik
Kelas

Hasil Interpretasi
Eksperimen Kontrol

Lhitung 0,158 0,157 Lhitung < Ltabel Berdistribusi

normalLtabel 0,161 0,173

Fhitung 1,782 Fhitung <Ftabel Homogen

Ftabel 2,12

Taraf signifikansi 5% (0,05)

Ketentuan pengujian normalitas, yaitu jika Lhitung <Ltabel maka dinyatakan bahwa data

berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh hasil uji normalitas untuk Lhitung

eksperimen=0,158 dan Lhitung kelas kontrol = 0,157 dinyatakan berdistribusi normal karena



Lhitung < Ltabel pada kelas eksperimen yaitu 0,148 < 0,161 dan Lhitung <Ltabel kelas kontrol 0,157

< 0,173.60

Seperti halnya ketentuan uji normalitas, uji homogenitas juga memiliki ketentuan untuk

mengambil keputusan, yaitu jika Fhitung < Ftabel maka dinyatakan bahwa data tersebut

homogen. Hasil uji homogenitas berdasarkan tabel 4.1 untuk Fhitung = 1,782 dan Ftabel yaitu

2,12.61

3. Uji Hipotesis

Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi, analisis perhitungan

statistik dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus uji-t.

Tabel. 4.9

Hasil Perhitungan Uji t

Karakteristik
Hasil

Kesimpulan
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Thitung 18,70
H1 Diterima

Ttabel 1,6759

Sebagaimana hasil perhitungan yang terdapat pada lampirandari perhitungan tersebut

didapatkan hasil thitung = 18,70 sedangkan ttabel = 1,6759 dengan db 49. Dengan demikian

diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 18,70>1,6759 yang berarti H1 diterima dan HO ditolak.62

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan model problem

based learningterhadap hasil belajar siswa.

60Lampiran D.3 Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol, hlm. 146-147
61 Lampiran D.5 Hasil Uji Homogenitas, hlm. 148
62 Lampiran D.6, Perhitungan Uji Hipotesis Soal dengan taraf 0,05, hlm. 149



D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based

Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial Di MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selata. Jumlah siswa kelas IV

dalampenelitian ini ialah sebanyak 51 siswa dengan rincian 26 orang di kelas IVA,dan 25

orang di kelas IVB, teknik sampling menggunakan cluster random samplingdengan hasil

kelas IVA sebagai kelas eksperimen dan kelas IVB sebagai kelas kontrol.Untuk mendapatkan

10 butir soal valid penulis menggunakan kelas uji coba pada kelas IV MI Bahrul Ulum

Batuliman Lampung Selatan dengan jumlah 31 siswa.Berdasarkan hasil penghitungan

dihasilkan bahwa rata-rata kelompok Eksperimen 73,69 dengan jumlah responden 26.

Sedangkan pada kelas kontrol memiliki rata-rata 59,64 dengan jumlah responden 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial menggunakan model pembelajaran problem based learning lebih tinggi

dari pada hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan menggunakan

metode teacher centered, Metode teacher centered adalah metode yang yang berpusat pada

guru. Perbedaan hasil yang diperoleh antara kelas eksperimen dan kelas kontrol terjadi karena

telah dikembangkannya modelpembelajaran problem based learningpada kelas eksperimen.

Hal ini relevan dengan penelitian Resa Noviasari, yang menyatakan dalam penelitiannya

bahwa hasil belajar siswa aspek kognitif, afektif, dan psikomotor meningkat dengan

menggunakan model pembelajaran problem based learning.63

Pembelajaran menggunakan model problem based learning menciptakan kegiatan yang

merangsang keingintahuan siswa yaitu dengan memberikan masalah yang berkaitan dengan

63Resa Noviasari, Peningkatan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Melalui Model
Problem Based Learning pada Siswa Kelas IV SD Tegalrejo 3 Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)



kehidupan sehari-hari siswa, kerja kelompok, membuat karya dan mempresentasikannya.

Dengan kegiatan tersebut menjadikan model problem based learning disukai oleh siswa

sehingga siswa lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan

penelitian Rifka Anisaunnafi’ah, terdapat pengaruh model problem based learning terhadap

motivasi belajar IPS.64

Siswa tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat proses pembelajaran, dengan

permasalahan yang diberikan guru membuat siswa tertantang untuk menyelesaikan masalah

tersebut. Siswa bersama kelompoknya berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan

masalah yang diberikan oleh guru karena mereka ingin berhasil memecahkan masalah

tersebut.Pada saat guru memberikan kesempatan untuk presentasi perwakilan kelompok

berebut untuk mempresentasikan hasil penyelidikan didepan kelas.Melalui model problem

based learning ini dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir kritis, dan

memberikan kesempatan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan dunia

nyata.

Pada kelas kontrol menggunakan menggunakanmetode teacher centered, pembelajaran ini

dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan, siswa diminta

mendengarkan penjelasan guru. Setelah itu siswa mencatat apa yang disampaikan guru,

setelah guru menjelaskan materi, guru memberrikan siswa pertanyaan mengenai masalah-

masalah dilingkungan sekitar hanya beberapa siswa yang mau menjawab. Setelah itu, siswa

diminta untuk mengerjakan soal latihan terkait materi yang telah diberikan.Beberapa siswa

terlihat tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru dan terlihat sibuk dengan teman, ada

juga yang bermain.

64Rifka Anisaunnafi’ah, Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Motivasi
Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Grojokan Tamanan Bangun Tapan
Bantul, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)



Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa model problem based learningmemberikan

pengaruh lebih baik dalam mengembangkan hasil belajar siswa pada materi masalah-masalah

sosial dilingkungan sekitar dibandingkan dengan model teacher centered. Pembelajaran pada

kelas eksperimen dengan model pembelajaran problem based learning lebih menyenangkan

karena di dalam pembelajaran ada kerja kelompok, penyelidikan, membuat karya dan

memamerkannya. Sementara pada kelas kontrol dengan model teacher centered siswa kurang

berperan dalam pembelajaran, pembelajaran lebih didominasi oleh guru. Perbedaan hasil

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial muncul karena adanya perlakuan

yang berbeda antara kelas kontrol dan kelas eksperimen.

Salah satu kendala yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini adalah alokasi waktu

menggunakan model problem based learning yang kurang. Dari praktek penerapan model

pembelajaran problem based learning memang sulit membawa dunia siswa ke dunia kita

serta mengantarkan dunia kita ke dunia mereka. Namun, apabila semua faktor yang ada

dalam model pembelajaran ini dapat dikelola secara baik maka akan sangat dimungkinkan

tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal dengan hasil yang optimal.



BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS

materi masalah –masalah dilingkungan sekitar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai

thitung = 18,70 sedangkan ttabel =1,6759 dengan db 49. Dengan demikian

diketahui bahwa thitung>ttabel yaitu 18,70 >1,6759 yang berarti Ha diterima

dan Ho ditolak.Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

signifikan penggunaan model pembelajaran problem based learning terhadap

hasil belajar IPS siswa kelas IV MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung

Selatan Tahun Ajaran 2016/2017.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang model pembelajaran

problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada  mata

pelajaran IPS di kelas IV MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung

Selatan, maka penulis menggambarkan beberapa saran yang dapat digunakan

sebagai tindak lanjut hasil penelitian ini yaitu:



1. Guru

Dalam menyampaikan suatu pelajaran khususnya Ilmu Pengetahuan

Sosial, diharapkan seorang guru dapat memilih model pembelajaran yang

tepat. Model yang dipilih harus bisa mendorong siswa untuk lebih aktif

dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pemilihan model pembelajaran

yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar

mengajar, sehingga mampu meningkatkan konsentrasi siswa dalam

menyerap ilmu yang sedang dipelajari sehingga secara otomatis apabila

yang dipelajari dapat dipahami dengan baik tentunya dapat mempengaruhi

hasil belajar siswa itu sendiri. Salah satu model pembelajaran yang tepat

untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah model pembelajaran

problem based learning.

2. Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemilihan model

pembelajaran yang tepat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi

hasil belajar siswa. Oleh karena itu, sekolah diharapkan selalu

memperhatikan guru dalam pemilihan model pembelajaraan, dengan cara

membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan mutu

pendidikan khususnya Ilmu Pengetahuan Sosial sehingga dapat mencapai

tujuan yang diharapkan, sertamenyediakan berbagai sarana penunjang

dalam pembelajaran seperti media dan model pembelajaran yang variatif.



3. Peneliti lain

Kepada peneliti lain, dapat melakukan penelitian serupa pokok

bahasan lain, sehingga diperoleh informasi lebih luas tentang keafektifan

model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial dan dapat digunakan untuk mata pelajaran yang lain

pada siswa.

C. Penutup

Alhamdulillah seiring rasa syukur atas limpahan rahmat dan

hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis

menyadari sepenuhnya akan keterbatasan potensi dan pengalaman dan

wawasan keilmuan yang ada sehingga kemungkinan skripsi jauh dari kat

sempurna. Oleh sebab itu penulis menngharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik.

Semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada

khususnya penulis sendiri.

Amin ya robbal’alamin.
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LAMPIRAN



Lampiran 1

PERANGKAT PEMBELAJARAN

1.1 SILABUS PEMBELAJARAN

1.2 RPP KELAS EKSPERIMEN

1.3 RPP KELAS KONTROL

1.4 MATERI MASALAH-MASALAH

DILINGKUNGAN SEKITAR



SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas / Semester : IV / II

Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan

kemajuan teknologi di lingkungan   kabupaten / kota dan provinsi

Kompetensi

Dasar

Materi

Pokok/

Pembelajaran

Indikator

Pencapaian

Kompetensi

Penilaian Alokasi

Waktu

Sumber

Belajar

2.4 mengenal
permasalan
sosial di
daerahnya

 Masalah-
masalah
sosial
dilingkun
gan
sekitar

 Menjelaskan
pengertian
masalah sosial

 Membedakan
masalah sosial
dengan masalah
individu
(pribadi)

 Mengidentifikasi
cara
menyelesaikan
masalah sosial
dan masalah
pribadi

 Menjelaskan
contoh masalah
sosial yang ada
dilingkungan
tempat tinggal

 Menjelaskan
penyebab
masalah
kemiskinan

Tes

dengan

bentuk

soal

essay

4 x 35

menit

 Buku
IPS
Kela
s IV
Asy’
ari





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pertemuan Ke-1

(kelas eksperimen)

Sekolah : MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/Semester : IV/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

2.  Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

B. Kompetensi Dasar

2.4 mengenal permasalahan sosial di daerahnya

C. Indikator

a. Menjelaskan pengertian masalah sosial

b. Membedakan masalah sosial dengan masalah individu (pribadi)

c. Mengidentifikasi cara menyelesaikan masalah sosial dan masalah pribadi.

d. Menjelaskan contoh masalah sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal.

D. Tujuan Pembelajaran

a. Siswa dapat menjelaskan pengertian masalah sosial dengan  benar.

b. Siswa dapat membedakan masalah sosial dan masalah pribadi dengan tepat.



c. Siswa dapat mengidentifikasi cara menyelesaikan masalah sosial dan pribadi dengan

benar.

d. Siswa dapat menjelaskan beberapa contoh masalah sosial yang ada di lingkungan

tempat tinggal dengan tepat.

1. Karakter siswa yang diharapkan :

a. Jujur,  Kerja keras, Kreatif, Disiplin

E. Materi Pokok

a. Masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar

F. Model Pembelajaraan

- Model Pembelajaran Problem based learning

G. Kegiatan Pembelajaran

Tahapan

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi

Waktu

Kegiatan Awal

Apersepsi 1. Guru mengucapkan salam, doa, dan presensi.

2. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar.

Tahap 1: Orientasi siswa pada masalah

3. Apersepsi: guru bertanya kepada terkait masalah

sosial.

”Anak-anak siapa yang pernah mendengar berita

pencurian, baik itu di TV atau mungkin tetangga

kalian pernah menjadi korban pencurian?”

10 Menit



4. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang

disampaikan guru.

Kegiatan Inti

Eksplorasi Tahap 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar

5. Siswa menyimak arahan guru terkait tugas yang

harus dikerjakan.

6. Siswa membagi diri menjadi 6 kelompok. Setiap

kelompok beranggotakan 5-6 siswa.

50 Menit

Elaborasi 7. Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja siswa

tentang permasalahan sosial dan pribadi secara

berkelompok.

Tahap 3: Investigasi secara individu atau  kelompok

8. Kelompok mendiskusikan tugas terkait masalah

sosial dengan bimbingan guru.

9. Siswa mencari informasi dari buku teks maupun

buku lain berkaitan dengan tugas yang

didiskusikan.

Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil

karya

10. Siswa menuliskan hasil diskusi pada lembar yang

telah disediakan.

11. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil

diskusi kelompok.

12. Siswa diberikan penguat

.

Tahap 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses



pemecahan masalah

13. Kelompok lain diminta memberikan tanggapan

atau saran terhadap hasil diskusi kelompok yang

telah presentasi.

Konfirmasi 14. Siswa bersama guru mengulas materi yang

didiskusikan melalui tanya jawab.

15. Siswa diberikan bertanya jika terdapat hal yang

kurang jelas.

Kegiatan Penutup

16. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan

hasil pembelajaran paa pertemuan hari ini.

17. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa

untuk mempelajari materi kemiskinan.

18. Guru menutup pelajaran.

10 Menit

H. Media dan Sumber Belajar

1. Media : Gambar-gambar masalah sosial dan pribadi, LKS

2. Sumber Belajar : Buku IPS kelas  IV Asy’ari





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pertemuan Ke-2

(kelas eksperimen)

Sekolah : MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/Semester : IV/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

2.  Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

B. Kompetensi Dasar

2.4 mengenal permasalahan sosial di daerahnya

C. Indikator

e. Menjelaskan penyebab masalah kemiskinan

f. Menjelaskan dampak dari adanya masalah kemiskinan

g. Menjelaskan tentang cara mengatasi masalah kemiskinan

D. Tujuan Pembelajaran

e. Siswa dapat menjelaskan penyebab masalah kemiskinan denganbenar.

f. Siswa dapat menjelaskan dampak dari adanya masalah kemiskinan dengan

benar

g. siswa dapat menjelaskan tentang cara mengatasi masalah kemiskinan dengan



tepat.

2. Karakter siswa yang diharapkan :

b. Jujur,  Kerja keras, Kreatif, Disiplin

E. Materi Pokok

b. Masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar

F. Model Pembelajaraan

- Model Pembelajaran Problem based learning

G. Kegiatan Pembelajaran

Tahapan

Pembelajaran

Kegiatan Guru Alokasi

Waktu

Kegiatan Awal

Apersepsi 1. Guru memulai pembelajaran dengan salam, doa,

dan presensi.

2. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar.

Tahap 1: Orientasi siswa pada masalah

3. Guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan

pengalaman dan bertanya:

”pernahkah anak-anak melihat anak jalanan yang

sedang mengamen dilampu merah?”

”bagimana perasaanmu ketika melihat hal

tersebut?”

10 Menit



”mengapa mereka berkerja seeperti ini?” .

Kegiatan Inti

Ekplorasi Tahap 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar

4. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang

disampaikan guru

5. Siswa membagi diri menjadi 6 kelompok, setiap

kelompok beranggotakan 5-6 siswa.

6. Siswa menyimak penjelasan guru terkait tugas

dan batas waktu yang ditentukan dalam

pembuatankarya yaitu 35 menit.

50 Menit

Elaborasi Tahap 3: Investigasi secara individu atau

kelompok

7. Siswa mendiskusikan masalah sosial yaitu

kemiskinan dari segi penyebab sampai cara

mengatasi kemiskinan dengan bimbingan guru.

Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil

karya

8. Siswa bersama kelompoknya mengeluarkan alat

dan bahan yang sebelumnya ditugaskan guru

utuk membuat suatu karya. Siswa bersama

kelompoknya membuat karya dengan tema

masalah kemiskinan.

9. Masing-masing kelompok mempresentasikan

hasil karya kelompoknya.

10. Siswa diberikan penguat.

Tahap 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses



pemecahan masalah

11. Kelompok  lain diminta menanggapi atau

mengajukan pertanyaan terhadap kelompok yang

telah presentasi.

Konfirmasi 12. Siswa yang berhasil menyajikan hasil karyanya

secara lengkap dan benar diberi reward.

13. Siswa diberikan kesempatan bertanya jika

terdapat hal yang kurang jelas.

Kegiatan Penutup

14. Siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran

yang telah diikuti.

15. Guru menutup pelajaran deng salam.

10 Menit

H. Media dan Sumber Belajar

3. Media : Gambar-gambar masalah sosial terkait kemiskinan.

4. Sumber Belajar : Buku IPS kelas  IV Asy’ar





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pertemuan Ke-1

(kelas kontrol)

Sekolah : MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/Semester : IV/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

B. Kompetensi Dasar

2. 4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya

C. Indikator

a. Menjelaskan pengertian masalah sosial

b. Membedakan masalah sosial dengan masalah individu (pribadi)

c. Mengidentifikasi cara menyelesaikan masalah sosial dan masalah pribadi.

d. Menjelaskan contoh masalah sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal.



D. Tujuan Pembelajaran

a. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian

masalah sosial dengan benar.

b. Melalui penugasan, siswa dapat membedakan masalah sosial dengan masalah

pribadi dengan tepat.

c. Melalui penugasan, siswa dapat mengidentifikasi cara menyelesaikan masalah

social dan pribadi.

d. Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan beberapa contoh masalah sosial

yang ada di lingkungan tempat tinggal dengan tepat.

e. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian

masalah sosial dengan benar.

f. Melalui penugasan, siswa dapat membedakan masalah sosial dengan masalah

pribadi dengan tepat.

g. Melalui penugasan, siswa dapat mengidentifikasi cara menyelesaikan masalah

sosial dan pribadi.

h. Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan beberapa contoh masalah sosial

yang ada di lingkungan tempat tinggal dengan tepat.

E. Karakter siswa yang diharapkan :

c. Jujur,  Kerja keras, Kreatif, Disiplin

F. Materi Pokok

c. Masalah-masalah sosial dilingkungan sekitar



G. Metode Pembelajaraan

- Ceramah

- Tanya Jawab

- Penugasan

H. Kegiatan Pembelajaran

Tahapan

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi

Waktu

Kegiatan Awal

Apersepsi 1. Guru memulai pelajaran dengan salam, do’a, dan

presensi

2. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar.

3. Guru memberikan pertanyaan

”pernahkah anak-anak mendengar berita

pencurian?”

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

10 Menit

Kegiatan Inti

Eksplorasi 5. Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang

permasalah sosial.

6. Guru meminta siswa mencatat materi yang

disampaikan dan ditulis dipapan tulis.

50 Menit

Elaborasi 7. Guru membimbing siswa mengerjakan soal latihan

secara berpasangan.

8. Guru membahas soal bersama-sama

Konfirmasi 9. Siswa dan guru bertanya jawab terkait materi yang

telah diajarkan.



10.Guru memberikan kesempatan siswa untuk

bertanya jika terdapat halyang kurang jelas.

Kegiatan Penutup

11.Guru memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan

rumah.

12.Guru menutup pelajaran dengan salam.

10 Menit



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pertemuan Ke-2

(kelas kontrol)

Sekolah : MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/Semester : IV/II

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

B. Kompetensi Dasar

2. 4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya

C. Indikator

e. Menjelaskan penyebab masalah kemiskinan

f. Mengidentifkasi dampak dari adanya masalah kemiskinan

g. Menjelaskan tentang cara mengatasi masalah kemiskinan

D. Tujuan Pembelajaran

i. Setelah menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan penyebab

masalahkemiskinan dengan benar.

j. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi dampak dari

adanya masalah kemiskinan dengan benar.



k. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi dampak dari

adanya masalah kemiskinan dengan benar.

l. Setelah menyimak penjelasan dari guru, dapat menjelaskan tentang cara mengatasi

masalah kemiskinan dengan tepat.

E. Karakter siswa yang diharapkan :

d. Jujur,  Kerja keras, Kreatif, Disiplin

F. Materi Pokok

d. Masalah-masalah sosial dilingkungan sekitar

G. Metode Pembelajaraan

- Ceramah

- Tanya Jawab

- Penugasan

H. Kegiatan Pembelajaran

Tahapan

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi

Waktu

Kegiatan Awal

Apersepsi 1. Guru memulai salam, do’a dan presensi

2. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar guru

memberikan pertanyaan

”pernahkah anak-anak melihat anak jalanan

yang sedang mengamen?”

”bagaimana perasaan kalian dengan hal

tersebut?”

10 Menit



"mengapa mereka berkerja seperti itu?”

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

Kegiatan Inti

Ekplorasi 4. Guru memberikan penjelasan tentang

permasalahan sosial kemiskinan meliputi

penyebab, akibat dan cara mengatasi

kemiskinan.

5. Siswa diminta mencatat materi yang

disampaikan dan ditulis guru dipapan tulis.

50 Menit

Elaborasi 6. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan

soal latihan.

7. Guru membahas soal latihan bersama-sama

siswa

Konfirmasi 8. Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi

yang telah disampaikan.

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa

untuk bertanya jika terdapat hal yang kurang

jelas.

Kegiatan Penutup

10. Guru memberikan tindak lanjut untuk

mempelajari materi yang telah disampaikan.

11. Guru menutup pelajaran dengan salam.

10 Menit





MATERI AJAR

A. Pengertian Masalah pribadi dan Sosial

Setiap hari kita menghadapi masalah karena kita adalah makhluk sosial yang

dalamkehidupannya kita selalu hidup bersama dengan orang lain. Kita tidak bisa

hidup sendiri danselalu membutuhkan bantuan orang lain. Namun dalam kehidupan

kita sehari-hari kita sehariharipasti tidak pernah luput dari yang namanya masalah.

Baik itu masalah pribadi maupunmasalah sosial.Masalah pribadi yaitu masalah atau

kejadian yang menimpa seseorang secaraindividu. Masalah pribadi hanya bisa

diselesaikan dan dipecahkan oleh seseorang yangmengalami masalah itu sendiri.

Hanya manusia atau seseorang yang bersangkutan lah yang dapat menyelesaikan

permasalahannya tanpa harus mengundang kerumunan orang untuk membantu

menyelesaikan masalahnya. Beberapa contoh masalah yang termasuk masalahpribadi

diantaranya:

1. Lupa mengerjakan PR karena lebih senang bermain

2. Kesulitan mengerjakan ujian

3. Dijauhi teman-teman

4. Baju seragam sekolah sobek terkena paku

5. Dimarahi orang tua karena nakal

6. Telat bangun dan terlambat ke sekolah

7. Sakit

Contoh permasalahan di atas merupakan contoh dari masalah pribadi,

artinyamasalah-masalah tersebut hanya dialami oleh seseorang yang mengalami

masalah tersebut,hanya seseorang tersebutlah yang mempunyai masalah atau kejadian

tertentu yang dapatmenyelesaikan masalah pribadinya sendiri tanpa harus

memerlukan bantuan banyak orang,untuk memecahkan persoalannya.

Berbeda dengan masalah sosial, misal tentang pencurian, apakah pencurian

atauperampokan sama dengan masalah pribadi di atas? Pencurian dan perampokan



merupakansalah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Berbeda dengan

masalah pribadi, jikaterjadi pencurian atau perampokan, masyarakat akan resah dan

takut. Masyarakat tidakmerasa aman. Itulah sebabnya mengapa pencurian atau

perampokan digolongkan sebagaisalah satu masalah sosial. Masalah sosial menuntut

suatu penyelesaian. Jika tidak dipecahkan atau diselesaikan, masyarakat akan resah,

takut dan merasa tidak aman. Suatu hal atau kejadian disebut masalah sosial jika

semua warga masyarakat lain ikut merasakan pengeruh masalah tersebut. Contohnya

pada masalah pencurian, masalah tersebut merupakan masalah sosial karena

tidakhanya keluarganya yang merasakan dampaknya akan tetapi masyarakat di

lingkungan jugamerasakan pengaruhnya.

Masalah sosial harus dipecahkan atau diatasi secara bersama-sama. Seorang

wargatidak bisa menyelesaikan seorang diri ketika dilingkungannya sering terjadi

kasus pencurian.Masalah ini hanya bisa diselesaikan bersama sama semua warga

masyarakat. Setiap wargaharus mendukung upaya penyelesaian tersebut. Turut ronda

malam di lingkungan merupakan contoh keterlibatan warga dalam mengatasi masalah

sosial. Selain pencurian danperampokan, contoh lain yang termasuk permasalahan

sosial yaitu:

1. Masalah sampah

2. Banjir

3. Pengangguran

4. Kemiskinan

5. Kelaparan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah kedaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan

kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh

kebutuhandasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan adalahkeadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya



sendiri sesuai dengan tarafhidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan

tenaga, mental maupunfisiknya dalam kelompok tersebut.

2. Ciri-ciri Kemiskinan

Adapaun ciri kemiskinan pada umumnya adalah 1) pada umumnya mereka tidak

memiliki faktor produksi seperti lemah modal ataupun keterampilan sehingga

kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas, 2) mereka tidak

memilikikemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3)

tingkatpendidikan rendah, waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan

mendapatkanpendapatan penghasilan, 4) kebanyakan mereka tinggal di pedesaan, 5)

mereka yanghidup di kota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan

yang memadai.

3. Penyebab Kemiskinan

a. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia Seperti kita ketahui

lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak seimbangdengan jumlah

penduduk yang ada dimana lapangan pekerjaan lebih sedikitdibandingkan dengan

jumlah penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk diIndonesia yang tidak

memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan diIndonesia.

b. Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia, Pendapatan penduduk yang

didapatkan dari hasil pekerjaan yang merekan lakukan relatif tidak dapat memenuhi

kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai

pendapatan yang berlebih. Ini disebut tidak meratanyapendapatan penduduk di

Indonesia.

c. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah

Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang dibutuhkan

olehperusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja. Pada umumnya untuk

memperolehpendapatan yang tinggi diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi pula

atau minimalmempunyai keterampilan yang memadai sehingga dapat memperoleh

pendapatanyang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kemakmuran

penduduk dapatterlaksana dengan baik dan kemiskinan dapat ditanggulangi.



4. Dampak dari Kemiskinan terhadap Masyarakat

Beberapa dampak yang terjadi yang disebabkan oleh kemiskinan diantaranya adalah

sebagai berikut:

a. Kesejahteraan masyarakat sangat rendah

b. Tingkat kematian meningkat

c. Banyak penduduk Indonesia yang kelaparan karena tidak mampu untuk

membeli kebutuhan akan makanan yang mereka makan sehari-hari, timbulnya

anak jalanan, banyak pengemis dan peminta-minta.

d. Putus sekolah, hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia tidak mempunyai

ilmu yang cukup untuk memperoleh pekerjaan dan tidak memiliki

keterampilan yang cukup untuk memperoleh pendapatan.

e. Kejahatan meningkat. Masyarakat Indonesia menjadi terdesak untuk

memperoleh pendapatan dengan cara-cara kejahatan karena dengan cara yang

baik mereka tidak mempunyai modal yaitu ilmu dan keterampilan yang

cukup.

5. Upaya Mengatasi Masalah Kemiskinan

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan

antara lain pemberian BLT, dana BOS, penciptaan lapangan kerja baru, raskin,

adanya kartu jamkesmas dan askes, pemberian bantuan modal usaha. Selain bantuan

daripemerintah, ada juga pihak-pihak lain yang juga turut membantu

mengatasikemisiskinan, antara lain: menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang

kurangmampu, para tokoh agama memberikan penyuluhan tentang keimanan dan

moral dalammenghadapi masalah sosial, para pengusaha dan lembaga-lembaga

sosialkemasyarakatan lain memberikan bantuan, beasiswa, modal usaha, penyuluhan,

danpendidikan.



Lampiran 2

UJI KEABSAHAN INSTRUMEN PENELITIAN

2.1 UJI VALIDITAS

2.2 UJI REALIBILITAS

2.3 UJI TINGKAT KESUKARAN

2.4 UJI DAYA BEDA











Lampiran 3

ANALISIS DATA PENELITIAN

3.1DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN, KELAS

KONTROL DAN KELAS UJI COBA

3.2 DAFTAR HASIL BELAJAR DAN NILAI HASIL

POSTEST KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS

KONTROL

3.3 UJI NORMALITAS SOAL KELAS EKSPERIMEN

3.4 UJI NORMALITAS SOAL KELAS KONTROL

3.5 UJI HOMOGENITAS SOAL

3.6 UJI HIPOTESIS SOAL



DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN MI MATHLA’UL ANWAR

SINDANG SARI LAMPUNG SELATAN TAHUN AJARAN 2016/2017

Kelas : IV A

Mata Pelajaran : IPS

KELAS EKSPERIMEN

1 Adam Malik 14 M. Renaldi

2 Andriyanto 15 M. Rian Ardianto

3 Aprizal 16 M. Rianto

4 Aulia Ridho. N 17 M. Wahyu Apriyadi

5 Ayu Pratiwi 18 Mardianingsih

6 Defriana 19 Mayli Alfiananda

7 Dimas Eris Cahyo 20 Muhammad Aziz

8 Erick Irgi Fahrezi 21 Okta Ariansyah

9 Fitriyah Kemala S. 22 Ria Pramudita

10 Gilang 23 Riski Adriansyah

11 Kiki Afrianto 24 Riyansyah

12 Krisna Saputra 25 yudha putra

13 Leyoni Herlani 26 zea ivanka



DAFTAR NAMA SISWA KELAS MI MATHLA’UL ANWAR SINDANG SARI

LAMPUNG SELATAN TAHUN AJARAN 2016/2017

Kelas : VI B

Mata Pelajaran : IPS

KELAS KONTROL

1 Anas  Tsalatsa Putri 19 Nova Maryani

2 Anas Tam Tani 20 Novia Julianti

3 Anisa 21 Okta Yustika

4 Aprillia 22 Pandu Abiyyu

5 Ayu Listiyani Safitri 23 Ratna Sari

6 Della Safira 24 Reni

7 Dilla Purwati 25 Vintia Reslia

8 Dwi Oktariansyah

9 Fahri Fahmi

10 Fikri Permana

11 Flora Tamara

12 Gladys Rizkianing

13 Intan Eriana

14 Ipan

15 M. Andika Mukti

16 M. Sugi Laksana

17 Nabila Safitri

18 Nofran Fajar



DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA MI BAHRUL ULUM

BATULIMAN LAMPUNG SELATAN TAHUN AJARAN

2016/2017

Kelas : IV

Mata Pelajaran : IPS

KELAS UJI COBA

1 Abdul Rajab 19 M. Khaidar Aly

2 Agung Setiawan 20 M. Nugusti Eka Pratama

3 Amandamaya Pratiwi 21 M. Robiriyadi

4 Angga 22 M. Wito Nurfadi

5 Anisa Zahra 23 Mirnawati

6 Ari Setiawan 24 Monica Christiani

7 Bobi Pangestu 25 Muhammad Riski

8 Danu Satriya 26 Orlando Prasetio

9 Dreanko 27 Prabowo Dwi Saputro

10 Edo Vernando 28 Rahmad Ramadhan Ahmad

11 Efin Septiawan 29 Robinson Trenando

12 Faudzan Zaddan Dzaky 30 Salsa Mariska

13 Firman Saputra 31 Samuel Jansen Sinabela

14 Helenda Febiola

15 Icho Pearl Sabian

16 Ilham Maulana

17 M. Ade Pratama

18 M. Ingga Suteja



Hasil Belajar Siswa Di Kelas IVAMI Mathla’ul Anwar Sindang Sari

(Sumber: Dokumentasi Daftar Nilai Mata pelajaran IPS kelas IV MI Mathla’ul

Anwar Sindang Sari.)

No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai
Nilai KKM ≥ 70

Tuntas Tidak Tuntas
1 Adam Malik L 55 Tidak Tuntas
2 Andriyanto L 60 Tidak Tuntas
3 Aprizal L 80 Tuntas
4 Aulia Ridho. N P 60 Tidak Tuntas
5 Ayu Pratiwi P 70 Tuntas
6 Defriana P 70 Tuntas
7 Dimas Eris Cahyo L 50 Tidak Tuntas
8 Erik Irgi Fahrezi L 50 Tidak Tuntas
9 Fitriyah Kemala S. P 60 Tidak Tuntas

10 Gilang L 50 Tidak Tuntas
11 Kiki Afriyanto L 50 Tidak Tuntas
12 Krisna Saputra L 50 Tidak Tuntas
13 Leyoni Herlani P 50 Tidak Tuntas
14 M. Renaldi L 60 Tidak Tuntas
15 M. Rian Ardianto L 60 Tidak Tuntas
16 M. Rianto L 50 Tidak Tuntas
17 M.Wahyu Apriyadi L 80 Tuntas
18 Mardianingsih P 55 Tidak Tuntas
19 Mayli Alfiananda P 50 Tidak Tuntas
20 Muhammad Azis L 75 Tuntas
21 Okta Ariansyah L 50 Tidak Tuntas
22 Ria Pramudita P 60 Tidak Tuntas
23 Riski Adriyansyah L 60 Tidak Tuntas
24 Riyansyah L 75 Tuntas
25 Yuda Putra L 75 Tuntas
26 Zea Ivanka P 80 Tuntas

Jumlah 26 siswa
Rata-Rata 60,33
Persentase 30%



Hasil Belajar Siswa Di Kelas IVBMI Mathla’ul Anwar Sindang Sari

(Sumber: Dokumentasi Daftar Nilai Mata pelajaran IPS kelas IV MI Mathla’ul

Anwar Sindang Sari.)

No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai
Nilai KKM ≥ 70

Tuntas Tidak Tuntas
1 Anas Tsalatsa Putri P 55 Tidak Tuntas
2 Anas Tam Tani L 60 Tidak Tuntas
3 Anisa P 80 Tuntas
4 Aprillia P 60 Tidak Tuntas
5 Ayu Listiyani Safitri P 70 Tuntas
6 Della Safira P 70 Tuntas
7 Dilla Purwati P 50 Tidak Tuntas
8 Dwi Oktariansyah P 50 Tidak Tuntas
9 Fahri Fahmi L 60 Tidak Tuntas

10 Fikri Permana L 50 Tidak Tuntas
11 Flora Tamara P 50 Tidak Tuntas
12 Gladys Rizkianing P 50 Tidak Tuntas
13 Intan Eriana P 50 Tidak Tuntas
14 Ipan L 60 Tidak Tuntas
15 M. Andika Mukti L 60 Tidak Tuntas
16 M. Sugi Laksana L 50 Tidak Tuntas
17 Nabila Safitri P 80 Tuntas
18 Nofran Fajar L 55 Tidak Tuntas
19 Nova Maryani P 50 Tidak Tuntas
20 Novia Julianti P 75 Tuntas
21 Okta Yustika P 50 Tidak Tuntas
22 Pandu Abiyyu L 60 Tidak Tuntas
23 Ratna Sari P 60 Tidak Tuntas
24 Reni P 75 Tuntas
25 Vintia Reslia L 55 Tidak Tuntas

Jumlah 25 siswa
Rata-Rata 60,00
Persentase 30%













Perhitungan Uji Hipotesis Soal Dengan Taraf 0,05

= ∑ ∑ .
Keterangan :

t = Angka atau koefisien derajat perbedaan mean kedua kelompok

= Mean kelompok perlakuan model problem based learning

= Mean kelompok perlakuan model direct instruction

= Deviasi setiap dan

= Deviasi setiap dan

= Jumlah siswa kelompok model problem based learning

N2 = Jumlah siswa kelompok model direct instruction

=
, ,, , .

=
,, ,

=
,, ,

=
,√ ,

=
,,

= 18,7080536



Karena,

Df atau db = ( ) – 2

DF atau db= (26+ 25)-2

db= 49

dengan melihat tabel distribusi pada lampiran, diperoleh ttabel= 1,6759

Dari perhitungan yang telah dilakukan didapat = 18,7080536 dan =

1,6759sehingga artinya ditolak. Dengan

demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan pembelajaran menggunakan model

problem based learning dengan model direct instruction.









Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

4.1 FOTO-FOTO PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN

4.2 FOTO-FOTO PEMBELAJARAN KELAS KONTROL



Kelas Eksperimen (IV A)

Gambar 3. Foto perkenalan dengan siswa

Gambar 4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran



Gambar 5. Membagikan LKSkepada siswa

Gambar 6. Membagikan LKS kepada siswa



Gambar 7. Guru mengawasi kegiatan diskusi

Gambar 8. Guru mengawasi diskusi siswa



Gambar 9. Siswa bertanya jika ada yang kurang dimengerti



Gambar 10. Guru memberikan penjelasan kepada siswa  jika kesulitan memahami

materi



Gambar 11. Salah satu siswa maju untuk menyajikan hasil karya

Kelas Kontrol (IV B)

Gambar 12. Guru memberikan salam



Gambar 13. Guru mengabsen kehadiran siswa

Gambar 14. Siswa mengumpulkan tugas dari guru



Gambar 15. Siswa maju kedepan kelas untuk menjelaskan materi yang telah

dipelajari

Gambar 1. Foto bersama kepala sekolah



Foto 2. Foto bersama kepala sekolah

Lampiran 5

INSTRUMEN SOAL KOGNITIF

5.1 KISI-KISI SOAL POSTEST

5.2 UJI COBA SOAL POSTEST

5.3 SOAL POSTES KELAS EKSPERIMEN DAN

KONTROL

5.4 HASIL KERJA SOAL POSTES SISWA

5.5 LEMBAR KERJA SISWA



Kisi-Kisi Soal Postest Masalah-Masalah Sosial Di Lingkungan sekitar

Tingkat Satuan Pendidikan : SD/MI

Kelas/Semester : IV/II

Jenis Tes : Essay

Materi : Masalah-Masalah Sosial Di Lingkungan Sekitar

Kompet

ensi

Dasar

Indikator Bent

uk

Soal

No

So

al

Kunci Jawaban

2.4

Mengen

al

permasal

ah sosial

2.4.1 menjelaskan pengertian

masalah sosial

2.4.2 menyebutkan tiga contoh

masalah sosial yang ada

Urai

an

1 Masalah sosial adalah

suatu masalah atau

kejadian jika semua warga

masyarakat ikut merasakan

pengaruh darimasalah



didaerah

nya

dilingkungan tempat tinggal

2.4.1 membedakan masalah

pribadi dan masalah sosial

2 tersebut.

Masalah sampah, banjir,

pencurian,

perampokan,pengangguran

, kemiskinan.

a.) Kejahatan

Kejahatan adalah

Perbuatan yang melanggar

hukum,misalnya mencuri,

merampok, membunuh

danmerugikan orang lain.

Korban adalah orang

yangdirugikan dalam

kejahatan. Penjahatan

adalah orangyang

melakukan kejahatan.

Penyebab

Kejahatanyaitusituasi yang

terpaksa,

b.) Penganguran

Pengangguran adalah

keadaan orang yang

tidakmemiliki pekerjaan.

Penyebabnya yaitu

malasbekerja, tidak

mendapatkan pekerjaan,

karena PHK,tidak



3

mempunyai modal,

sedikitnya

lapanganpekerjaan. Cara

mengatasinya yaitu

mempelajari ketrampilan,

belajar tekun, menciptakan

lapanganpekerjaan,

memperbanyak balai

latihan kerja.

c.) Kebodohan

Bodoh berarti sulit untuk

mengerti dan

memahamiatau tidak

memiliki pengetahuan

ataupun

keahlian.Penyebabnya

yaitu tidak mau atau malas

bekerja, putus sekolah,

tidak mempunyai

kesempatan,kemiskinan,

Mmahalnya biaya

pendidikan.

Caramengatasinya Rajin

belajar, Sekolah gratis.

d.) Kemiskinan

Miskin berarti tidak

memiliki cukup sandang,

pangandan papan.



4

5

Penyebabnya yaitu malas

bekerja,sedikitnya

lapangan pekerjaan. Cara

mengatasinyayaitu

membuka lapangan

pekerjaan,

diberikesempatan untuk

belajar dan

bekerja,memberikanraskin

(beras fakir miskin),

memberikan

bantuanmodal usaha.

Perbedaan masalah pribadi

dengan masalah sosial

yaitu kalau masalah sosial

dapat diselesaikan sendiri

olehindividu yang

bersangkutan sedangkan

masalah sosialtidak dapat

diselesaikan atau

dipecahkan

sendiri.Masalah sosial

hanya dapat dipecahkan

secara bersamasamadan

akibatnya dapat dirasakan

oleh semua

wargamasyarakat.



Dimarahi orang tua, lupa

mengerjakan PR, nilai

ulangan kurang

memuasakan, terlambat ke

sekolah, dll.

Pencurian termasuk

masalah sosial karena

semua warga masyarakat

lain ikut merasakan

pengaruh masalahtersebut,

tidak hanya keluarga tetapi

masyarakat di lingkungan

juga merasakan pengaruh

masalah tersebut.Setiap

warga harus mendukung

upaya

penyelesaiantersebut. Jika

tidak pencurian akan

sering terjadi.

2.4.4

Membericontohtentangmasalah

-

masalahyangberhubungandeng

ankemiskinan

2.4.5

6

7

Masalah yangberhubungan

dengankemiskinan yaitu

anakjalanan,

pengemis,gelandangan,pen

gangguran, rumahkumuh,

tindak kejahatan,dan

criminal



Menyebutkanpenyebabmasalah

kemiskinan

2.4.6Mengidentifikasi

dampakadanyakemiskinan

2.4.7 Menjelaskantentang

caramenanggulangi

masalahkemiskinan

8

9

10

Kasihan dan iba

karenaanak yang masih

beliabelum cukup umur

untukbekerja, dia

harusnyamasih

mempunyaikewajiban

untukmenuntut ilmu agar

dapatmeningkatkan

tarafhidupnya

Karena pemerintahkurang

menghargai dantidak dapat

mengolahpotensi Sumber

Daya Alam yangdimiliki,

kurangmemanfaatkan

alamnyasendiri hingga

berujungpada

pengimporankebutuhan

pokok danmenambah

hutang negarasementara

para petanimenjadi hidup

susah dantimbulnya

kemiskinan

Dikarenakan

untukmemenuhi hidupnya

yangserba kesusahan



merekamenggunakan

berbagaicara sehingga

merekamemilih jalan

pintasseperti

mencuri,mencopet

agarkebutuhannya

dapatterpenuhi

Memberikan BLT

kepadawarga yang

kurangmampu, adanya

raskinatau beras

miskin,pemberian dana

BOS,pemberian

kartujamkesmas dan

askes,menciptakan

lapangankerja baru,

danmeningkatkan mutu

lahanpertanian.



SOAL
Satuan Pendidikan : MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/Semester : IV/II

Materi : Masalah sosial di lingkungan sekitar

Jawablah pertanyaan dibawah ini!!!

1. Apa yang dimaksud dengan masalah sosial?

2. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh permasalahan sosial yang sering terjadi di

lingkungantempat tinggalmu!

3. Apa perbedaan antara masalah pribadi dengan masalah sosial

4. Sebutkan 3 contoh permasalahan yang termasuk masalah pribadi yang sering

kamu alami!

5. Megapa pencurian termasuk masalah sosial? Berikan Alasanmu!

6. Sebutkan contoh-contoh permasalahan yang berhubungan dengan

masalahkemiskinan!

7. Bagaimana perasaan kalian jika melihat teman kalian sendiri harus terpaksa

putus sekolah dan lebih memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan

hidupnya?

8. Mengapa masalah kemiskinan bisa terjadi di negara yang kaya akan Sumber

Daya Alam, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

9. Kemukakan pendapatmu, mengapa masalah kemiskinan dapat menimbulkan

tindakkejahatan dan tindak kriminalitas yang semakin meningkat?

10. Bagaimana usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan?

Selamat Mengerjakan



Kunci Jawaban

1. Masalah sosial adalah suatu masalah atau kejadian dimana semua warga atau

masyarakatikut merasakan pengaruh dari masalah tersebut.

2. Contoh permasalahan sosial misalnya masalah sampah, banjir, pencurian,

perampokan, pengangguran, kemiskinan.

a. Kejahatan

Kejahatan adalah Perbuatan yang melanggar hukum, misalnya mencuri,

merampok, membunuh dan merugikan orang lain. Korban adalah orang

yang dirugikan dalam kejahatan. Penjahatan adalah orang yang melakukan

kejahatan. Penyebab Kejahatan yaitu situasi yang terpaksa,

b. Penganguran

Pengangguran adalah keadaan orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Penyebabnya yaitu malas bekerja, tidak mendapatkan pekerjaan, karena

PHK, tidak mempunyai modal, sedikitnya lapangan pekerjaan. Cara

mengatasinya yaitu mempelajari keterampilan, belajar tekun, menciptakan

lapangan pekerjaan, memperbanyak balai latihan kerja.

c. Kebodohan

Bodoh berarti sulit untuk mengerti dan memahami atau tidak memiliki

pengetahuan ataupun keahlian. Penyebabnya yaitu tidak mau atau malas

bekerja, putus sekolah, tidak mempunyai kesempatan, kemiskinan,

Mmahalnya biaya pendidikan. Cara mengatasinya Rajin belajar, Sekolah

gratis.

d. Kemiskinan

Miskin berarti tidak memiliki cukup sandang, pangan dan papan.

Penyebabnya yaitu malas bekerja, sedikitnya lapangan pekerjaan. Cara

mengatasinya yaitu membuka lapangan pekerjaan, diberi kesempatan

untuk belajar dan bekerja,memberikan raskin (beras fakir miskin),

memberikan bantuan modal usaha.



3. Perbedaannya kalau masalah pribadi dapat di selesaikan sendiri oleh individu

yangbersangkutan sedangkan masalah sosial tidak dapat diselesaikan atau

dipecahkan seorang diri. Masalah sosial hanya dapat diselesaikan secara

bersama-sama dan akibatnya dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat.

4. Contoh masalah pribadi diantaranya dimarahi orang tua, lupa mengerjakan

PR, nilaiulangan kurang baik, dijauhi teman-teman, terlambat sekolah, dll.

5. Pencurian termasuk masalah sosial karena semua warga masyarakat lain ikut

merasakanpengaruh masalah tersebut, tidak hanya keluarga tetapi masyarakat

di lingkungan jugamerasakan pengaruhnya. Setiap warga harus mendukung

upaya penyelesaian tersebut. Jika tidak, pencurian akan sering terjadi di

masyarakat.

6. Contoh-contoh permasalahan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan

yaitu pengangguran, anak jalanan, pengemis atau peminta-minta,

gelandangan, kelaparan, busung lapar, rumah kumuh, dll

7. Kita harusnya merasa sedih, kasihan mengapa dia lebih memilih untuk bekerja

dengan usia yang masih belia dibandingkan untuk menuntut ilmu minimal

wajar 9 tahun. Karena dengan kita bersekolah selain kita mendapatkan ilmu

juga mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan yang lebih luas,

pemikiran kita lebih maju daripada mereka yang pendidikannya kurang.

Dengan ijizah yang kita punya akan lebih meningkatkan kinerja kita untuk

tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, jika masih usia belia bekerja

biasanya mereka hanya menjadi pengamen jalanan ataupun menjadi

pengemis. Sangat iba jika melihat kondisi yang seperti ini, padahal

pemerintah sudah menyediakan dana BOS minimal untuk membantu

meringankan sekolahnya hingga ia selesai wajar 9 tahun.

8. Kemiskinan terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia, padahal jika dilihat

Indonesia adalah negeri yang kaya akan SDA, hal ini terjadi karena Indonesia

kurang bisa mengolah dan kurang menghargai hasil para petani yang sudah

bersusah payah ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan



tetapi kenyataannyasekarang banyak rakyat miskin yang kelaparan, semua

kebutuhan pokok pemerintahmengimpor dari luar, hal ini menyebabkan

harga-harga mahal dan masyarakat tidakbisa membeli. Seharusnya pemerintah

bisa meningkatkan mutu kualitas lahanpertanian, perkebunan yang dapat

dijadikan penghasilan dan pemenuhan kebutuhanpokok agar tidak mengimpor

barang dari luar dan bisa mengurangi angkapengangguran sehingga

kemiskinan dapat segera diatasi.

9. Masalah kemiskinan dapat menimbulkan berbagai bentuk tindak kejahatan

dan kriminal yang semakin meningkat dikarenakan mereka dengan kondisi

yang serba kekurangan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya namun banyak

dari mereka tidak mempunyai biaya untuk mendapatkannya sehingga dengan

segala cara mereka lakukan agar dapat menopang hidupnya. Misal dengan

jalan mereka mencopet, mencuri, merampok asalkan kebutuhan dan keinginan

mereka terpenuhi.

10. Usaha pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan diantaranya,

memberikan BLT kepada warga yang kurang mampu, adanya raskin atau

beras miskin, pemberian dana BOS, pemberian kartu jamkesmas dan askes,

menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan mutu lahan pertanian.



SOAL
Satuan Pendidikan : MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/Semester : IV/II

Materi : Masalah sosial di lingkungan sekitar

Jawablah pertanyaan dibawah ini!!!

1. Apa yang dimaksud dengan masalah sosial?

2. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh permasalahan sosial yang sering terjadi di

lingkungantempat tinggalmu!

3. Apa perbedaan antara masalah pribadi dengan masalah sosial

4. Sebutkan 3 contoh permasalahan yang termasuk masalah pribadi yang sering

kamu alami!

5. Megapa pencurian termasuk masalah sosial? Berikan Alasanmu!

6. Sebutkan contoh-contoh permasalahan yang berhubungan dengan

masalahkemiskinan!

7. Bagaimana perasaan kalian jika melihat teman kalian sendiri harus terpaksa

putus sekolah dan lebih memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan

hidupnya?

8. Mengapa masalah kemiskinan bisa terjadi di negara yang kaya akan Sumber

Daya Alam, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

9. Kemukakan pendapatmu, mengapa masalah kemiskinan dapat menimbulkan

tindakkejahatan dan tindak kriminalitas yang semakin meningkat?

10. Bagaimana usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan?

Selamat Mengerjakan



Kunci Jawaban

11. Masalah sosial adalah suatu masalah atau kejadian dimana semua warga atau

masyarakatikut merasakan pengaruh dari masalah tersebut.

12. Contoh permasalahan sosial misalnya masalah sampah, banjir, pencurian,

perampokan, pengangguran, kemiskinan.

e. Kejahatan

Kejahatan adalah Perbuatan yang melanggar hukum, misalnya mencuri,

merampok, membunuh dan merugikan orang lain. Korban adalah orang

yang dirugikan dalam kejahatan. Penjahatan adalah orang yang melakukan

kejahatan. Penyebab Kejahatan yaitu situasi yang terpaksa,

f. Penganguran

Pengangguran adalah keadaan orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Penyebabnya yaitu malas bekerja, tidak mendapatkan pekerjaan, karena

PHK, tidak mempunyai modal, sedikitnya lapangan pekerjaan. Cara

mengatasinya yaitu mempelajari keterampilan, belajar tekun, menciptakan

lapangan pekerjaan, memperbanyak balai latihan kerja.

g. Kebodohan

Bodoh berarti sulit untuk mengerti dan memahami atau tidak memiliki

pengetahuan ataupun keahlian. Penyebabnya yaitu tidak mau atau malas

bekerja, putus sekolah, tidak mempunyai kesempatan, kemiskinan,

Mmahalnya biaya pendidikan. Cara mengatasinya Rajin belajar, Sekolah

gratis.

h. Kemiskinan

Miskin berarti tidak memiliki cukup sandang, pangan dan papan.

Penyebabnya yaitu malas bekerja, sedikitnya lapangan pekerjaan. Cara

mengatasinya yaitu membuka lapangan pekerjaan, diberi kesempatan

untuk belajar dan bekerja,memberikan raskin (beras fakir miskin),

memberikan bantuan modal usaha.

13. Dapat menyebabkan keributan dan pertengaran antara sesama.



14. Perbedaannya kalau masalah pribadi dapat di selesaikan sendiri oleh individu

yangbersangkutan sedangkan masalah sosial tidak dapat diselesaikan atau

dipecahkan seorang diri. Masalah sosial hanya dapat diselesaikan secara

bersama-sama dan akibatnya dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat.

15. Contoh masalah pribadi diantaranya dimarahi orang tua, lupa mengerjakan

PR, nilaiulangan kurang baik, dijauhi teman-teman, terlambat sekolah, dll.

16. Manusia dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang didalam hidupnya

tidak bisa lepas dari manusia lain.

17. a. Tingkat pendidikan rendah

b. Rumah seadanya

c. Berpakaian seadanya

d. Biasanya memiliki ekonomi yang sulit

18. Pencurian termasuk masalah sosial karena semua warga masyarakat lain ikut

merasakanpengaruh masalah tersebut, tidak hanya keluarga tetapi masyarakat

di lingkungan jugamerasakan pengaruhnya. Setiap warga harus mendukung

upaya penyelesaian tersebut. Jika tidak, pencurian akan sering terjadi di

masyarakat.

19. a. Jangan terlalu percaya pada tamu yang tidak dikenal

b. Selalu waspada dengan keadaan

20. Banjir, dan mudah terserang penyakit.

21. Contoh-contoh permasalahan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan

yaitu pengangguran, anak jalanan, pengemis atau peminta-minta,

gelandangan, kelaparan, busung lapar, rumah kumuh, dll

22. Menciptakan tenaga kerja yang mampu menyerap  banyak tenaga

23. Kita harusnya merasa sedih, kasihan mengapa dia lebih memilih untuk bekerja

dengan usia yang masih belia dibandingkan untuk menuntut ilmu minimal

wajar 9 tahun. Karena dengan kita bersekolah selain kita mendapatkan ilmu

juga mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan yang lebih luas,

pemikiran kita lebih maju daripada mereka yang pendidikannya kurang.



Dengan ijizah yang kita punya akan lebih meningkatkan kinerja kita untuk

tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, jika masih usia belia bekerja

biasanya mereka hanya menjadi pengamen jalanan ataupun menjadi

pengemis. Sangat iba jika melihat kondisi yang seperti ini, padahal

pemerintah sudah menyediakan dana BOS minimal untuk membantu

meringankan sekolahnya hingga ia selesai wajar 9 tahun.

24. Kemiskinan terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia, padahal jika dilihat

Indonesia adalah negeri yang kaya akan SDA, hal ini terjadi karena Indonesia

kurang bisa mengolah dan kurang menghargai hasil para petani yang sudah

bersusah payah ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan

tetapi kenyataannyasekarang banyak rakyat miskin yang kelaparan, semua

kebutuhan pokok pemerintahmengimpor dari luar, hal ini menyebabkan

harga-harga mahal dan masyarakat tidakbisa membeli. Seharusnya pemerintah

bisa meningkatkan mutu kualitas lahanpertanian, perkebunan yang dapat

dijadikan penghasilan dan pemenuhan kebutuhanpokok agar tidak mengimpor

barang dari luar dan bisa mengurangi angkapengangguran sehingga

kemiskinan dapat segera diatasi.

25. Masalah kemiskinan dapat menimbulkan berbagai bentuk tindak kejahatan

dan kriminal yang semakin meningkat dikarenakan mereka dengan kondisi

yang serba kekurangan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya namun banyak

dari mereka tidak mempunyai biaya untuk mendapatkannya sehingga dengan

segala cara mereka lakukan agar dapat menopang hidupnya. Misal dengan

jalan mereka mencopet, mencuri, merampok asalkan kebutuhan dan keinginan

mereka terpenuhi.

26. Usaha pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan diantaranya,

memberikan BLT kepada warga yang kurang mampu, adanya raskin atau

beras miskin, pemberian dana BOS, pemberian kartu jamkesmas dan askes,

menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan mutu lahan pertanian.

27. Hilangnya lahan pekerjaan, dan hilangnya harta benda.



28. Untuk meringankan ekonomi, dan mengentaskan warga miskin.

29. Pertanian, perdagangan, dan peternakan.

30. Banyaknya bantuan yang tidak sampai pada sasaran (warga miskin)











Lembar Kerja Siswa Kelas Kontrol!!!

I. Mana yang merupakan masalah pribadi dan mana yang merupakan
masalah sosial? Berikan tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan
kolom pertanyaan!

No Jenis Masalah Masalah Sosial Masalah Pribadi

1. Banyak lulusan sarjana yang

menganggur

2. Lupa mengerjakan PR karena

lebih senang bermain

3. Nilai ujianmu kurang memuaskan

4. Sering terjadi pencopetan

diangkutan umum

5. Banyak sekali sampah yang

berserakan dipinggir jalan

6. Telat bangun dan terlambat

kesekolah

7. Banyak anak jalanan menjadi

peminta-minta

8. Ngantuk saat sedang belajar

9. Banjir melanda daerah-daerah

10. Kesulitan mengerjakan ulangan

Nama : ………………………………

Kelas : ………………………………
LKS kelas Kontrol

PERTEMUAN

IIPERTAMA



3. Apa perbedaan masalah sosial dan masalah pribadi?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Tuliskan dan jelaskan 3 masalah sosial yang terjadi lingkungan tempat

tinggalmu!

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah sosial diatas? Tulikan pendapatmu!



Diskusikan soal dibawah ini bersama kelompokmu!

1. Apa itu kemiskinan?

2. Sebutkan dan jelaskan penyebab kemiskinan!

3. Sebutkan dan jelaskan akibat dari kemiskinan!

4. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan?

Kerjakan tugas diatas dalam bentuk suatu  karya dengan menggunakan alat dan bahan

yang sudah kalian persiapkan.

LEMBAR KERJA SISWA

(Pertemuan II)

Nama Anggota:

1. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

4. …………………………………

5. ………………………………....

6. …………………………………

Selamat Mengerjakan



Lembar Kerja Siswa Kelas Kontrol!!!

Nama : …………………………….

Kelas : …………………………….

LKS KELAS KONTROL

Pertemuan II

1. Apa itu kemiskinan?

2. Apa saja penyebab kemiskinan?

3. Apa Saja Penyebab Kemiskinan?

4. Sebetkan masalah yang berhubungan dengan kemiskinan?

5. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan?



Lampiran 6

SURAT-SURAT PENELITIAN

6.1 SURAT IZIN PENELITIAN

6.2 SURAT BALASAN PENELITIAN

6.3 NOTA DINAS

6.4 KETERANGAN VALIDASI
























