
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi

perilaku dari pengalaman atau latihan yang diperkuat (Slavin, 2000: 143) dengan

demikian, kalau dalam istilah “mengajar (pengajaran)” atau “teaching”

menempatkan guru sebagai “peran utama” memberikan informasi, maka dalam

“instruction” guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, me-manage berbagai

sumber dan fasilitas untuk dipelajari siswa (Sanjaya, 2006: 24).

Ilmu pengetahuan sosial terpadu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang

mempelajari berbagai peristiwa sosial, meliputi segala akibat dan dampak

terhadap kehidupan. Ilmu tersebut selalu berkembang seiring dengan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itulah, perlu penyampaian peristiwa-

peristiwa dalam kehidupan guna meningkatkan pemahaman konsep IPS terpadu

secara menarik dengan berbasis teknologi.

Tujuan pembelajaran pendidikan IPS SMP adalah: 1) mengenal konsep-konsep

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 2) memiliki

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri,
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memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) memiliki

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) memiliki

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat

yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Sofa dalam

(http://massofa.wordpress.com, 21 juni 2014).

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek: a) manusia, tempat, dan

lingkungan, b) waktu, keberlanjutan, dan perubahan, c) sistem sosial dan budaya,

d) perilaku ekonomi dan kesejahteraan.

Sofa dalam (http://massofa.wordpress.com, 21 juni 2014).

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SMP Wiyata Bhakti pada bulan

November 2014 bahwa, pelajaran IPS terpadu ini termasuk pelajaran yang di

pandang sebelah mata oleh siswa karena mata pelajaran ini dianggap mudah.

Seharusnya pembelajaran di sekolah membuat siswa mengembangkan potensi

yang dimiliki. Dengan melihat keadaan itu, guru diharapkan menciptakan

pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa

tentang IPS terpadu yang amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru

dengan siswa dan siswa dengan siswa dalam mempelajari IPS terpadu tersebut.

Pembelajaran di sekolah saat ini, pada umumnya guru masih cenderung sebagai

satu-satunya sumber belajar sehingga siswa menyimpulkan bahwa jika tidak ada

guru maka tidak ada pembelajaran. Hal ini merupakan salah satu masalah dalam

pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran IPS terpadu. Untuk dapat

memecahkan permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu media pembelajaran.
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Dimana suatu media secara umum mempunyai kegunaan, yaitu (1) memperjelas

pesan agar tidak terlalu verbalis, (2) memberikan pengalaman lebih nyata, (3)

menimbulkan gairah belajar, (4) memungkinkan anak untuk belajar mandiri, (5)

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan indra.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di SMP Wiyata Bhakti Natar

Lampung Selatan dengan beberapa siswa dan guru diperoleh data bahwa dalam

pembelajaran IPS terpadu sudah menggunakan media tetapi belum dimanfaatkan

secara optimal. Laboratorium IPS terpadu di SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung

Selatan sudah ada dan Kumpulan Instrumen Terpadu (KIT) percobaan IPS

Terpadu pun sudah ada, namun keterbatasan waktu dan tenaga menghambat

dalam proses pembelajaran IPS Terpadu. Permasalahan tersebut yang

diungkapkan oleh salah satu seorang guru di SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung

Selatan.

Melihat terjadi permasalahan keterbatasan waktu, maka peneliti memilih untuk

pengembangan media. Selain masalah keterbatasan waktu, jumlah siswa yang

tidak tuntas pada materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam

tahun ajaran 2013/2014 menjadi masalah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1

berikut ini.
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Tabel 1. Hasil Uji Blok Pelajaran IPS Terpadu  Kelas VII Semester Ganjil
SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014

Nilai VII1 VII2 VII3 VII4 VII5 VII6 Total

ƭ % ƭ % ƭ % ƭ % ƭ % ƭ % ƭ %
≥ 70 21 70,0 17 58,6 8 28,6 12 41,4 12 40,0 9 30,0 79 44,8

< 70 9 30,0 12 41,4 20 71,4 17 58,6 18 60,0 21 70,0 97 55,2

Total 30 100,0 29 100,0 28 100,0 29 100,0 30 100,0 30 100,0 17
6

100,0

Sumber: Daftar nilai semester ganjil guru bidang studi IPS Terpadu kelas VII SMP Wiyata
Bhakti Natar  Lampung Selatan

Berdasarkan Tabel 1 di atas, hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII masih

tergolong rendah karena siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 79

siswa dari 176 siswa atau sebesar 44,8% sedangkan 55,2% atau sebanyak 97

siswa belum mampu mencapai ketuntasan. Hal ini didukung oleh pendapat

(Djamarah, 2006: 18) apabila pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai

oleh siswa maka presentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut

tergolong rendah.

Melihat persentase jumlah siswa yang tidak tuntas maka peneliti bermaksud

mengembangkan media Pie Chart pada materi kegiatan ekonomi dan pemanfatan

sumberdaya alam. Kelengkapan media yang ada pada SMP Wiyata Bhakti Natar

Lampung Selatan dapat dikatakan cukup, tetapi karena keterbatasan waktu dan

tenaga maka peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran yang lebih

efektif dan efesien.
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Melihat banyaknya KD dan Indikator yang harus di tempuh siswa pada mata

pelajaran IPS terpadu kelas VII maka peneliti mengembangkan pembelajaran  IPS

terpadu melalui media Pie Chart karena diharapkan dengan pembelajaran melalui

media Pie Chart siswa mampu memahami konsep-konsep dan rumusan pada tema

kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Pengembangan

pembelajaran IPS terpadu melalui media Pie Chart secara tidak langsung

menambah kebermanfaatan dari fasilitas yang ada pada SMP Wiyata Bhakti Natar

Lampung Selatan.

Media tutorial ini diharapkan mampu membelajarkan siswa untuk konsep

kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam, media tutorial ini juga

diharapkan dapat membelajarkan siswa untuk mandiri dan kerja sama dengan

kelompok terkait dengan fungsi media tutorial sendiri. Media tutorial yang

diharapkan berisi materi agar siswa mampu memahami secara teoritis terkait

konsep kelangkaan, uji kompetensi yang dilengkapi dengan perekaman untuk

setiap jawaban agar siswa mampu menguji pemahaman konsep kegiatan ekonomi

dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Media Pie Chart digunakan untuk membandingkan antar bagian terhadap total,

biasanya media Pie Chart dalam bentuk persentase karena nilainya merupakan

bagian-bagian yang dijumlah menjadi satu. Dengan mengembangkan

pembelajaran IPS terpadu melalui media Pie Chart diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar dan pembelajaran yang interaktif, media Pie chart

yang digunakan dalam pengembangngan ini dimodifikasi sesuai materi
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pembelajaran sehinggan dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran IPS

terpadu.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat disimpulkan bahwa indentifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil belajar IPS terpadu rendah ini terlihat dari jumlah siswa yang tidak

tuntas pada pada materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya

alam tahun ajaran 2013/2014 .

2. Proses pembelajaran IPS terpadu siswa Kelas VII SMP Wiyata Bhakti

Natar Lampung Selatan tahun pelajaran 2013/2014 kurang efektif hal ini

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa.

3. Pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung

Selatan masih konvensional yang didominasi dengan  metode ceramah

atau dikatakan pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa

kurang aktif mengikuti kegiatan belajar.

4. Penggunaan waktu belajar di sekolah yang tidak optimal karena jam

pelajaran tidak sesuai dengan jumlah KD dan KI yang harus di tempuh

siswa.

5. Penggunaan media dalam pembelajaran kurang bervariatif sehingga

ketertarikan terhadap pembelajaran IPS terpadu masih rendah



7

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti tidak meneliti semua masalah yang sudah

teridentifikasi, tetapi hanya beberapa masalah yang akan diteliti. Penelitian ini

dibatasi atau difokuskan pada masalah pengembangan pembelajaran IPS terpadu

dan efektifitas pembelajaran IPS terpadu melalui media Pie Chart untuk

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung

Selatan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah “Rendahnya hasil belajar IPS terpadu pada

siswa kelas VII SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung Selatan”.

Atas dasar rumusan tersebut, permasalahan yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pengembangan pembelajaran IPS terpadu melalui media Pie

Chart siswa kelas VII SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung Selatan?

2. Bagaimana efektifitas pembelajaran IPS terpadu melalui media Pie Chart

siswa kelas VII SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung Selatan?

Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Pengembangan pembelajaran IPS

terpadu melalui media Pie Chart untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas

VII”.
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1.5 Tujuan Pengembangan

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengembangkan pembelajaran IPS terpadu melalui media Pie

Chart siswa kelas VII SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung Selatan.

2. Untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran IPS terpadu melalui media

Pie Chart siswa kelas VII SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan

kegunaan sebagai.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Mengetahui pengembangan pembelajaran, khususnya pada pelajaran

IPS terpadu mengenai, pengembangan pembelajaran IPS terpadu

melaui media Pie Chart untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas

VII SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung Selatan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Siswa dan Guru, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan  IPS

di SMP mengenai pembelajaran IPS terpadu melaui media Pie

Chart sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan atau

mengembangkan dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas.

b. Sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan yang berguna dalam

upaya peningkatan hasil pembelajaran IPS terpadu di sekolah yang

bersangkutan.
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c. Peneliti, membantu untuk memperbaiki kinerjanya dalam

melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan meningkatkan

profesionalisme dalam penelitian untuk meningkatkan

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menghadapi

permasalahan proses pembelajaran di kelas.

1.7 Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Berdasarkan masalah yang ada di lapangan, maka perlu diadakan pengembangan

pembelajaran melalui media tutorial bersifat interaktif pada materi kegiatan

ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang menyakup materi, diagram

interaktif. Untuk mencapai tujuan pengembangan pembelajaran yang telah

diuraikan, maka spesifikasi produk yang akan dibuat adalah.

Petunjuk dan penggunaan media Pie Chart bagi guru.

1. Memberi arahan tentang materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan

sumber daya alam.

2. Membagi siswa dalam beberapa kelompok terdiri dari 5 orang siswa

dengan cara di undi.
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3. Membagikan media Pie Chart perkelompok,satu kelompok satu media

yang diambil oleh ketua kelompok masing-masing.

4. Memberikan arahan tentang penggunaan media Pie Chart dengan cara

di putar dan penyesuaian warna terhadap materi.

Petunjuk dan penggunaan media Pie Chart bagi siswa

1. Mendengarkan arahan guru mengenai materi kegiatan ekonomi dan

pemanfaatan sumber daya alam.

2. Siswa belajar dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa untuk

tiap kelompoknya, Pembagian kelompok dengan cara di undi.

3. Melakukan pemilihan ketua kelompok dan ketua kelompok

mengambil media Pie Chart yang telah di bagikan oleh guru.

4. Mendengarkan arahan tentang penggunaan media Pie Chart,

kemudian mempraktekan penggunaan media dengan cara di putar dan

penyesuaian warna terhadap materi dan dilakukan oleh seluruh

anggota kelompok secara bergantian.

1.8 Manfaat Pengembangan

Penelitian Pengembangan pembelajaran ini memberikan manfaat konseptual pada

pembelajaran dan peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran IPS terpadu.

Dalam pelaksanaannya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran IPS terpadu

di SMP menggunakan media pembelajaran.
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2. Tersedianya sumber belajar bagi siswa yang dapat digunakan secara mandiri

atau kelompok dalam proses pembelajaran.

3. Memberikan motivasi kepada guru untuk lebih terampil dan kreatif dalam

menggunakan dan mengembangkan pembelajaran melalui media.

1.9 Asumsi Pengembangan

Berikut ini adalah asumsi dan ruang lingkup pengembangan pembelajaran yang

dilakukan. Dalam penelitian pengembangan pembelajaran ini software media

pembelajaran berbasis TIK dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu.

a) Microsoft Office Excel memiliki kemampuan menggabungkan unsur teks,

grafis, sehingga dapat mengaktifkan sel saraf motorik siswa.

b) Belajar aktif yang memotivasi dan menyenangkan dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa.

c) Siswa-siswi kelas VII SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung Selatan sudah

terbiasa menggunakan komputer dalam pembelajaran.

1.10 Ruang Lingkup Penelitian

1.10.1 Tempat Penelitian Pengembangan

Tempat penelitian pengembangan pembelajaran IPS terpadu melalui media

Pie Chart dilaksanakan di SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung Selatan.

1.10.2 Waktu Penelitian Pengembangan

Pengembangan pembelajaran IPS terpadu melalui media Pie Chart

dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015.
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1.10.3   Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pengembangan pembelajaran IPS terpadu melalui media

Pie Chart adalah siswa kelas VII SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung

Selatan. Sedangkan objek penelitian pengembangan ini adalah diagram

berisikan materi dan rumus sebagai media pembelajaran yang diuji cobakan.

1.10.4 Ruang Lingkup Pengembangan

Dalam penelitian pengembangan pembelajaran IPS terpadu melalui media Pie

Chart berbasis TIK terdapat keterbatasan, antara lain.

a) Pengembangan pembelajaran ini hanya dilakukan oleh satu orang saja,

idealnya pengembangan pembelajaran IPS terpadu melalui media Pie

Chart melibatkan beberapa ahli.

b) Pengembangan pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran

melalui media tutorial bersifat menyenangkan dengan adanya konsep dan

materi.

c) Metode pengembangan pembelajaran yang digunakan diadaptasi dari

Brog and Gall.

d) Validasi desain atau produk dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli

media yang mengkaji aspek penilaian kesesuaian desain (bentuk) produk,

dan ahli materi/isi yang mengkaji aspek sajian materi dan aspek

pembelajaran.

e) Uji coba penelitian pengembangan pembelajaran dilakukan pada siswa

kelas VII SMP Wiyata Bhakti Natar Lampung Selatan tahun pelajaran

2014/2015.
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1.10.5 Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian pengembangan pembelajaran IPS terpadu melalui media Pie Chart

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP Wiyata Bhakti Natar

Lampung Selatan termasuk dalam ruang lingkup pendidikan IPS.

Berdasarkan pendapat (Roberta Woolover dan Kathryn P. Scoot, 1988: 264)

merumuskan ada lima perspektif dalam mengajarkan IPS. Kelima perspektif

tersebut tidak berdiri masing-masing, bisa saja ada yang merupakan gabungan

dari perspektif yang lain, kelima perspektif tersebut ialah.

1. IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan (citizenship

transmission).

2. IPS diajarkan sebagai Pendidikan ilmu-ilmu sosial.

3. IPS diajarkan sebagai cara berpikir reflektif (reflective inquiry).

4. IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa.

5. IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan yang

rasional.

Berdasarkan kelima tradisi atau perspektif yang dikemukakan oleh (Roberta

Woolover dan Kathryn P. Scoot, 1988: 264). Pengembangan pembelajaran

IPS terpadu melalui media Pie Chart termasuk kedalam tiga tradisi IPS yang

dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Menemukan dan memahami konsep-konsep dalam mata pelajaran IPS.

Menemukan konsep dan memahaminya menjadi sebuah pengetahuan

termasuk dalam kawasan pendidikan ilmu pengetahuan  sosial refleksi

inquiri.
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2. Konsep-konsep IPS terpadu yang terdapat dalam proses pembelajaran

melalui media Pie Chart merupakan upaya untuk menyampaikan dan

memberikan materi pendidikan IPS kepada peserta didik. Hal tersebut

termasuk dalam kawasan pendidikan ilmu pengetahuan sosial sebagai

pendidikan ilmu-ilmu sosial.

3. Dengan konsep materi yang bertemakan kegiatan ekonomi dan

pemanfaatan sumber daya alam dalam media pembelajaran Pie Chart

merupakan upaya untuk meningkatkan hasil dari sumber daya alam

dengan secara maksimal. Hal tersebut termasuk dalam kawasan ilmu

pengetahuan sosial  sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan

yang rasional.


