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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, 

kelompok  masyarakat atau bangsa, karena pendidikan harus selalu ditumbuh 

kembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijaksanaan yang 

berwenang di Republik Indonesia. Pembaharuan demi pembaharuan perlu 

selalu diupayakan agar pendidikan benar-benar dapat mengembangkan proses 

belajar mengajar dengan baik beserta seluruh aspek yang mempengaruhinya 

seperti sarana dan prasarana, situasi yang kondusif dan faktor-faktor lainnya 

termasuk penyusunan rencana-rencana pembelajaran. 

Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan 

interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (Dunkin dan Biddle dalam Majid, 2007:111). Dalam 

proses pembelajaran yang baik selalu diawali dengan perencanaan yang 

matang dan didukung dengan situasi, kondisi, komunikasi, sarana belajar 

yang memadai.Sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik dan hasil belajar siswa dapat mencapai kompetensi maksimal. 

Hornby (dalam Iskandarwassid, 2008:3) mengatakan ”Strategi adalah 

kiat merancang operasi di dalam peperangan angkatan darat atau laut”. Hal ini 

tidaklah mengherankan apabila melihat kenyataan sejarah yang mengenal kata 
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strategi, pada awalnya,melalui pemahaman strategi peperangan. Semua 

konsep perencanaan dalam rangka menghancurkan musuh termasuk strategi. 

Seiring berkembangya ilmu pengetahuan dan teknologi di semua 

bidang, mau tidak mau proses pembelajaran di sekolah juga harus ikut 

menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi kalau sekolah itu tidak ingin 

ditinggalkan oleh masyarakat. Guru dituntut untuk memiliki sekurang-

kurangnya tiga kemampuanan pokok yakni kemampuan merencanakan 

kegiatan belajar mengajar, kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar 

dan kemampuan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Dengan 

dipenuhinya ketiga kemampuan tersebut diharapkan pengajaran yang 

dilaksanakan menjadi berkualitas yang pada gilirannya akan menghasilkan 

out put yang baik, sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dapat 

menyakinkan masa depan bagi peserta didik.  

Menurut Song (2006:176), ada empat daerah  tanggung-jawab guru 
dalam mengajar antara lain. 
Daerah 1  
Perencanaan dan persiapan yaitu komponen yang secara menyeluruh 
terhimpun dalam komponen ketrampilan dan pengetahuan.   
Daerah 2 
Komponen lingkungan Kelas yaitu komponen yang menyediakan 
suatu lingkungan  aman untuk  menuju keberhasilan  semua siswa.  
Daerah 3 
Pengajaran  yaitu komponen kemampuan guru dalam mengevaluasi  
keterlibatan para siswa dalam pelajaran aktip untuk menyampaikan 
pemikiran kritis, dalam pengambilan keputusan dan pemecahan 
masalah. 
Daerah 4 
Program pendidikan guru yaitu program pengembangan profesi dan 
peningkatan profesionalisme yang lebih tinggi  dalam pekerjaan 
mereka dengan anak-anak, keluarga, para rekan kerja dan masyarakat 
sekolah . 
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Konsep manajemen berbasis sekolah dikembangkan di Indonesia. 

Sekolah berbasis manajemen pada prateknya menggambarkan sifat otonomi 

sekolah, karenanya sering pula disebut sebagai Site-Based manajemen yang 

merajuk pada perlunya memperhatikan kondisi, pengelolaan sekolah (Satori, 

2001). 

Proses belajar mengajar selain diperlukan strategi atau pengelolaan 

pembelajaran juga dibutuhkan kurikulum yang sesuai dengan zamannya. 

Untuk itu di samping strategi atau pengelolaan pembelajaran yang cocok 

untuk diterapkan di suatu kelas, juga diperlukan seperangkat kurikulum untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Pengertian kurikulum adalah seperangkat mata 

pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan yang cakupannya meliputi 

uraian bidang studi yang terdiri atas beberapa macam mata pelajaran yang 

disajikan secara kait berkait (KBBI, 2008: 762).  

Manejemen berbasis sekolah di kembangkan di Indonesia lebih 

menekankan pada pemberdayaan kewenangan kepercayaan dan kemandirian 

kepada sekolah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya 

pendidikan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya pendididkan 

di sekolah masing-masing serta mempertanggung jawabankan hasilnya 

kepada orang tua siswa masing-masing.  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial 

(SMP), meliputi bahan kajian : sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi. Bahan 

kajian itu menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata 

pelajaran IPS bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar peka 
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terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental 

positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya 

sendiri maupun yang menimpa kehidupan masyarakat  (Sumaatmaja, 2006:1). 

Kurikulum dikembangkan sebagai pedoman awal  penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini 

meliputi tujuan Pendidikan Nasional serta kesesuaian dengan khasanah, 

kondisi, dan potensial daerah, satuan pendidikan dan peserta didik, oleh sebab 

itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan 

penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di 

daerah. 

Pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar, mengandung 

makna kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik di dalam 

maupun di luar sekolah asal kegiatan tersebut berada di bawah tanggung 

jawab guru (sekolah) (Sanjaya, 2005:3). 

Pembelajaran berbasis KTSP diperlukan pembelajaran yang berbasis 

kompetensi, yaitu pembelajaran yang mampu meningkatkan dan 

mengebangkan kompetensi, kerjasama, kemandirian, kreativitas, kecakapan 

hidup, dan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan di mana peserta 

didik berada. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menghendaki 

peserta didik mampu berkompetensi di bidangnya dan peserta didik 

mempunyai kecakapan dalam hidup .  
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Dalam mencermati perubahan-perubahan yang terjadi dewasa ini 

maka kurikulum IPS harus memiliki landasan filosofis humanistik yang 

artinya IPS harus menjunjung tinggi sifat-sifat dasar kemanusiaan. Prinsip-

prinsip dasar kemanusiaan tersebut meliputi keadilan, kesetaraan, kearifan, 

dan keragaman. 

Model pembelajaran terpadu pada hakekatnya merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok, aktif mencari, mengali, dan menemukan 

konsep serta prinsip secara holistik dan otentik ( BSNP, 2007: 1). 

Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat memperoleh 

pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, 

menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang 

dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat 

menemukan sendiri sebagai konsep yang dipelajari secara holistih, bermakna, 

otentik, dan aktif. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru 

sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para peserta 

didik pengalaman belajar lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual 

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual yang 

dipelajari dengan sisi bidang kajian yang relevan akan membentuk skema 

(konsep), sehingga peserta didik akan memperoleh kebutuhan balajar, 

pengetahuan, serta kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia nyata 

hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu (BSNP, 2007:1). 

Menurut Widodo (2008: 1), pembelajaran IPS terpadu mempunyai 
karakteristik tertentu antara lain. 
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1. IPS merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu sosial yaitu 
sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. 

2. Materi bagian IPS terdiri atas sejumlah konsep, prinsip dan tema 
yang berkenaan dengan hakekat kehidupan manusia sebagai 
makhluk sosial (homo sicious). 

3. Kajian IPS dikembangkan melalui tiga pendekatan utama yaitu 
fungsional-approach,interdicipliner-approach,dan multidicipliner-
approach. 

4. Materi IPS senantiasa berkenaan dengan fenomena dinamika 
sosial, budaya dan ekonomi yang menjadi bagian integral dalam 
kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu dan dari tempat ke 
tempat baik dalam skala kelompok masyarakat, lokal, nasional, 
regional, dan global. 

 
Berdasarkan karakteristik tersebut dalam pembelajaran IPS  di 

SMP Negeri 1 Wonogiri yang dirasakan menghadapi kendala yakni 

rendahnya hasil belajar siswa.  Hasil belajar siswa dibandingkan  dengan 

bidang yang lain pelajaran IPS  terpadu masih rendah sekali.  

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana ciri-ciri pengelolaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP studi situs di SMP Negeri 1 Wonogiri?”. 

Fokus tersebut dirinci menjadi subfokus sebagai berikut. 

1. Bagaimana ciri-ciri interaksi siswa pada pembelajaran IPS berbasis KTSP 

di SMP Negeri 1 Wonogiri? 

2. Bagaimana ciri-ciri layout pembelajaran IPS berbasis KTSP di SMP 

Negeri 1 Wonogiri? 

3. Bagaimana aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS berbasis KTSP 

di SMP Negeri 1 Wonogiri? 
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C. Tujuan Penelitian  

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan ciri-ciri interaksi siswa pada pembelajaran IPS berbasis 

KTSP di SMP Negeri 1 Wonogiri. 

2. Mendeskripsikan ciri-ciri layout pembelajaran IPS berbasis KTSP di SMP 

Negeri 1 Wonogiri. 

3. Mendeskripsikan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS berbasis 

KTSP di SMP Negeri 1 Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bermanfaat secara 

akademis terhadap pengembangan pendidikan pada umumnya,dan khususnya 

pada pengeloloan pembelajaran IPS.  

1. Manfaat akademis 

a. Dapat dijadikan masukan dalam rangka peningkatan pengelolaan 

pembelajaran IPS di SMP. 

b. Dapat melengkapi kajian mengenai pengelolaan pembelajaran IPS 

berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi siswa 

 Dengan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan siswa, maka 

penelitian ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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b. Manfaat bagi Guru 

 Khususnya guru IPS di SMP, dapat menambah informasi dan referensi 

cara-cara pengelolaan pembelajaran IPS dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP. 

c. Manfaat bagi Instansi Terkait 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan model pembelajaran IPS 

yang lebih baik, Memberi informasi nyata pada lembaga 

pendidikan,dengan adanya prestasi belajar siswa dalam bidang studi 

IPS, sebagai dasar untuk menyusun strategi pengelolaan dan 

peningkatan prestasi belajar siswa, sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar untuk mengembangkan dan menyempurnakan pendidikan di SMP 

Kabupaten Wonogiri. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, melakukan 

kegiatan tertentu dengan merumuskan tujuan organisasi dengan 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan 

dan pencapaian tujuan 

2. Pembelajaran adalah proses,cara, perbuatan menjadikan orang belajar dan 

terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik. 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan peserta didik agar 

peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 
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terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang 

disusun dan dilaksanakan di masing-masing pendidikan.KTSP terdiri dari 

tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus, 

serta RPP. 

5. Studi situs adalah studi di suatu tempat. 

6. SMP Negeri 1 Wonogiri adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang 

dinyatakan siap untuk mejalankan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI) yang beralamat di Jalan Kepodang V Wonogiri. 

 


