
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

Bab pendahuluan ini akan difokuskan pada beberapa hal pokok berupa latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian.  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan dikembangkan untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Tujuan pendidikan tersebut sangat sarat dengan kompetensi sosial, 

personal dan akademis. Oleh karena itu kurikulumpun dikembangkan berdasarkan 

prinsip-prinsip berikut.  

1.   Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta   

didik dan lingkungannya  

2.  Beragam dan terpadu 

3.  Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,dan seni 

4.  Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

5.  Menyeluruh dan berkesinambungan 

6.  Belajar sepanjang hayat 

7.  Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah  

(Maryani, 2011: 1). 
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MTs Al Azhar  terletak di jalan Seroja DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Unit 

Dua Kabupaten Tulang Bawang. Kelas VIII terdiri dari 3 kelas setiap kelas terdiri 

dari 22-25 siswa. Pembelajaran dengan jumlah siswa yang relatif tidak terlalu 

banyak memudahkan guru dalam mengajar. Namun kondisi lingkungan sekolah 

yang berdekatan dengan pasar dan pemukiman telah membentuk watak siswa 

lebih heterogen serta majemuk.  

 

Berdasarkan observasi awal dan diskusi yang dilakukan peneliti dengan guru mata 

pelajaran IPS di kelas VIII MTs Al Azhar Tulang Bawang diketahui bahwa 

keterampilan sosial siswa masih  rendah, siswa menunjukkan keterampilan sosial 

yang kurang baik akibat pergaulan di luar sekolah, siswa sulit untuk diarahkan 

oleh guru, siswa lebih menunjukkan sikap acuh terhadap sesama selama di 

sekolah, lebih senang berkelompok dan menganggap kelompok lain sebagai 

pesaing  sehingga suka memaksakan kehendak dan sering berselisih paham dalam 

berpendapat di kelas. Rendahnya sikap toleransi dalam bersosialisasi, tidak ingin 

disalahkan dan sangat egois. Terkadang siswa mengaktualisasikan diri dengan 

hal-hal yang kontra produktif  seperti menghabiskan waktu dengan bermain tanpa 

melibatkan diri pada aktivitas ektrakurikuler sekolah.  Apabila gejala-gejala sosial 

seperti ini tumbuh di sekolah dan menjadi sebuah kewajaran maka siswa akan 

semakin jauh dari nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Adapun indikator 

keterampilan sosial siswa yang diamati selama pembelajaran pada mata pelajaran 

IPS di kelas VIII adalah: bergiliran/berbagi, menghargai/menghormati, 

membantu/menolong, mengikuti petunjuk, mengontrol emosi, menyampaikan 

pendapat dan menerima pendapat.    
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Rendahnya keterampilan sosial siswa kelas VIII MTs Al Azhar Tulang Bawang 

terlihat pada diskusi awal yang dilakukan oleh peneliti, dari 22 siswa hanya 

mencapai 50 yang memenuhi indikator keterampilan sosial bergiliran/berbagi 

dalam diskusi, indikator menghargai/menghormati pendapat teman saat diskusi 

mencapai 51, indikator membantu/menolong kawan saat kesulitan dalam diskusi 

mencapai 50, indikator mengikuti petunjuk dalam berdiskusi mencapai 57, 

indikator yang mampu menyampaikan pendapat mencapai 52, dan indikator 

menerima pendapat teman mencapai 50. Secara lengkap data di atas disajikan 

dalam tebel berikut. 

 

Tabel 1.1  Indikator prapenelitian keterampilan sosial siswa kelas VIII MTs 

Al Azhar Tulang Bawang pada mata pelajaran IPS  

 

No  Indikator keterampilan sosial Skor 
1 Bergiliran/berbagi 51 
2 Menghargai/menghormati 51 
3 Membantu/menolong 50 
4 Mengikuti petunjuk 57 
5 Mengontrol emosi 52 
6 Menyampaikan pendapat 52 
7 Menerima pendapat 50 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa keterampilan sosial siswa kelas VIII 

pada mata pelajaran IPS dapat dikatakan masih tergolong rendah, hal ini dapat 

dilihat dari indikator-indikator keterampilan sosial yang belum mencapai 70%.  

 

Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa kemampuan 

mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya 

kemampuan tersebut dipadukan dengan kemampuan berkomunikasi secara jelas, 

lugas, meyakinkan, dan mampu membangkitkan inspirasi, sehingga mampu 

mengatasi silang pendapat dan dapat menciptakan kerjasama. Persamaan 
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pandangan, empati, toleransi, saling menolong dan membantu secara positif, 

solidaritas, menghasilkan pergaulan (interaksi) secara harmonis untuk kemajuan 

bersama. Belajar memberi dan menerima, berbagi hak dan tanggung jawab, 

menghormati hak orang lain membentuk kesadaran sosial, dan menjadi embrio 

bagi keterampilan sosial. 

 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) atau social studies merupakan salah satu mata ajar 

di sekolah. IPS mempunyai tugas mulia dan menjadi pondasi penting bagi 

pengembangan kecerdasan personal, sosial, emosional, dan intelektual. Melalui 

pembelajaran IPS peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif dan 

inovatif. Sikap dan perilaku menunjukkan disiplin dan tanggungjawab selaku 

individual, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Mampu 

berkomunikasi, bekerjasama, memilki sikap toleran, empati dan berwawasan 

multikultur dengan tetap berbasis keunggulan lokal. Memiliki keterampilan 

holistik, integratif  dan transdisipliner dalam memecahkan masalah-masalah 

sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pembelajaran 

IPS di sekolah diorganisasikan dan dibelajarkan dengan penuh makna (meaningful 

learniang). Sejalan dengan tujuan tersebut maka keterampilan sosial menjadi 

bagian tidak terpisah dalam menyikapi persoalan sosial yang menjadi tantangan 

IPS di masa depan.   

 

Untuk mengetahui sejauhmana keterampilan sosial dapat terinternalisasi dalam 

pembelajaran IPS, maka model simulasi dianggap relevan dalam mendapatkan 

kriteria keterampilan sosial seperti kerjasama, mengontrol diri, berbagi ide dan 

pengalaman. Metode simulasi merupakan sebuah reflikasi atau visualisasi dari 
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perilaku sebuah sistem (Syaefudin,  2005: 129). Simulasi dapat dilakukan dengan 

berkelompok dan mengikat satuan belajar dengan mengamati indikator 

keterampilan sosial siswa selama belajar. Simulasi dapat menerangkan kondisi 

seolah-olah nyata di dalam kehidupan sehari-hari siswa dan merefleksikan 

keterampilan sosial siswa. Simulasi bertujuan untuk mengukur kecakapan siswa 

dalam berinteraksi dan mengemukakan pandangan-pandangan sosial mereka. Hal 

ini tentunya sesuai dengan tujuan mata pelajaran IPS yaitu untuk membentuk 

siswa agar memiliki sikap dan perilaku disiplin, bertanggungjawab sebagai warga 

negara yang baik. 

 

Melalui penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara sistematis reflektif 

terhadap berbagai “aksi” atau tindakan yang dilakukan oleh guru/peneliti, mulai 

dari perencanaan sampai dengan penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas, 

berupa kegiatan belajar-mengajar untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan mengaplikasikan suatu model 

pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif dan kreatif.  Pembelajaran 

aktif merupakan suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara 

aktif dengan menggunakan potensi otak, dalam hal menemukan ide pokok, 

memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru dipelajari. 

 

Guru sebagai jembatan tranformasi materi ke siswa lebih banyak mengolah 

kompetensi  bahan ajar sehingga tujuan guru hanya sampai pada pemahaman 

siswa terhadap materi namun belum mampu membangun paradigma sosial dari 

materi yang diserap peserta didik. Keterampilan sosial membutuhkan lebih dari 

sekedar kepemimpinan seorang pendidik dalam mengolah kelas, materi dan 
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waktu. Untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran IPS, 

maka diharapkan model pembelajaran simulasi pada siswa kelas VIII MTs Al 

Azhar Tulang Bawang akan dapat bersosialisasi dengan masyarakat menjadi 

warga negara yang baik dan memiliki karakter yang sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang terjadi dilokasi penelitian berikut ini. 

1. Masih rendahnya komunikasi, disiplin, kerjasama, saling menghormati,  

saling berbagi, dan kontrol emosi pada siswa sebagai indikator dari 

keterampilan sosial 

2. Masih rendahnya keterampilan membangun tim/kelompok 

3. Masih kurangnya alternatif model pembelajaran IPS 

 

C. Pembatasan Masalah  

 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah 

yang akan diteliti sehingga tidak terlalu meluas dan dapat terarah. Penelitian ini  

hanya membatasi pada penerapan model simulasi dalam pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas VIII MTs Al Azhar Tulang 

Bawang. 
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D. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penggunaan model simulasi dalam pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan keterampilan sosial siswa? 

2. Apakah penggunaan model simulasi dalam pembelajaran IPS dapat 

meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas VIII MTs Al Azhar Tulang 

Bawang? 

 

E. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan model simulasi dalam pembelajaran IPS 

untuk meningkatkan keterampilan sosial  

2. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan model simulasi dalam 

pembelajaran IPS dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas VIII 

MTs Al Azhar Tulang  Bawang. 

 

F. Manfaat Penelitian  

 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna:  

1. bagi siswa, dapat meningkatkan keterampilan sosial. Siswa berpartisipasi 

secara aktif dalam pembelajaran dan memahami tujuan pembelajaran IPS. 

Diharapkan siswa merasa lebih senang, lebih terlayani, lebih diperhatikan, 
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lebih bebas menyampaikan pendapat, dan lebih kreatif dalam mengikuti 

pembelajaran 

2. bagi guru, dapat menerapkan proses pembelajaran yang menarik, efektif dan 

meningkatkan keterampilan sosial siswa serta mampu meningkatkan prestasi 

siswa dalam belajar 

3. bagi sekolah 

a. sebagai sumbangan penelitian dalam rangka menghasilkan kualitas                   

pembelajaran ilmu pengetahuan di  sekolah 

b.   sebagai bahan masukan bagi guru IPS tentang pentingnya keterampilan  

      sosial sebagai kompetensi dalam pembelajaran IPS 

 

G.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1.  Ruang lingkup objek penelitian  

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah penggunaan model simulasi 

dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan keterampilan sosial. 

2.  Ruang lingkup subjek penelitian  

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Al  

Azhar Tulang Bawang. 

3.  Ruang lingkup tempat  

 Ruang lingkup tempat pada penelitian ini dilakukan di MTs Al Azhar Tulang 

Bawang. 
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4.  Ruang lingkup waktu penelitian 

 Ruang lingkup waktu pada penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014.  

5.  Ruang lingkup ilmu 

Dilingkungan masyarakat, anak didik tumbuh dan berkembang menjadi 

bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada 

dan terjadi disekitarnya. Pendidikan IPS berusaha membantu memecahkan 

permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin mengerti 

dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya serta dapat menumbuhkan 

sikap yang baik. 

 

Tujuan utama pendidikan IPS pada dasarnya adalah mempersiapkan siswa 

sebagai warga negara agar dapat mengambil keputusan secara reflektif dan 

partisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosialnya sebagai pribadi, warga 

masyarakat, bangsa dan warga dunia. Untuk mencapai tujuan IPS, maka 

dalam pembelajaran pendidikan  IPS diterapkan dengan 5 tradisi pendidikan 

IPS sebagai berikut. 

a. IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (social studies as citizenship 

transmission) 

b. IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social 

sciences) 

c. IPS sebagai pendidikan reflektif (social studies as reflective inquiry) 

d. IPS sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism) 

e. IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang (social studies as personal  

development of the individual) (Pargito, 2009: 44). 
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Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam tradisi sebagai transmisi 

kewarganegaraan (social studies as citizenship transmission) karena dengan 

adanya kemampuan keterampilan sosial, siswa dapat lebih mudah 

bersosialisasi dalam masyarakat. 

 

Trianto(2012: 173) menyatakan terdapat sepuluh tema IPS sebagai berikut. 

a. Budaya 

b. Waktu, kontinuitas, dan perubahan 

c. Orang, tempat, dan lingkungan 

d. Perkembangan individu dan identitas 

e. Individu, kelompok, dan lembaga 

f. Power, kewenangan, dan pemerintahan 

g. Produksi, distribusi, dan konsumsi 

h. Sains, teknologi, dan masyarakat 

i. Global koneksi 

j. Cita-cita dan praktek kewarganegaraan. 

  

 

Penelitian ini termasuk pada tema (a) waktu, kontinuitas, dan perubahan. 

Materi pelajaran dalam penelitian ini kronologi/waktu dimulai dari tahun 

1908-1945 yakni berdirinya organisasi Budi Utomo sampai proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini juga termasuk pada tema (e) individu, 

kelompok, dan lembaga, di mana dalam materi penyimpangan sosial tindakan 

seseorang berpengaruh terhadap  masyarakat. 


