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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 2 Colomadu 

belum memahami betul mata pelajaran IPS. Kebanyakan siswa hanya 

memahami IPS adalah ilmu tentang sejarah dan sosial. Padahal IPS juga 

membahas materi berkaitan kondisi fisik, misalnya dalam sub tema 

keunggulan iklim di Indonesia. Keunggulan iklim sangat berperan besar 

dalam terjadinya suatu bencana.  

Bencana yang sering ditimbulkan oleh iklim di Indonesia adalah 

kekeringan dan banjir dikarenakan musim penghujan dan musim kemarau 

yang panjang yaitu enam bulan sekali. Kekeringan dan banjir sangat 

dipengaruhi oleh curah hujan yang dimiliki suatu daerah. Curah hujan dalam 

suatu wilayah dapat diinformasikan dalam peta, misalnya peta curah hujan 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2009. 

Berdasarkan Kementrian Pertanian TPH, Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 terdapat enam titik 

pengukuran curah hujan di wilayah ini. Enam titik ini letaknya berada di 

Kecamatan Colomadu dengan angka 1.738 mm/tahun, Kecamatan 

Tasikmadu dengan angka 2.384 mm/tahun, Kecamatan Mojogedang dengan 

angka 3.004 mm/tahun, Kecamatan Jumapolo dengan angka 2.607 

mm/tahun, Kecamatan Karangpandan dengan angka 2.094 mm/tahun, dan 

Kecamatan Tawangmangu dengan angka 2.562 mm/tahun. Informasi curah 

hujan Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Gambar 1. 

Informasi  curah hujan dapat memberi informasi bahwa daerah 

tersebut berpotensi kekeringan maupun banjir. Memahami keungggulan 

iklim di Indonesia perlu adanya pembelajaran yang efektif di dalam kelas 

agar siswa dapat memahami betul mengenai sub tema keunggulan iklim di 

Indonesia agar suatu saat jika ada bencana yang berhubungan dengan iklim 

di kehidupan sehari-hari siap menghadapinya.
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 Gambar 1. Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar 
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Pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang 

bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun 

bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan 

pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta 

dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  Hasil yang dicapai siswa dapat dicapai jika siswa 

merasa nyaman dengan suasana yang ada di dalam kelas. Kondisi kelas 

sangat berperan penting dalam efektif atau tidaknya suatu pembelajaran. 

Suasana belajar IPS sangat berpengaruh dalam  efektif atau tidaknya 

suatu pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan dapat menimbulkan 

minat dan motivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga 

suasana kelas menjadi hidup. Guru harus dapat memfasilitasi agar dapat 

memahami potensi yang dimiliki oleh siswa dan membuat mereka aktif 

dalam belajar. Harapannya, tujuan pembelajaran mengenai keunggulan 

iklim di Indonesia dapat tercapai melalui metode yang tepat. 

Penerapan metode yang kurang tepat dapat menimbulkan 

kebosanan, kurang dipahami, dan monoton sehingga siswa kurang 

termotivasi untuk belajar. Pembelajaran IPS yang biasanya menggunakan 

metode konvensional kurang dapat mengembangkan keterampilan sosial 

siswa yang kelak dapat berguna dalam kehidupan sosial. Sehingga 

diperlukan metode yang tepat untuk memberikan pemahaman belajar siswa. 

Pemahaman belajar siswa sangatlah sulit, karena pembelajaran 

konvensional sekarang ini kurang cocok lagi untuk mentransfer ilmu ke 

peserta didik. Jadi perlu adanya metode pembelajaran yang dapat menarik 

bagi siswa untuk belajar keunggulan iklim di Indonesia. Pembelajaran 

berbasis masalah adalah salah satu bentuk pembelajaran yang menarik. 

Pembelajaran berbasis masalah selain membantu siswa memahami 

konsep-konsep yang sulit juga berguna untuk membantu siswa 

menumbuhkan keterampilan kerjasama dalam kelompoknya. Sehingga 

dapat melatih siswa dalam berpikir kritis dengan masalah yang disajikan 
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kemudian siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Salah satu 

bentuknya adalah metode debat aktif. 

 Metode Debat Aktif merupakan sebuah metode pembelajaran yang 

dimana siswa terbagi dalam dua kelompok besar ataupun kecil yang terdiri 

dari pihak yang pro dan kontra untuk beradu menyampaikan pendapat/ 

tanggapan mereka didalam menghadapi suatu topik masalah yang telah 

ditentukan. Anggota kelompok juga dapat bertanya kepada peserta 

debat/pembicara. Metode ini sangat cocok digunakan di kelas yang aktif.  

 Kondisi kelas VIII SMP N 2 Colomadu memiliki potensi akademik 

yang merata. Terdapat delapan kelas untuk kelas VIII dengan seluruh 

jumlah siswanya adalah 280 siswa. Tidak ada kelas unggulan namun kelas 

pertama secara khusus diperuntukkan bagi 32 siswa yang memiliki skor 

tertinggi TPA. 

Siswa kelas VIII SMP N 2 Colomadu dalam pembelajaran sub tema 

keunggulan iklim di Indonesia  pada mata pelajaran IPS akan lebih efektif 

bila disampaikan melalui metode pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini, 

metode pembelajaran debat aktif sangatlah tepat untuk pembelajaran IPS. 

Pada pembelajaran debat aktif siswa saling mengungkapkan argumentasi 

untuk menetapkan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu 

pihak yang disebut Pro (pendukung) dan ditolak, disangkal oleh pihak lain 

yang disebut penyangkal atau kontra. 

Pengalaman sehari-hari siswa terkait dengan iklim sangatlah 

berbeda. Pengalaman ini membuat siswa mempunyai pendapatnya sendiri 

tentang iklim. Perlu adanya metode yang tepat agar siswa dapat memahami 

benar mengenai keunggulan iklim di Indonesia. Salah satu metode yang 

memungkinkan adanya berargumentasi berdasar pengalamannya adalah 

metode debat aktif. Metode debat aktif perlu diujicobakan penerapannya 

dalam pembelajaran keunggulan iklim di Indonesia. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan mengadakan 

penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE 

DEBAT AKTIF TERHADAP PEMAHAMAN SISWA PADA 

KEUNGGULAN IKLIM DI INDONESIA MATA PELAJARAN IPS 

TERPADU  KELAS VIII SMP NEGERI 2 COLOMADU”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah penelitian berdasarkan uraian latar belakang penelitian 

di atas, adalah sebagai berikut : 

1. Siswa mempertahankan pendapatnya tentang keunggulan iklim menurut 

pengalamannya sendiri.  

2. Pembelajaran di kelas yang kurang efektif karena penggunaan metode 

yang kurang tepat dengan materi pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi pada : 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu 

tahun ajaran 2014/2015.  

2. Obyek Penelitian   

a. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah metode debat 

aktif. 

b. Pemahaman konsep pembelajaran yang ditinjau dari aspek 

pengetahuan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pemahaman siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

dengan metode debat aktif pada Sub Tema Keunggulan Iklim di 
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Indonesia mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII di SMP N 2 

Colomadu? 

2. Apakah terdapat perbedaan akibat penggunaan metode debat aktif 

terhadap pemahaman siswa tentang Sub Tema Keunggulan Iklim di 

Indonesia mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII di SMP N 2 

Colomadu? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP N 2 

Colomadu pada pembelajaran sub tema keunggulan iklim di Indonesia 

mata pelajaran IPS Terpadu sebelum menggunakan metode debat aktif. 

2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas VIII SMP N 2 

Colomadu pada pembelajaran sub tema keunggulan iklim di Indonesia 

mata pelajaran IPS Terpadu sesudah menggunakan metode debat aktif. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengayaan 

pembelajaran diskusi yang memberikan bukti secara ilmiah tentang 

keefektifan metode debat aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Secara praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan dan memberikan inspirasi tentang metode 

tertentu dalam mengajar, khususnya pembelajaran diskusi. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

mendorong siswa menyukai pembelajaran berbasis masalah 
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sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap sub tema 

keunggulan iklim di Indonesia. 

c. Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS khususnya pada sub 

tema keunggulan iklim di Indonesia. 

 

 

  


