
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar 

menuju kearah kedewasaan. Dalam proses pendidikan terdapat adanya kegiatan 

belajar mengajar, dimana kegiatan tersebut sangatlah penting, artinya akan ada 

perubahan tingkah laku yang mungkin saja disebabkan karena terjadinya 

perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan atau sikap pada diri individu 

tersebut yang sudah mengalami proses pembelajaran. 

 

“Pembelajaran adalah suatu proses membelajarkan siswa dengan menggunakan 

asas pendidikan dan merupakan proses komunikasi dua arah yaitu mengajar dan 

belajar. Mengajar yang dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan 

belajar dilakukan oleh peserta didik” (Syaiful Sagala, 2013:61). Hal ini berarti 

didalam sebuah pembelajaran terdapat adanya kerjasama antara guru dengan 

siswa, dimana siswa dan guru secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan 

yang telah ditentukan dari suatu proses pembelajaran. 

 

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu usaha yang dapat 

dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu dengan 

mengembangkan variasi mengajar seperti variasi alat bantu atau media, variasi 
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metode mengajar, strategi, dan model yang akan dilaksanakan pada saat proses 

belajar mengajar sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan. Namun dalam realita dilapangan pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh para guru saat ini masih kurang efektif, khususnya dilokasi penelitian strategi 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran masih monoton, dan 

permasalahan yang sering terjadi ketika proses belajar mengajar berlangsung yaitu 

tidak mendapat interaksi aktif dari siswa yang disebabkan karena ruang kelas yang 

tidak kondusif sehingga proses komunikasi yang terjadi antara pengajar dan siswa 

dan antar sesama siswa menjadi tidak efektif. Oleh karena itu didalam 

pembelajaran, guru dituntut untuk dapat menciptakan suatu kondisi dimana siswa 

secara keseluruhan dapat berperan aktif didalam kelas dan guru seharusnya 

mampu memahami dengan matang hakekat materi pelajaran yang diajarkannya 

sehingga dapat mengembangkan kemampuan berfikir siswa dan dapat memahami 

berbagai strategi pembelajaran yang bisa digunakan agar mampu memotivasi 

siswa untuk belajar lebih giat. 

Hal ini sesuai dengan UUSPN No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa: 

“Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai 

proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas 

berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran” 

(Syaiful Sagala, 2013:62). 

 

Dalam proses pembelajaran, aktivitas belajar siswa merupakan faktor yang dapat 

menjamin keberhasilan dalam mencapai tujuan pengajaran. Kemampuan 

menggunakan strategi pembelajaran adalah penting karena hal ini dapat menjamin 

keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil penelitian, 
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“Selama ini IPS dianggap sebagai pelajaran kelas dua. Para orang tua siswa 

berpendapat IPS merupakan pelajaran yang tidak terlalu penting dibandingkan 

dengan pelajaran lainnya, seperti IPA dan matematika” (Wina Sanjaya, 

2008:224). Bahkan sebagian besar guru juga menganggap pelajaran IPS pada 

hakikatnya merupakan pelajaran yang sarat dengan konsep-konsep, pengertian-

pengertian, data, atau fakta yang harus dihafal dan tidak perlu dibuktikan. Hal ini 

tentu saja merupakan anggapan yang keliru dan tidak bisa dibiarkan begitu saja 

karena pada hakikatnya IPS bukan hanya sebagai mata pelajaran hafalan tetapi 

juga membutuhkan kemampuan pengembangan berfikir siswa. 

 

Secara metodologis, kemampuan guru mengajar ditentukan oleh strategi dalam 

proses belajar mengajar, dengan kata lain seorang guru harus memiliki 

kemampuan menggunakan dan mengembangkan model-model pembelajaran, 

sehingga secara variatif dapat menciptakan cara mengajar yang efektif dan efisien. 

Ketika kelas dianggap sebagai tempat siswa belajar, maka kegiatan belajar dikelas 

harus dikelola secara baik oleh guru. Dengan demikian efektivitas proses 

pembelajaran terletak dipundak guru, tanpa kemampuan dan keterampilan guru 

dalam menggunakan strategi pembelajaran maka kegiatan pengajaran (teaching 

activity) tidak dapat berlangsung dengan baik dan sulit untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan.  

 

“Strategi merupakan perencanaan, langkah, dan rangkaian kegiatan untuk dapat 

mencapai suatu tujuan, maka dalam pembelajaran guru harus membuat suatu 

rencana, langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut” (Maritis Yamin, 

2013:1). Pembelajaran juga dapat dipandang sebagai suatu proses yang 
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merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa 

belajar. Proses tersebut meliputi : 

1. Perencanaan, yaitu suatu proses penyusunan berbagai keputusan yang akan 

dilaksanakan seperti dimulai dari merencanakan tujuan pembelajaran, 

materi ajar, dan penyusunan persiapan mengajar antara lain berupa RPP, 

Silabus, sumber belajar dan alat-alat evaluasi yang dapat menunjang 

kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efesien 

dan efektif dalam mencapai tujuan. 

2. Pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengaju 

pada persiapan pembelajaran yang telah dibuat. Pada tahap ini, struktur 

dan situasi pembelajaran yang akan dilaksanakan guru mengacu pada 

tahap-tahap dari strategi yang telah dipilih dan dirancang penerapannya. 

3. Evaluasi, yaitu menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. 

Kegiatan ini pasca pembelajaran ini dapat berbentuk penugasan, atau dapat 

pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. 

 

Secara faktual penulis melihat keadaan proses belajar mengajar di lokasi 

penelitian umumnya kurang efektif, hal ini diduga faktor penyebabnya adalah 

berkaitan dengan kompentensi guru dalam menggunakan strategi belajar mengajar 

yang kurang tepat. Berdasarkan penelitian awal di MTs Nahdlatul Ulama Krui  

prilaku siswa pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) antara lain: 

1. Tidak pernah berkomentar terhadap apa yang didengarnya 

2. Tidak fokus terhadap penjelasan 

3. Tidak mengajukan pertanyaan secara lisan 
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4. Tidak berani berperan aktif dalam diskusi 

5. Merasa sungkan jika diminta untuk bertanya 

6. Tidak antusias terhadap tugas menulis (makalah / paper / resume) 

7. Kurang bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas menulis 

Dari hal tersebut maka dapat dikatakan aktivitas belajar di lokasi penelitian masih 

cukup rendah, sebagaimana menurut pendapat Prof. Dr. Oemar Hamalik bahwa 

“Didalam suatu aktifitas belajar siswa seharusnya dapat membaca, mengamati 

eksperimen demontrasi, mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan diskusi, 

mengemukakan suatu fakta, mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, 

menulis laporan, membuat rangkuman, mengerjakan test dan lain sebagainya” 

(Oemar Hamalik, 2004:172-173) 

 

Masalah tersebut harus segera diatasi, oleh karena itu guru perlu menerapkan 

suatu strategi pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berfikir 

siswa secara optimal. Salah satu strategi tersebut adalah Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB). SPPKB merupakan strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berfikir siswa. Dalam 

SPPKB, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa. Akan tetapi, 

siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai, dan itu 

melalui proses dialogis yang terus menerus dengan memanfaatkan pengalaman 

siswa. Dalam pola pembelajaran SPPKB, guru memanfaatkan pengalaman siswa 

sebagai titik tolak berfikir, bukan teka-teki yang harus dicari jawabannya seperti 

dalam pola inquiri (Wina Sanjaya, 2008:223) 
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Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil pengamatan tersebut maka penulis 

melihat betapa pentingnya kompetensi guru dalam melaksanakan strategi 

pembelajaran, oleh karena itu  penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

(SPPKB) Dalam Pembelajaran IPS Terpadu Kelas VIII MTs Nahdlatul Ulama 

Krui Tahun Ajaran 2013/2014”. 

 

1.2  Analisis Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang 

dapat di identifikasikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII 

2. Kurang bervariasinya penerapan strategi pembelajaran dalam pembelajaran 

IPS Terpadu kelas VIII 

3. Perencanaan pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII menggunakan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) 

4. Pelaksanaan pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII menggunakan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) 

5. Evaluasi penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

(SPPKB) Dalam Pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII 

 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi dan 

memfokuskan penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Perencanaan pembelajaran menggunakan Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berfikir (SPPKB) dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII 

MTs Nahdlatul Ulama Krui Tahun Ajaran 2013-2014 

2. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berfikir (SPPKB) dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII 

MTs Nahdlatul Ulama Krui Tahun Ajaran 2013-2014 

3. Evaluasi penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

(SPPKB) dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII MTs Nahdlatul Ulama 

Krui Tahun Ajaran 2013-2014 

  

 

1.2.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, 

maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran menggunakan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) dalam 

pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII MTs Nahdlatul Ulama Krui Tahun 

Ajaran 2013-2014 ? 

2. Seperti apakah pelaksanaan pembelajaran menggunakan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) dalam 

pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII MTs Nahdlatul Ulama Krui Tahun 

Ajaran 2013-2014 ? 

3. Bagaimanakah evaluasi penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berfikir (SPPKB) dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII 

MTs Nahdlatul Ulama Krui Tahun Ajaran 2013-2014 ? 
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 1.3 Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui perencanaan pembelajaran menggunakan Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) dalam pembelajaran IPS Terpadu 

kelas VIII MTs Nahdlatul Ulama Krui Tahun Ajaran 2013-2014 

2. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran menggunakan Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) dalam pembelajaran IPS Terpadu 

kelas VIII MTs Nahdlatul Ulama Krui Tahun Ajaran 2013-2014 

3. Mengetahui evaluasi penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berfikir (SPPKB) dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII 

MTs Nahdlatul Ulama Krui Tahun Ajaran 2013-2014 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti maupun pada 

pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah 

yakni: 

a. Sebagai pengembangan disiplin ilmu, berupa penyajian informasi ilmiah untuk 

penelitian berikutnya. 

b. Sebagai referensi disiplin ilmu, berupa penyajian informasi ilmiah untuk 

penelitian berikutnya. 
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c. Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas 

terutama bagi pihak-pihak potensial yang terkait yaitu guru dan seluruh 

komponen pengelola MTs Nahdlatul Ulama Krui. 

 

1.3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi : 

1. Ruang Lingkup Ilmu : 

Ruang Lingkup Ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan, 

khususnya pendidikan sejarah. 

2. Ruang Lingkup Subjek : 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Nahdlatul Ulama Krui 

tahun ajaran 2013-2014. 

3. Ruang Lingkup Objek : 

Objek Penelitian ini adalah Penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berfikir  (SPPKB) Dalam Pembelajaran IPS Terpadu Siswa 

Kelas VIII IPS MTs Nahdlatul Ulama Krui Tahun Ajaran 2013-2014. 

4. Ruang Lingkup Wilayah : 

Tempat penelitian ini dilakukan di MTs Nahdlatul Ulama Krui. 

5. Ruang Lingkup Waktu : 

Penelitian ini dilakukan pada Tahun Ajaran 2013-2014.                                                                            
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