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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses 

kehidupan. Majunya suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan dari 

bangsa itu sendiri karena pendidikan yang tinggi dapat mencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan usaha manusia agar dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembangunan maupun 

dengan cara lain. Usaha untuk mengembangkan hal tersebut merupakan 

tanggungjawab yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap lembaga 

pendidikan. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan 

efesien akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa 

Karena itu, pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang kompleks yang 

menyangkut tanggung jawab bersama antar keluarga, pemerintah dan 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri kepribadian, 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan dasar pendidikan nasional adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan upaya pemenuhan 

sumber daya manusia siap pakai. Pendidikan  mempunyai kebutuhan untuk 

mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Perubahan ini menuntut 

adanya perbaikan pada sistem pendidikan nasional yang termasuk pada 

penyempurnaan kurikulum. 

Kurikulum  merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Kompetensi 

merupakan perpaduan dari pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotorik), nilai dan sikap (afektif) yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak. Menurut Nurhadi (2004: 15) rumusan kompetensi 

dalam Kurikulum  merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat 

diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan 

sekolah serta sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara 

bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai kompeten.  

Proses pembelajaran di sekolah menggunakan berbagai macam metode 

pembelajaran yang bertujuan agar pembelajaran dapat berjalan baik. Hal ini 

juga bertujuan untuk menciptakan pembelajaran aktif serta memungkinkan 

timbulnya motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara 

menyeluruh. Diharapkan dengan pemilihan metode mengajar yang tepat dapat 

menimbulkan keaktifan dan semangat siswa dalam belajar. Disinilah tugas 

seorang guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah berperan, yaitu 
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menyusun strategi dengan cara menata fungsi setiap komponen pengajaran 

menjadi sistem pengajaran yang efektif dan efisien sehingga dicapai tujuan 

pendidikan yang maksimal. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan wawancara dengan guru IPS 

Terpadu di SMP Negeri 3 Batanghari Nuban, metode ceramah masih 

merupakan metode yang digunakan dan dipilih oleh para guru, termasuk 

dalam pembelajaran IPS Terpadu. Kelemahan dalam proses pembelajaran ini 

adalah berpusat pada guru (teacher centered), di mana guru seolah-olah 

menjadi satu-satunya sumber belajar di kelas. Metode langsung banyak 

diterapkan karena dianggap mudah untuk dilaksanakan. Namun, siswa 

menjadi pasif dalam pembelajaran karena hanya mendengar dan mencatat 

materi yang telah dijelaskan oleh guru. Proses pembelajaran cenderung 

membuat siswa jenuh serta menjadikan aktivitas belajar tidak optimal. Jika 

guru menerapkan metode langsung secara terus-menerus maka dapat 

menghambat bahkan mematikan kreativitas siswa, yang kemudian berdampak 

pada rendahnya hasil belajar. Pencapaian hasil belajar mata pelajaran IPS 

Terpadu dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Hasil Belajar IPS Ujian Tengah Semester Ganjil Siswa Kelas 

VIII SMPN 3 Batanghari Nuban Tahun Pelajaran 2014/2015.    

 

No Kelas 
Nilai ( ≥ 75 ) Nilai ( < 75 ) Jumlah 

Siswa 

Total 

Persentase Frekuensi % Frekuensi % 

1 VIIIA 8 36,36 14 63,64 22 100 

2 VIIIB 9 40,91 13 59,09 22 100 

3 VIIIC 8 36,36 14 63,64 22 100 

4 VIIID 7 31,82 15 68,18 22 100 

5 VIIIE 10 43,48 13 56,52 23 100 

6 VIIIF 10 47,62 11 52,38 21 100 

Jumlah 52 39,39 80 60,61 132 100 

Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran IPS SMPN 3 Batanghari Nuban 
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Berdasarkan Tabel tersebut, Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

berlaku di SMP Negeri 3 Batanghari Nuban yaitu sebesar 75, dari jumlah 

siswa sebanyak 132 yang mendapat nilai lebih dari 75 sebanyak 52 siswa atau 

39,39% berarti sebanyak 80 siswa atau 60,61% memperoleh nilai kurang dari 

75. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 3 Batanghari Nuban 

tahun pelajaran 2014/2015 masih relatif rendah. Hal ini didukung oleh 

pendapat Djamarah (2006: 128), ”Apabila persentase siswa tuntas belajar 

kurang dari 65%, maka persentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran 

tersebut masih tergolong rendah”. 

Proses pembelajaran yang kurang efektif tersebut diduga disebabkan oleh 

penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai, guru-guru masih 

menggunakan model langsung atau ceramah yang tidak dikombinasikan 

dengan model mengajar lainnya, sehingga mengakibatkan waktu yang 

dipergunakan kurang efisien, serta kurang kondusifnya situasi yang terjadi 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Penggunaan model langsung atau 

model ceramah membuat peran guru menjadi sangat dominan, sehingga 

partisipasi dan keaktifan siswa menjadi terbatas dalam proses pembelajaran. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktifitas siswa 

dalam pembelajaran yang kemudian berdampak pada pencapaian hasil belajar 

IPS Terpadu yang lebih baik diperlukan suatu model pembelajaran yang 

efektif dan merangsang aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran dengan pendekatan saintifik (scientific 

approach). Beberapa model pembelajaran dapat diterapkan dengan 
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mengintegrasikan elemen-elemen pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 

Model yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran saintifik antara lain:  

pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran penemuan (Discovery Learning), 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) dan pembelajaran 

berbasis proyek (Project Based Learning). 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan kreativitas 

siswa dalam berpikir serta berinteraksi dengan siswa yang lain. Model 

pembelajaran ini bukan sekedar metode belajar kelompok biasa tetapi ada 

ketentuan-ketentuan yang membedakannya dari metode belajar kelompok 

biasa yang umumnya diterapkan oleh guru. Model pembelajaran ini lebih 

melibatkan siswa dalam pembelajaran. Jadi, siswa dapat berperan dominan 

dalam pembelajaran sehingga akan terkondisi pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. Model pembelajaran ini merupakan model 

pembelajaran yang memusatkan keaktifan siswa selama pembelajaran 

berlangsung, disini guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing. Penerapan 

model pembelajaran yang bervariasi akan membuat siswa tidak merasa jenuh 

dan tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengatasi rendahnya hasil 

belajar adalah dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat yang 

diharapkan dapat mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang 

ditata dan diciptakan oleh guru sehingga pembelajaran berlangsung efektif dan 

melibatkan peran aktif siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti 

keefektifan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Peneliti menerapkan 
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dua model pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu model Problem 

Based Learning (pembelajaran berbasis masalah) dan model Discovery 

Learning (penemuan) pada dua kelas. Penerapan kedua model pembelajaran 

ini dianggap mampu meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu yang akan 

dikaitkan dengan kemampuan awal siswa. Kedua model pembelajaran tersebut 

juga diduga cocok diterapkan pada mata pelajaran IPS Terpadu karena kedua 

model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan pemecahan 

masalah inilah yang nantinya dapat berguna bagi peserta didik untuk 

menghadapi permasalahan sosial yang terjadi di dunia nyata.    

Problem Based Learning atau yang biasa disebut sebagai pembelajaran 

berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan 

masalah kontekstual dalam pembelajarannya sehingga dapat merangsang siswa 

untuk belajar (Majid, 2014: 162). Model pembelajaran ini mendorong siswa 

untuk berperan aktif dalam melakukan penyelidikan dan penyelesaian 

permasalahan sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Model pembelajaran 

Problem Based Learning bertujuan untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis, analitis dan kemampuan 

memecahkan masalah. Problem Based Learning merupakan model 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan 

bekerjasama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di 

dunia nyata.  
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Discovery Learning (penemuan) merupakan suatu rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta 

didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis 

sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku (Hanafiah dan 

Suhana, 2009: 77). Pembelajaran Discovery Learning adalah suatu model 

untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, 

menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama 

dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan belajar penemuan, 

anak juga bisa belajar berfikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri 

problem yang dihadapi. Kebiasaan ini akan di transfer dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Adanya perbedaan aktivitas antara siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning dan Discovery Learning  akan 

memberikan berbagai kemungkinan hasil belajar siswa. Perbedaan aktivitas 

dalam proses pembelajaran Problem Based Learning dan Discovery Learning 

tersebut dapat memberikan hasil belajar IPS Terpadu yang berbeda yaitu 

diharapkan lebih tingginya hasil belajar IPS Terpadu siswa yang diberi model 

pembelajaran Problem Based Learning dibandingkan pembelajaran Discovery 

Learning ataupun sebaliknya yaitu hasil belajar IPS Terpadu siswa yang diberi 

model pembelajaran Problem Based Learning lebih rendah dibandingkan 

siswa yang diberi model pembelajaran Discovery Learning. Menurut teori 

konstruktivisme, belajar adalah mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, kemampuan awal 
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siswa diduga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar. Tingkatan kemampuan 

awal terbagi menjadi dua yaitu kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal 

rendah. Kedua model tersebut dianggap mampu meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar IPS Terpadu dan pada analisis data akan dikaitkan dengan 

kemampuan awal siswa.  

Melalui kedua model tersebut diharapkan dapat melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi 

yang diajarkan oleh guru dan dapat mencapai indikator dari kompetensi dasar 

serta hasil belajar siswa dapat memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) yang ditetapkan oleh sekolah. Oleh karena itu, untuk menemukan 

model pembelajaran yang tepat sehingga dapat diterapkan  pada setiap kondisi 

siswa di kelas dan untuk mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan, penulis 

berkeinginan menerapkan kedua model pembelajaran tersebut di kelas 

penelitian. Penulis menyatakan bahwa diperlukan model yang melibatkan 

siswa secara aktif dalam kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai: “ Studi Perbandingan Hasil Belajar IPS Terpadu dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Discovery 

Learning dengan Memperhatikan Kemampuan Awal pada Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 3 Batanghari Nuban Tahun Ajaran 2014/2015”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Batanghari 

Nuban masih tergolong rendah. 

2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran sangat kurang sehingga siswa tidak 

dapat menggali potensi diri.  

3. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered), di mana guru 

masih mendominasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

4. Guru belum menerapkan model-model pembelajaran yang menuntut 

keaktifan dan menarik perhatian siswa. 

5. Siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas hanya mendengarkan saja 

materi yang disampaikan oleh guru. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan  identifikasi masalah yang telah di 

paparkan di atas, maka pembatasan masalah penelitian ini adalah model 

pembelajaran Problem Based Learning (X1), model pembelajaran Discovery 

Learning (X2), Hasil Belajar (Y) dan Kemampuan Awal (variabel moderator) 

pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Batanghari Nuban Tahun Ajaran 

2014/2015. 
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D. Rumusan Masalah 

 

 

Adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model 

Discovery Learning? 

2. Apakah hasil belajar IPS Terpadu siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning lebih tinggi dibandingkan dengan 

model pembelajaran Discovery Learning pada siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi? 

3. Apakah hasil belajar IPS Terpadu siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning lebih rendah dibandingkan 

dengan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah? 

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan 

awal siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu? 

5. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu pada siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah? 

6. Apakah ada perbedaan efektivitas antara model pembelajaran Problem 

Based Learning dan Discovery Learning terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model 

Discovery Learning. 

2. Mengetahui keefektifan model pembelajaran Problem Based Learning 

dibandingkan dengan model Discovery Learning dalam pencapaian hasil 

belajar IPS Terpadu dengan memperhatikan kemampuan awal tinggi. 

3. Mengetahui keefektifan model pembelajaran Problem Based Learning 

dibandingkan dengan model Discovery Learning dalam pencapaian hasil 

belajar IPS Terpadu dengan memperhatikan kemampuan awal rendah. 

4. Mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal 

siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu. 

5. Mengetahui perbedaan hasil belajar IPS Terpadu pada siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah. 

6. Mengetahui keefektifan antara model pembelajaran Problem Based 

Learning dibandingkan dengan Discovery Learning terhadap pencapaian 

hasil belajar IPS Terpadu. 
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F. Kegunaan Penelitian 

 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Secara teoritis 

a. Menyajikan suatu wawasan khusus tentang penelitian yang 

menekankan pada penerapan model pembelajaran yang berbeda pada 

mata pelajaran IPS Terpadu; 

b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran IPS di 

satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP); 

c. Sebagai pedoman peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

berdasarkan teori belajar yang lain dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada jenjang 

Sekolah Menegah Pertama (SMP) dimasa yang akan datang. 

2. Secara praktis 

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan yang bermanfaat bagi perbaikan mutu pembelajaran. 

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran 

tentang pemilihan variasi model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu. 

c. Bagi siswa, sebagai tambahan wawasan dan nuansa baru tentang 

model pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang 

lebih baik dan optimal. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

1. Ruang lingkup objek 

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS Terpadu 

(Y), model Problem Based Learning (X1), model Discovery Learning (X2) 

dan kemampuan awal (variabel moderator). 

2. Ruang lingkup subjek 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester genap. 

3. Ruang lingkup tempat 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Batanghari Nuban. 

4. Ruang lingkup waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2014/2015. 

5. Ruang lingkup ilmu penelitian 

Ruang lingkup ilmu penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini 

adalah aspek-aspek mengajar guru yang menyangkut hasil belajar siswa 

dalam ruang lingkup pendidikan khususnya pada bidang studi IPS 

Terpadu. 

 


