
 

 

 

 I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

Peningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara 

konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih fokus lagi setelah diamanatkan 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan 

pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi salah 

satu mata pelajaran dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dimulai dari 

jenjang kelas I sampai dengan kelas VI untuk SD atau MI dan dari kelas VII 

sampai dengan kelas IX untuk SMP dan MTs. Melalui mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial, siswa diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi 

warga Negara Indonesia dan warga dunia yang baik. 

 

Menurut Saidiharjo, (2004:31-32) rasionnal Pembelajaran Ilmu Pengatahuan 

Sosial pada pendidikan dasar dan menengah ditekankan agar siswa dapat 

mensistemasikan bahan, informasi atau kemampuan yang telah dimiliki tentang 

manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna, lebih peka dan tanggap 

terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. 

Meningkatkan rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungannya sendiri dan antar 

manusia. NCCS merekomendasikan untuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

abad ke-21 menekankan pada isi dari Ilmu Pengetahuan Sosial tidak memaknai 



sebagai pengetahuan yang hanya diterima dan dihafalkan, namun dieksplorasi dan 

ditayangkan secara terbuka. Menyadarkan siswa bahwa kejadian saat ini 

merupakan bentukan dari tingkah laku manusia masa lalu dan mereka memiliki 

kemampuan untuk membentuk masa depan sendiri. Menekankan perlunya 

membaca, menulis dan observasi. Pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung di sekolah memerlukan adanya peranan guru untuk melakukan 

bimbingan agar pelaksanaan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan baik. 

 

Namun di sisi lain, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di lapangan masih 

tampak banyak kekurangan. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP 

mengabaikan ide-ide, gagasan serta kurang mengembangkan potensi siswa secara 

optimal. Kelemahan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial terungkap hasil 

wawancara terhadap siswa pada tanggal 3 januari 2010, yang isinya siswa 

mengungkapkan kalau pada saat pembelajaran guru mengajar dengan metode 

ceramah monoton, statis, siswa pasif, motivasi rendah, tanpa menggunakan 

metode variasi yang lainnya. Hal ini merupakan kendala atau hambatan yang 

dihadapi oleh siswa akibatnya, aktivitas dan perkembangan potensi siswa dalam 

pembelajaran rendah dan tidak mencapai secara optimal. Dilain pihak hasil 

wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 7 januari 2010 terungkap pula 

bahwa, guru selama ini pada saat melaksanakan pembelajaran hanya 

menggunakan metode ceramah, media pembelajaran hampir tidak ada kecuali 

hanya buku pelajaran, pengelolaan kelas pada saat pembelajaran belum maksimal, 

belum menghantarkan siswa ke tempat tujuan. Melalui kegiatan belajar, 

pembelajaran seorang guru perlu memilih  pembelajaran yang menarik. 



Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam empat kali pertemuan metode yang 

digunakan dalam pembelajaran masih konvensional seperti yang terdapat pada 

tabel di bawah ini. Adapun kegiatan yang sedang berlangsung yang terjadi di 

SMP 4 Metro hasil survey sementara yang dilakukan oleh peneliti: 

Tabel.1.1 Kegiatan proses pembelajaran yang sedang berlangsung pada mata 

pelajaran IPS siswa kelas VII SMP 4 Metro tahun 2010 

No Nama Guru Mata Pelajaran 

diajarkan 

Metode Mengajar Sumber belajar 

yang 

digunakan 

1 Sulistiyo Rini, 

S.Pd 

IPS 1. Ceramah 

2. Penugasan PR 

Buku Teks 

2 Peni Jiwastiti  IPS 1. Ceramah 

2. Diskusi 

Buku Teks 

 

 

Tebel 1 menjelaskan bahwa guru-guru yang melaksanakan pembelajaran IPS 

metode yang mereka gunakan masih  konvensional hanya menggunakan metode 

ceramah, diskusi, dan penugasan disamping itu sumber belajar yang mereka 

gunakan hanya mengandalkan buku paket yang tersedia diperpustakaan saja. 

Sehingga prestasi belajar siswa belum optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil 

belajar ulangan harian siswa kelas VII D, VII E, dan VII F belum menunjukan 

ketuntasan belajar klasikal dengan nilai keriteria ketuntasan minimal (KKM) 6,5 

sebagaimana terlihat pada table 2 berikut ini.  

Tabel.1.2  Nilai hasil pembelajaran ulangan harian siswa kelas VII D, VII E, dan  

VII F semester genap SMP 4 Metro tahun 2010. 

No Kelas Jumlah Siswa Siswa tuntas Tidak tuntas Presentasi 

ketuntasan 

1 VII D 28 10 18 52,6 % 

2 VII E 28 14 14 50,0 % 

3 VII F 28 10 18 52,6 % 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa hasil pembelajaran IPS di SMP 4 Metro belum 

mencapai ketuntasan yang signifikan, penyebab dari masalah tersebut anataralain; 

perencanaan pembelajaran yang disiapkan oleh guru belum memenuhi standar alat 



penilaian kemampuan guru (APKG) mengajar, aktivitas belajar di kelas belum 

melibatkan siswa secara aktif, sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan guru 

belum memberikan peluang siswa untuk berpikir kreatif. Berdasarkan dari 

permasalahan tersebut di atas maka perlu adanya strategi metode pembelajaran 

yang menarik bagi siswa untuk mengembangkan kemampuannya melalui 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun salah satu cara untuk 

meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa yaitu dengan menerapkan  

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) berbasis aneka 

sumber belajar.  

 

Penerapkan  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber belajar siswa diharapkan 

mampu meningkatkan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berpijak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat diidentifikasikan 

masalah yang berhubungan dengan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 

SMP Negeri 4 Metro adalah sebagai berikut:  

1.2.1 Perencanaan pembelajaran yang disiapkan oleh guru belum memenuhi 

standar pembelajaran 

1.2.2  Aktivitas siswa pada proses pembelajaran IPS belum melibatkan siswa 

secara aktif 

1.2.3   Sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan guru belum sempurna 

1.2.4  Ketuntasan hasil belajar siswa belum mencapai 85% 

1.2.5 Siswa cenderung pasif dalam melaksanakan diskusi kelompok 



1.2.6 Pembelajarn IPS yang dilaksanakan oleh guru belum sesuai dengan 

tuntutan pada  pembelajaran yang mengaktifkan diskusi kelompok 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada : 

1. Penerapan  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VII  SMP Negeri 4 Metro 

2. Perencanaan pembelajaran dengan menerapkan  pembelajaran STAD berbasis 

aneka sumber belajar dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VII  SMP Negeri 4 Metro 

3. Pelaksanaan  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber belajar dalam 

peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di kelas VII  SMP Negeri 4 Metro  

4. Sistem evaluasi pembelajaran dalam menerapkan  pembelajaran STAD 

berbasis aneka sumber belajar dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VII  SMP Negeri 4 Metro  

5. Peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa melalui penerapan  

pembelajaran STAD berbasis aneka sumber belajar di kelas VII  SMP Negeri 4 

Metro 

 

1.4  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas maka 

rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah;  



1. Perencanaan pembelajaran dengan menerapkan  pembelajaran STAD berbasis 

aneka sumber belajar dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VII  SMP Negeri 4 Metro 

2. Pelaksanaan  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber belajar dalam 

peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di kelas VII  SMP Negeri 4 Metro  

3. Sistem evaluasi pembelajaran dalam menerapkan  pembelajaran STAD 

berbasis aneka sumber belajar dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VII  SMP Negeri 4 Metro  

4. Peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa melalui penerapan  

pembelajaran STAD berbasis aneka sumber belajar di kelas VII  SMP Negeri 4 

Metro 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sealur dengan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, pembatasan 

masalah dan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan:  

1. Perencanaan pembelajaran dengan menerapkan  pembelajaran STAD berbasis 

aneka sumber belajar dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VII  SMP Negeri 4 Metro 

2. Pelaksanaan  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber belajar dalam 

peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di kelas VII  SMP Negeri 4 Metro  



3. Sistem evaluasi pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran STAD berbasis 

aneka sumber belajar dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas VII  SMP Negeri 4 Metro  

4. Peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa melalui penerapan 

pembelajaran STAD berbasis aneka sumber belajar di kelas VII  SMP Negeri 4 

Metro 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep 

teknologi pendidikan khususnya rancangan (design)  pembelajaran STAD 

berbasis aneka sumber belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

1.6.2  Manfaat Praktis 

Memperbaiki dan mengefektifkan pembelajaran, khususnya pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Bagi Guru 

Menyampaian materi Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi efektif dan 

lebih menarik karena dengan menggunakan  pembelajaran STAD 

berbasis aneka sumber belajar. Di samping itu  pembelajaran menjadi 

efektif tidak monoton dan didukung oleh media pemebelajaran yang 

dimanfaatkan secara optimal. 

2. Bagi Siswa 

Pembelajaran lebih menyenangkan, tidak membosankan yang selama 

ini pembelajarannya dengan metode ceramah siswa kurang 



termotivasi dengan metode pembelajaran seperti ini siswa diharapkan 

akan  lebih antusias dalam belajar dan tidak monoton. 

3.  Bagi Sekolah 

  Menjadi Inspirasi dan rujukan dalam perbaikan pembelajaran, juga 

menambah kretivitasnya para siswa melalui  pembelajaran STAD 

berbasis aneka sumber belajar dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial agar proses kegiatan pembelajaran lebih meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


