
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa sub-bab yang terdiri 

dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus dan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian dan ruang lingkup 

penelitian. Setiap sub-bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang bertanggungjawab untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan, keterampilan dan keahlian, sehingga lulusannya dapat 

mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Pendidikan SMK itu 

sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan 

diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, 

serta menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan 

sikap profesional. 

 

Selain keinginan dan minat, seseorang termotivasi untuk memasuki dunia kerja 

karena melihat berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani yang harus 

dipenuhi. Seorang peserta didik akan sadar bahwa ia harus mandiri dan memenuhi 

kebutuhan fisiologisnya tanpa harus bergantung kepada orang tua lagi setelah ia 

lulus dari SMK, terlebih jika orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi. Selain 

itu, peserta didik juga akan merasa bangga memiliki sebuah pekerjaan setelah 
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lulus daripada menganggur. Rasa bangga ini merupakan salah satu contoh bahwa 

seorang peserta didik memiliki kebutuhan penghormatan atas dirinya. Dorongan 

dan desakan dari lingkungan sekitarnya baik dari lingkungan sekolah, lingkungan 

keluarga, maupun lingkungan masyarakat juga akan memberikan motivasi kepada 

peserta didik untuk memasuki dunia kerja. 

 

Apapun jenis pendidikan pada SMK tidak lain muara dari lulusannya agar mereka 

memiliki kemampuan, keterampilan serta ahli di dalam bidang ilmu tertentu. 

Selanjutnya mampu dan terampil diaplikasi untuk dunia kerja. Oleh sebab itu, 

hakiki dari SMK sangat berbeda dengan SMU/SMA. Ada dua hal sebenarnya 

kelebihan dari Pendidikan Menengah Kejuruan ini, pertama lulusan dari institusi 

ini dapat mengisi peluang kerja pada dunia usaha/industri, karena terkait dengan 

satu sertifikasi yang dimiliki oleh lulusannya melalui Uji Kemampuan 

Kompetensi. Dengan sertifikasi tersebut mereka mempunyai peluang untuk 

bekerja. Kedua, lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan dapat untuk melanjutkan 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sepanjang lulusan tersebut memenuhi 

persyaratan, baik nilai maupun program studi atau jurusan sesuai dengan kriteria 

yang dipersyaratkan. 

 

SMK ke depan akan berkembang, sejalan dengan keinginan pemerintah untuk 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah. Karena 

dengan pola Otonomi Pendidikan yang diberlakukan seperti sekarang ini, maka 

masyarakat juga memiliki tanggungjawab moral untuk memikirkan dan 

menumbuhkembangkan pendidikan. Sehingga lebih dikenal dengan Pendidikan 

Berbasiskan Masyarakat (community based education). 
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam usaha 

mengembangkan dan membina seoptimal mungkin potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi atau pembaharuan dalam 

pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Untuk menilai 

kualitas sebuah sekolah dapat dilihat dari prestasi belajar peserta didik atau siswa 

serta mutu lulusan dari sekolah tersebut. 

SMK termasuk dalam jenis pendidikan formal yang bertujuan menyiapkan siswa 

dengan sebaik-baiknya agar dapat mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri 

pada saat ini maupun yang akan datang. Begitu pula dengan SMK Negeri 2 

Bandar Lampung, diharapkan dapat mendidik dan membina siswa sehingga 

menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang terampil, professional dan siap kerja. 

SMK Negeri 2 Bandar Lampung merupakan SMK Teknik Industri yang 

mempunyai sepuluh (10) program studi yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 1.1 Rincian Jurusan Kelas X SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 

2013/2014 

 

No. Kompetensi Keahlian Jumlah 

1 Tek. Gambar Bangunan 64 

2 Tek. Survei Dan Pemetaan 32 

3 Tek. Instalasi Tenaga Listrik 64 

4 Tek. Pemesinan 64 

5 Tek. Kendaraan Ringan 64 

6 Tek. Sepeda Motor 32 

7 Tek. Audio-Video 64 

8 Tek. Komputer Dan Jaringan 32 

9 Tek. Kontruksi Kayu 23 

10 Tek. Kontruksi Batu Dan Beton 32 

Jumlah 471 

Sumber: Data Primer Jumlah Siswa 
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SMK Negeri 2 Bandar Lampung mempunyai visi yaitu menjadi SMK bertaraf 

internasional serta menghasilkan tamatan yang mampu bersaing di tingkat 

nasional dan global. Adapun misi SMK Negeri 2 Bandar Lampung yaitu (1) 

meningkatkan kualitas manajemen sekolah dalam menumbuhkan semangat 

keunggulan, (2) meningkatkan kualitas kompetensi guru dan pegawai, (3) 

meningkatkan kualitas KBM dalam mencapai kompetensi siswa, (4) 

meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam 

mendukung penguasaan IPTEK, dan (5) meningkatkan kemitraan dengan dunia 

usaha/dunia industri. 

 

Tujuan pendidikan SMK Negeri 2 Bandar Lampung terutama yaitu (1) 

menyiapkan siswa agar memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika 

sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan memiliki keahlian yang andal 

di bidangnya (terutama di bidang teknik industri), (2) menyiapkan  siswa agar 

mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi, (3) menyiapkan siswa 

menjadi tenaga kerja yang terampil produktif untuk dapat mengisi lowongan kerja 

yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja terutama dibidang teknik 

industry, dan (4) memberikan peluang masa depan lebih baik, jika tidak bisa 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu SMK Negeri 2 merupakan 

SMK yang berstandar ISO 9001-2008. 

Alasan pemilihan SMK Negeri 2 Bandar lampung sebagai tempat penelitian 

adalah SMK Negeri 2 Bandar Lampung mempunyai Jurusan Teknik Komputer 

dan Jaringan. Jurusan tersebut bertujuan membekali peserta didik agar mampu 

mengoperasikan komputer, mengenditifikasi kerusakan komputer secara software 

dan hardware, dan mampu mengaplikasikan jaringan secara online. 
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Pembelajaran IPS yang  selama ini dilakukan di sekolah diduga masih kurang 

bermakna. Hal tersebut diakibatkan oleh pembelajaran yang digunkan oleh guru 

kurang tepat, hal ini akan menjadi salah satu bagian yang ikut memperburuk 

pandangan berbagai pihak tentang mata pelajaran IPS. Terlebih lagi jika mata 

pelajaran ini disampaikan dengan cara-cara konvensional. Penggunaan model 

pembelajaran yang monoton oleh guru dan kurang variatif akan semakin panjang 

anggapan miring terhadap persepsi dan motivasi belajar serta perubahan sikap 

peserta didik. Kejenuhan peserta didik akan lebih cepat muncul dalam kondisi 

seperti ini.  

 

Komunitas siswa yang mahir (creating communities of expert learners), kita perlu 

memulai pencarian pengetahuan dan hakekat pembelajaran. Model pembelajaran 

yang sesuai dapat membantu siswa mencari informasi, gagasan, keterampilan, 

nilai-nilai, cara berpikir, dan makna atau cara mengekspresikan diri mereka, juga 

membekali mereka cara belajar yang bermakna. Guru-guru yang sukses bukanlah 

sekedar penyaji yang kharismatik dan persuasif. Peran utama dalam pembelajaran 

adalah menciptakan pembelajar yang berdaya guna (powerful learners). Model-

model pembelajaran dipersiapkan oleh para tokoh pendidikan sebagai contoh dan 

alternatif yang lebih konkret yang diperkirakan sesuai dengan hakikat 

pembelajaran bidang studi tertentu dan tingkat perkembangan intelektual siswa. 

 

Banyaknya kompetensi dan meteri yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam 

pelajaran IPS, jika diiringi dengan kreativitas dan inovasi pendidik dalam proses 

belajar mengajar maka akan mudah disampaikan dan diterima oleh peserta didik. 

Kreativitas dan inovasi yang dimaksud adalah kemampuan pendidik menyediakan 
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media dalam pembelajaran IPS yang mampu merangsan aktivitas dan minat 

balajar peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

  

Proses belajar mengajar akan terjadi jika terjadi interaksi antara peserta didik 

dengan sumber belajar dan media belajar. Suatu proses kegiatan   pembelajaran 

penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran tidak terbatas pada media 

yang sifatnya konvensional yang sudah tersedia di sekolah. Sebagai seorang 

pendidik yang profesional dalam proses kegiatan belajar mengajar perlu 

meningkatkan kemampuan dan mengembangkan inovasi pembelajaran yang dapat 

mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang optimal pendidik dapat menempuh berbagai cara antara lain 

dalam proses pembelajaran menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran 

yang mudah dibuat oleh pendidik dan menarik perhatian peserta didik. 

 

Peningkatan prestasi belajar siswa maka guru dituntut untuk membuat 

pembelajaran menjadi lebih inovatif yang mendorong siswa dapat belajar secara 

optimal baik di dalam belajar mandiri maupun di dalam pembelajaran di kelas. 

Inovasi-inovasi model pembelajaran sangat diperlukan dan sangat mendesak 

terutama dalam menghasilkan model pembelajaran baru yang dapat memberikan 

hasil belajar yang baik. Agar pembelajaran lebih optimal maka guru diharapkan 

mampu menerapkan model-model pembelajaran yang variatif, efektif dan selektif 

sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditentukan. 

 

 

Permasalahan utama dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di 

SMK ialah kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. 

Diduga disebabkan oleh minimnya kemampuan guru untuk merancang dan 
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mengelola pembelajaran dengan baik. Studi pendahuluan menunjukan bahwa guru 

kurang bisa menciptakan pembelajaran yang kolaboratif (collaboratifve learning) 

diantara siswa sehingga suasana kelas menjadi kaku dan monoton. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu rancangan pembelajaran 

inovatif yang bisa membangkitkan gairah belajar siswa untuk mengikuti 

pembelajaran IPS di SMK serta  meningkatkan interaksi antar siswa yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran IPS. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMK Negeri 2 

Bandar Lampung dapat disajikan hasil belajar IPS pada Kelas X pada Tabel 1.1 

berikut. 

 

Tabel 1.2 Hasil Belajar IPS pada Kelas X SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun  

Pelajaran 2013/2014 

 

No. Kompetensi Keahlian 

Kriteria Ketuntasan 

Minimum Jumlah 

≥75 <75 

1 Tek. Gambar Bangunan 30 34 64 

2 Tek. Survei Dan Pemetaan 15 17 32 

3 Tek. Instalasi Tenaga Listrik 25 39 64 

4 Tek. Pemesinan 31 33 64 

5 Tek. Kendaraan Ringan 27 38 64 

6 Tek. Sepeda Motor 18 18 32 

7 Tek. Audio-Video 34 30 64 

8 Tek. Komputer Dan Jaringan 15 17 32 

9 Tek. Kontruksi Kayu 13 10 23 

10 Tek. Kontruksi Batu Dan Beton 20 12 32 

Jumlah 228 243 471 

Sumber: Guru Mata Pelajaran IPS 

 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, dapat dianalisis bahwa hasil belajar IPS 

masih belum mencapai indikator keberhasilan. Sesuai dengan pendapat Djamarah 

(2006: 97), bahwa setiap interaksi edukatif selalu menghasilkan prestasi belajar. 
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Keberhasilan proses interaksi edukatif dibagi atas beberapa kriteria, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak 

didik. 

2. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% - 90%) bahan pelajaran dapat 

dikuasai oleh anak didik.  

3. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran dikuasai oleh anak didik hanya 66% - 

75% saja. 

4. Kurang, apabila bahan pelajaran dikuasai oleh anak didik kurang 60%. 

 

Kegiatan pembelajaran yang monoton, kurang variatif dan berpusat pada guru 

menyebabkan siswa pasif. Kegiatan belajar belum menyentuh afektif dan aspek 

lain yang mendukung proses pengembangan kemandirian dalam berfikir, bersikap 

dan berperilaku. Cara mengajar guru yang satu arah (teacher centered) 

menyebabkan penumpukan informasi dan konsep saja, yang menyebabkan siswa 

tidak menerapkan belajar berfikir objektif, berfikir kritis dan argumentatif. 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, Penulis 

mencoba mengembangkan rancangan pembelajaran inovatif yang akan 

dikembangkan dalam penelitian ini. Rancangan pembelajaran yang akan 

dikembangkan ialah rancangan pembelajaran model Webquest. Menurut Dodge 

sebagai pencetus Webquest, bahwa Webquest adalah “an inquiry-oriented lesson 

format in which most or all the information that learners work with comes from 

the web” (Dodge, 2005: 76). Oleh karena itu sebagian besar materi yang disajikan 

dalam model Webquest bersumber dari internet dan siswa dapat mengakses 

Webquest dengan internet. Diharapkan dengan alat bantu ini, siswa mampu 

memahami pengertian serta seluk beluk materi IPS secara komprehensif. Model 

Webquest sebelumnya beralamat pada domain zunal.com. Kemudian penulis 

mencoba mengembangakannya ke alamat domain id.webquest.com. Model 
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Webquest yang dikembangkan dengan alamat domain baru mempunyai kelebihan 

lebih sederhana, semua menunya menggunakan bahasa Indonesia, dan lebih 

menarik. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Tersedia fasilitas internet (wifi) tetapi belum dimanfaatkan oleh guru secara 

maksimal untuk menunjang proses pembelajaran. 

2. Sebagian besar siswa sudah mengenal dan mampu mengakses internet, tetapi 

belum dilibatkan secara langsung untuk mengakses bahan pelajaran. 

3. Guru belum menerapkan model pembelajaran Webquest yang melibatkan siswa 

untuk lebih aktif dalam belajar. 

4. Sebagian besar siswa merasa jenuh saat mengikuti pelajaran IPS. 

5. Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS, yang diduga 

disebabkan minimnya kemampuan guru untuk merancang dan mengelola 

pembelajaran dengan baik. 

6. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS tergolong masih rendah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka fokus penelitian ini, 

maka permasalahan dibatasi pada  pengembangan Model Webquest pada mata 

pelajaran IPS di kelas X Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada KD 3.1 

Mengkaji konsep berfikir kronologis (diakronik) dan sinkronik dalam 

mempelajari sejarah zaman praaksara, perkembangan Hindu-Budha, dan Islam 



 

 

 

10 

pada SMK Negeri 2 Bandar Lampung sebagai upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah dapat di buat rumusan 

masalah berkaitan dengan penelitian  Model Webquest sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengembangan Model Webquest pada pembelajaran IPS di 

Kelas X Semester Genap di SMK Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2013/ 2014? 

2. Bagaimana efektifitas Model Webquest pada pembelajaran IPS di Kelas X 

Semester Genap di SMK Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/ 

2014? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian maka dapat dirumuskan bahwa  tujuan  penelitian ini 

dilakukan dalam penyusunan Model Webquest pada pembelajaran IPS sebagai 

berikut.  

1. Menghasilkan Model Webquest pada mata pelajaran IPS yang dapat dijadikan 

alternatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

2. Menganalisis efektifitas Model Webquest pada pembelajaran IPS di Kelas X 

Semester Genap di SMK Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/ 

2014. 
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1.6 Manfaat Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. 

1) Manfaat Teoritis  

a. Memberi kesempatan untuk penelitian selanjutnya  

b. Memperkaya khasanah referensi karya ilmiah tentang model 

pembelajaran. 

2) Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan sumbangan ide untuk 

memecahkan masalah rendahnya hasil belajar siswa. 

b. Memfasilitasi siswa untuk belajar  aktif, nyaman, dan menyenangkan 

c. Memperkaya model pembelajaran terutama untuk mata pelajaran IPS. 

 

1.7  Definisi Istilah 

 

Definisi istilah yang berkaitan dengan judul penelitian akan dijelaskan pada uraian 

di bawah ini. 

a. Model pembelajaran adalah langkah-langkah sistematis berisi kegiatan yang 

dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas, yang dapat memberikan 

kemudahan kepada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

b. Pengembangan model pembelajaran adalah upaya untuk mendesain, 

merencanakan, merekayasa atau memodifikasi langkah-langkah sistematis 

berisi kegiatan dalam proses pembelajaran di kelas, yang didasarkan pada 

analisis kebutuhan.  Pengembangan model pembelajaran bertujuan untuk 

memperkaya model pembelajaran yang telah ada agar pembelajaran semakin 

bervariasi, memotivasi. 
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c. Model Webquest adalah salah satu sarana pembelajaran berbasis web yang 

dapat didesain oleh guru dengan memanfaatkan WebBlog yaitu sebuah 

aplikasi sederhana yang telah tersedia di berbagai situs dan dapat digunakan 

oleh guru untuk menyediakan  pembelajaran berbasis web sebagai komplemen 

yang dapat diakses siswa secara online. Dapat dikatakan bahwa Webquest 

adalah sebuah perencanaan pembelajaran inquiry yang mengharuskan siswa 

untuk berproses, mengaplikasikan dan menghadirkan informasi dari yang 

mereka dapatkan baik dari internet atau sumber lainnya. 

d. Mata pelajaran IPS adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari  pada 

Sekolah Menengah Kejuruan. IPS pada hakekatnya berfungsi untuk 

membantu perkembangan peserta didik memiliki konsep diri yang baik, 

membantu pengenalan dan apresiasi tentang masyarakat global dan komposisi 

budaya, sosialisasi proses sosial, ekonomi, politik, membantu siswa untuk 

mengetahui waktu lampau dan sekarang sebagai dasar untuk mengambil 

keputusan, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan 

keterampilan menilai, membantu perkembangan peserta didik untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. 

e. Efektifitas model pembelajaran adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dalam 

proses pembelajaran.  Makin besar presentase target yang dicapai, makin 

tinggi efektifitasnya. Efektivitas dalam penelitian ini dibatasi pada 

peningkatan hasil belajar yang diukur dari pencapaian kriteria ketuntasan 

minimum (KKM).  Hasil belajar siswa diperoleh dari tes formatif (pretest dan 

posttest) setelah pembelajaran dengan Model Webquest.  
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1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup ilmu, ruang lingkup 

objek penelitian, ruang lingkup subjek penelitian, ruang lingkup tempat dan waktu 

penelitian.  

 

1.8.1 Ruang Lingkup Ilmu 

 

IPS sebagai program pendidikan persekolahan yang dikembangkan atas dasar 

relevansinya dengan minat, kebutuhan, praksis kehidupan keseharian siswa atau 

program pendidikan yang diorganisasi secara terpadu.  IPS memiliki kekhasan 

dibandingkan dengan mata pelajaran lain, yakni kajian yang bersifat terpadu.  

Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran di sekolah cakupan materinya semakin 

meluas seiring dengan semakin kompleks dan rumitnya permasalahan sosial yang 

memerlukan kajian secara terintegrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial 

seperti sosiologi, antropologi, geografi, sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan 

psikologi.  

 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup konsep-konsep pendidikan ilmu 

pengetahuan sosial.  Menurut  Woolever dan Scot (dalam Nasution, 2012: 24) ada 

lima tradisi Social Studies dalam pendidikan IPS, yakni (1) IPS sebagai tranmisi 

kewarganegaraan (social studies as citizenship transmission), (2) IPS sebagai 

ilmu-ilmu sosial (social studies as social sciences), (3) IPS sebagai pendidikan 

reflektif (social studies as reflektive inquiry), (4) IPS sebagi kritik kehidupan 

sosial (social studies as social criticism), dan (5) IPS sebagai pengambil 

keputusan rasional dan aksional (social studies as personal development of the 
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individual).  Dalam penelitian ini menggunakan IPS sebagi refleksi inkuiri dan 

IPS sebagai pengambil keputusan rasional dan aksional. 

 

IPS sebagai pendidikan reflektif (social studies as reflektive inquiry)mengarahkan 

murid-murid agar menjadi warga negara yang efektif, tidak hanya menghafalkan 

isi materi pelajaran tetapi dapat mengambil keputusan dalam kehidupannya 

sehari-hari.  Sedangkan IPS sebagai pengembangan pribadi, artinya melalui 

pendidikan IPS akan membekali kemampuan seseorang dalam pengembangan diri 

melalui berbagai keterampilan sosial dalam kehidupannya.  Pendidikan IPS harus 

membekali siswa tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, sehingga 

dapat membentuk jati diri siswa yang mampu hidup di tengah masyarakat dengan 

damai, dapat menjadi contoh tauladan serta dapat memberi kelebihannya pada 

orang lain. 

 

Pengembangan model Webquest termasuk bagian dari lingkup tradisi PIPS 

sebagai pengambil keputusan rasional dan aksional (social studies as personal 

development of the individual), karena pembelajaran IPS berfungsi 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur, dan 

bertanggung jawab. 

 

1.8.2 Ruang Lingkup Objek Penelitian 

 

Objek dalam penelitian ini adalah desain Model Webquest yang diaplikasikan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan proses atau kegiatan 

pembelajaran IPS dengan menggunakan Model Webquest. 
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1.8.3 Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas X SMK Negeri 2 Bandar 

Lampung. 

 

1.8.4 Ruang Lingkup Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada SMK Negeri 2 Bandar Lampung yang berlokasi di 

Gedung Meneng Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Waktu penelitian pada 

semester Genap tahun pelajaran 2013/2014. 


