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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses terhadap peserta didik yang 

berlangsung terus sampai peserta didik mencapai pribadi dewasa. Proses ini 

berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Bila peserta didik sudah mencapai 

pribadi dewasa, maka ia sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi 

kesejahteraan hidupnya dan masyarakatnya. Menurut Sagala (2006:3) 

pendidikan diartikan sebagai proses mengubah tingkah laku peserta didik, agar 

menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota 

masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. 

Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektual, tetapi lebih 

ditekankan pada proses pembinaan kepribadian peserta didik secara menyeluruh, 

sehingga peserta didik menjadi lebih dewasa. Tujuan pendidikan sama dengan 

tujuan hidup individu, tidak ditentukan oleh orang lain, pendidikan berlangsung 

terus menerus artinya berlangsung sepanjang hayat (lifelong education).  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Pendidikan formal adalah 

jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. Pendidikan dasar adalah 

jalur pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). 

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mata pelajaran IPS 

Terpadu memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata 

pelajaran IPS Terpadu peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, dan warga dunia yang 

cinta damai. Selain itu mata pelajaran IPS Terpadu dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis.  
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Mata pelajaran IPS Terpadu disusun secara sistematis dalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik. Menurut Sagala (2006:62) pembelajaran sebagai proses belajar 

untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir peserta didik, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan 

yang baik terhadap materi pelajaran. 

Pembelajaran yang selama ini terjadi di kelas adalah guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran IPS Terpadu masih terpusat pada guru (teacher 

oriented) yakni guru menjelaskan materi dari awal sampai akhir dan membuat 

bosan peserta didik karena guru masih menggunakan metode ceramah. Ceramah 

merupakan metode pembelajaran yang lama, dimana siswa mendengarkan apa 

yang diajarkan guru secara monoton. Hal tersebut membuat siswa bosan dengan 

mata pelajaran IPS Terpadu, padahal materinya sebagian besar adalah hafalan. 

Akibatnya peserta didik kurang menguasai materi pelajaran. Padahal 

pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi pelajaran. Hal itu membuat guru perlu merubah model 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 

Menurut Hosnan (2014:18) pembelajaran merupakan suatu proses 

menciptakan kondisi yang kondusif, agar terjadi interaksi komunikasi belajar 

mengajar antara guru, peserta didik, dan komponen pembelajaran lainnya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Komponen tersebut meliputi: tujuan pendidikan, 

materi pendidikan, metode pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Keempat 

komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih 

dan menentukan media pembelajaran, metode pembelajaran, strategi 

pembelajaran, dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik, akan 

ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu model pembelajaran yang 
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sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan dapat dicapai 

dengan penggunaan metode yang tepat. Penggunaan model pembelajaran 

dimaksudkan untuk menggairahkan belajar peserta didik, jika peserta didik 

bersemangat untuk belajar akan dengan mudah untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah metode 

penemuan (discovery). Menurut Hosnan (2014:282) discovery learning adalah 

model pengembangan cara belajar dengan menemukan sendiri, menyelidiki 

sendiri, maka hasil yang diperoleh tidak akan mudah dilupakan siswa. Belajar 

penemuan membuat siswa belajar berfikir analisis dan mencoba menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Kondisi seperti ini ingin 

merubah kegiatan belajar mengajar yang terpusat pada guru (teacher oriented) 

menjadi terpusat pada siswa (student oriented). Siswa dituntut untuk melakukan 

berbagai kegiatan yakni menghimpun informasi, membandingkan, 

mengkategorikan, menganalisis serta membuat kesimpulan-kesimpulan.  

Bertolak dari paparan di atas, peneliti secara sengaja memilih judul 

Penerapan Model Discovery Learning Dalam Pembelajaran IPS Terpadu 

Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 2014/2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana langkah-langkah penerapan model discovery learning dalam 

pembelajaran IPS Terpadu pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu 

tahun ajaran 2014/2015? 

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan penerapan model discovery learning 

dalam pembelajaran IPS Terpadu pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Colomadu tahun ajaran 2014/2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 

1. Langkah-langkah penerapan model discovery learning dalam pembelajaran 

IPS Terpadu pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 

2014/2015. 

2. Kelebihan dan kekurangan penerapan model discovery learning dalam 

pembelajaran IPS Terpadu pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu 

tahun ajaran 2014/2015. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran mengenai penerapan metode discovery 

learning dalam pembelajaran IPS Terpadu. 

b. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan sebagai salah satu 

sumber bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu 

dalam menerapkan metode discovery learning dalam pembelajaran IPS 

Terpadu. 

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi siswa untuk 

belajar lebih giat. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas 

proses belajar mengajar. 


