
 

 

I.   PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sala satu upaya sadar untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan menciptakan potensi anak didik, mengembangkan keterampilan 

siswa, berkepribadian dan juga memiliki kecerdasan spiritual yang baik kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

yaitu “Pendidikan adalah 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, kecerdasan akhlak serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.” 

 

Pendidikan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengembangkan siswa 

lebih terampil dan tentunya berkepribadian dan juga memiliki spiritual yang 

baik terhadap tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga Negara mempunyai hak 

yang sama dalam memperoleh pendidikan melalui kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh pemerintah. 
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Pembelajaran di Indonesia mengalami berbagai hambatan dalam peningkatan 

mutu, yang mungkin disebabkan oleh berbagai permasalahan-permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran yang masih terlalu berorientasi terhadap penguasaan 

teori dan hafalan yang dimaksudkan agar dapat menguasai teori-teori tanpa 

memperdulikan sikap yang tertanam dalam diri siswa. 

2. Proses pembelajaran yang belum dikendalikan oleh sebuah system penilaian 

yang terpercaya yang menyebabkan mutu pendidikan belum termonitor 

secara teratur dan objektif yang berguna bagi penyempurnaan pendidikan. 

3. Kurikulum yang selalu berubah yang mana diketahui bahwa kurikulum 

Indonesia selalu berganti ketika terjadi pergantian Menteri Pendidikan 

seperti pembakuan kurikulum sekolah tahun 1975-1976, perubahan 

kurikulum 1984, perubahan kurikulum 1994, KBK tahun 2004, KTSP 2006 

dan yang terbaru akan dicanangkan kurikulum berkarakter tahun 2013. 

4. Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar 

(KBM) di sekolah-sekolah. 

 

Berdasarkan masalah tersebut, kiranya perlu dilakukan langkah-langkah 

pendidikan yang dapat membekali siswa dengan kecepatan hidup, yaitu 

kemampuan dan keberanian menghadapi permasalahan dalam kehidupan, 

kemudian secara kreatif menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. 
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Dalam rangka membantu peserta didik mencapai standar isi dan standar 

kompetensi lulusan, pelaksanaan atau proses pembelajaran perlu diusahakan 

agar interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 

Untuk mencapai tujuan dan prinsip-prinsip pembelajaran tersebut tidak jarang 

dijumpai adanya peserta didik yang memerlukan tantangan berlebih untuk 

mengoptimalkan perkembangan prakarsa, kreativitas, partisipasi, kemandirian, 

minat, bakat, dan keterampilan fisik.Untuk mengantisipasi potensi lebih yang 

dimiliki peserta didik tersebut, setiap satuan pendidikan perlu 

menyelenggarakan program pembelajaran pengayaan.Secara umum pengayaan 

dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui 

persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta 

didik dapat melakukannya. 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran 

tuntas, lazimnya guru mengadakan penilaian awal untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik terhadap kompetensi atau materi yang akan 

dipelajari sebelum pembelajaran dimulai. 

Kemudian dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi 

seperti ceramah, demonstrasi, pembelajaran kolaboratif/kooperatif, inquiry, 
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discovery.Melengkapi strategi pembelajaran digunakan juga berbagai media 

seperti media audio, video, dan audiovisual dalam berbagai format, mulai dari 

kaset audio, slide, video, dan komputer multimedia.Di tengah pelaksanaan 

pembelajaran atau pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, 

diadakan penilaian proses dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen 

dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan belajar serta seberapa jauh 

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah atau sedang 

dipelajari. Penilaian proses juga digunakan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran bila dijumpai hambatan-hambatan. 

 

Pada akhir program pembelajaran, diadakan penilaian yang lebih formal 

berupa ulangan harian.Ulangan harian dimaksudkan untuk menentukan tingkat 

pencapaian belajar, apakah seorang peserta didik gagal atau berhasil mencapai 

tingkat penguasaan kompetensi tertentu.Penilaian akhir program ini 

dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan apakah peserta didik telah mencapai 

kompetensi (tingkat penguasaan) minimal atau ketuntasan belajar seperti yang 

telah dirumuskan pada saat pembelajaran direncanakan. 

Jika ada peserta didik yang lebih mudah dan cepat mencapai penguasaan 

kompetensi minimal yang ditetapkan, maka sekolah perlu memberikan 

perlakuan khusus berupa program pembelajaran pengayaan.Pembelajaran 

pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk 

memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki 

kelebihan sedemikain rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan 
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perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya.Pembelajaran pengayaan 

berupaya mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, 

keterampilanmemecahkan masalah, eksperimentasi, inovasi, penemuan, 

keterampilan seni, dan keterampilan gerak.Pembelajaran pengayaan 

memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih 

dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka mencapai 

kapasitas optimal dalam belajarnya. 

Ada tiga jenis pembelajaran pengayaan menurut Kunandar (2014: 339) yaitu: 

Pertama: Kegiatan eksploratori yang bersifat umum yang dirancang untuk 

disajikan kepada peserta didik. Sajian dimaksud berupa peristiwa sejarah, 

buku, tokoh masyarakat yang secara regular tidak tercakup dalam 

kurikulum.Kedua: Keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik 

agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik 

yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Ketiga: Pemecahan 

masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan 

belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah atau pendekataninvestigatif/penelitian ilmiah. 

Pemecahan masalah ditandai dengan: (a) identifikasi bidang permasalahan 

yang akan dikerjakan; (b) penentuan fokus masalah/problem yang akan 

dipecahkan; (c) penggunaan berbagai sumber; (d) pengumpulan data 

menggunakan teknik yang relevan;(e) analisis data; dan (f) penyimpulan hasil 

investigasi.  
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Penelitian ini terfokus pada faktor-faktor penghambat pelaksanaan program 

pengayaan pada mata pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2014/2015, karena ada beberapa guru yang belum melaksanakan 

program pengayaan.Berdasarkan keadaan yang peneliti lihat di lapangan pada 

saat melaksanakan penelitian pendahuluan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, 

terdapat guru Mata Pelajaran IPS yang belum melaksanakan program 

pengayaan. 

 

Berikut ini di sajikan tabel hasil wawancara terhadap guru mata pelajaranIPS 

tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengayaan pada mata 

pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

Tabel  1 Hasil pra-survey melalui wawancara terhadap Siswa SMK 

Negeri 2 Bandar Lampung tentang pelaksanaan program 

pengayaan pada mata pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

NO Aspek yang diobservasi Pernah Jarang Tidak 

Pernah 

1. 

 

 

2. 

 

 

3.  

Guru memberikan kegiatan 

eksploratori 

 

Guru memberikan kegiatan 

studi kasus 

 

Guru memberikan 

kegiatanproblem solving 

  

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

  

- 

 

  

 

  

Sumber: Data pra-survey melalui wawancara terhadap siswa SMK Negeri 2  

Bandar Lampung. 
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Data pada tabel 1 menyatakan bahwa guru dari sisi pemahaman belum 

memahami pengayaan. Terbukti dari cara guru memberikan tugas pada siswa 

belum memenuhi kegiatan pengayaan.Metode dan jenis pembelajaran 

pengayaan belum sepenuhnya di terapkan kepada siswa, seperti evaluasi belum 

benar dan kurang memberi motivasi siswanya. 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

mengadakan penelitian yang berjudulFaktor-faktor penghambat pelaksanaan 

program pengayaan pada mata pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat  

 mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Program pengayaan belum sepenuhnya di terapkan kepada siswa yang tuntas 

 KKM. 

2. Guru IPS belum menerapkan model pembelajaran yang efektif 

3. Terdapat faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengayaan pada 

 mata pelajaran IPS. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan dalam identifikasi masalah 

maka peneliti membatasi masalah pada “Faktor-faktor penghambat pelaksanaan 
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program pengayaan pada mata pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar 

LampungTahun Pelajaran 2014/2015”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang ada, 

maka masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan program 

pengayaan pada mata pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2014/2015?”. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 

faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengayaan pada mata 

pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

 

penelitian ini berguna secara teoritik mengembangkan atau menerapkan 

konsep-konsep pendidikan khususnya dalam wilayah kajianPendidikan 

Kewarganegaraan, karena membahas faktor-faktor penghambat pelaksanaan 

program pengayaan pada mata pelajaran IPS dalam rangka membantu 

pelayanan pendidikan yang berkualitas. 
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b. Kegunaan Praktis 

 secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai: 

1. Informasi dan masukan bagi guru dalam kegiatan belajar   

 mengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

 pengetahuan bagi guru dan bagi pembaca terutama bagi sekolah. 

3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan guru dalam   

 melaksanakan program pengayaan pada mata pelajaran IPS. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 1. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian 

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan, dengan wilayah 

kajian Pendidikan Kewarganegaraan karena bertujuan untuk 

membentukkarakter warga negara yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam 

pancasila. 
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2. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengayaan pada mata 

pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Guru Mata Pelajaran IPS SMK Negeri 

2 Bandar Lampung. 

 

 4. Ruang Lingkup Tempat dan Wilayah Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. 

 

 5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin 

penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Unila. Tanggal 15 Oktober 2014 

– 17 April 2015. 

 

 

 


