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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang relatif tetap. 

Dalam proses ini perubahan tidak terjadi sekaligus tetapi terjadi secara bertahap 

tergantung pada faktor-faktor pendukung belajar yang mempengaruhi siswa. 

Faktor-faktor ini umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern berhubungan dengan segala sesuatu yang ada 

pada diri siswa yang menunjang pembelajaran, seperti inteligensi, bakat, 

kemampuan motorik pancaindra, dan skema berpikir. Faktor ekstern merupakan 

segala sesuatu yang berasal dari luar diri siswa yang mengkondisikannya dalam 

pembelajaran, seperti pengalaman, lingkungan sosial, metode belajar-mengajar, 

strategi belajar-mengajar, fasilitas belajar dan dedikasi guru.  

Keberhasilannya mencapai suatu tahap hasil belajar memungkinkannya 

untuk belajar lebih lancar dalam mencapai tahap selanjutnya. Secara umum hasil 

belajar siswa di Indonesia ditentukan oleh kemampuan kognitifnya dalam 

memahami sebaran materi pelajaran yang telah ditentukan di dalam kurikulum. 

Soemanto (1998) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan tingkah laku 

kognitif sebagai tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku 

terjadi. Tingkah laku tergantung pada insight (pengamatan atau pemahaman) 

terhadap hubungan yang ada dalam situasi. Dalam kognisi terjadi proses berpikir 

dan proses mengamati yang menghasilkan, memperoleh, menyimpan, dan

 



 

memproduksi pengetahuan (Monks dan Knoers, 1998:216). Dengan demikian 

struktur kognitif sebagai hasil belajar yang diperoleh siswa mempunyai bentuk 

yang beraneka ragam. Praksis ini bisa kita lihat pada nilai ujian setiap siswa pada 

hasil ujian setiap akhir pengajaran. Setiap siswa akan memiliki nilai yang 

bervariasi untuk setiap mata pelajaran. Begitu juga kecenderungan peningkatan 

atau penurunan nilai siswa akan bervariasi pada setiap pelajaran. Seperti  

permasalahan yang terjadi pada suatu lembaga pendidikan polisi di Mojokerto 

Jawa Timur.  

 

Permasalahan yang terjadi yaitu terjadi penurunan nilai hasil belajar 

sosiologi siswa Kepolisian Negara Mojokerto, di Jawa Timur pada tahun ajaran 

2007/2008 dan tahun ajaran 2008/2009, dimana hasil belajar yang di peroleh 

selama 2 tahun berturut-turut mengalami penurunan. Selama pendidikan di 

lembaga pendidikan ini, sistem yang digunakan yaitu konvensional, dimana guru 

sebagai pusat pengajaran dan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Sebenarnya fasilitas yang menunjang proses pembelajaran di lembaga ini sangat 

mendukung, hanya kurang optimal dalam penggunaannya. Sehingga didapatkan 

hasil seperti pada table di bawah ini.       

 

 

 

 

 



 

Tabel 1.1 Rata-rata Hasil Ujian Akhir  Siswa Pada Mata Pelajaran Sosiologi 

Bidang IPS SPN Mojokerto Provinsi Jawa Timur Selama Beberapa Kali 

Pendidikan di Tahun Ajaran 2007/2008 dan 2008/2009 

2007/ 2008 2008/ 2009 NO Kategori 

Penilaian Pendidikan    I Pendidikan II Pendidikan  I 

1 Max 76,00 69,00 63,00 

2 Min 60,00 58,00 54,00 

3 Rata-rata 68,00 63,50 58,50 

Kecenderungan penurunan hasil belajar untuk bidang studi sosiologi 

seperti yang dideskripsikan pada tabel 1.1 (halaman 3). Sejak tahun ajaran 

2007/2008 terjadi penurunan hasil belajar secara terus menerus selama 2 kali 

pendidikan, namun penurunan nilai hasil belajar terjadi lagi tahun ajaran 

2008/2009 selama 1 kali pendidikan.  Kenyataan ini memberikan kesan bahwa 

usaha yang serius dari pihak sekolah masih kurang untuk memperbaiki hasil 

belajar bidang studi sosiologi, apalagi bidang studi ini termasuk bidang studi yang 

dianggap mudah oleh siswa, sebab cara mengajar guru masih bersifat 

konvensional dan hanya dengan menggunakan ceramah dimana 90% adalah guru 

sebagai pusat pengajaran. Selain itu sistem penilaian yang digunakan yaitu 

memiliki kriteria yaitu mental kepribadian, akademik, dan fisik. Untuk 

akademiknya, lembaga pendidikan ini memiliki standart penilaiannya seperti tabel 

di bawah ini : 

 

 



 

Tabel 1.2 Nilai Standart Pendidikan Siswa SPN Mojokerto Jawa Timur 

KATEGORI NILAI STANDART KETERANGAN 

1. Mental Kepribadian 65, 01 Lulus 

  2. Akademik 60, 00 Lulus 

  3. Fisik 60, 00 Lulus 

Pada tabel di atas, siswa dikatakan lulus apabila siswa nilainya lebih dari 

pada standart nilai yang telah ditentukan, untuk akademik harus > 60, 00. 

Sebagian besar materi pelajarannya terdiri atas konsep-konsep dasar nonhitungan, 

masyarakat awam menyebutnya materi pelajaran yang bersifat hafalan, yang 

dikaitkan dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan 

siswa. 

Siswa harus memahami konsep-konsep dasar ini agar dapat 

mengembangkannya menjadi jaringan-jaringan konsep di dalam struktur kognitif. 

Untuk alasan ini mata pelajaran sosiologi dijadikan objek penelitian dengan 

pertimbangan bahwa materi pelajarannya merupakan sesuatu pelajaran yang 

hanya berupa materi dan bukan praktek,selain itu hanya berupa hafalan dan 

dilakukan dengan menggunakan metode belajar yang konvensional. Jika diamati 

lebih mendalam tentang sifat bidang studi sosiologi, tampak bahwa siswa yang 

belajar sosiologi tidak hanya memperhatikan benda atau pranata sosial budaya 

berdasarkan bentuk fisik tetapi juga dituntut berpikir abstrak agar mampu 

memahami dan menjelaskan sesuatu yang ada di balik fenomena yang diamatinya 

Soemanto (1998). Untuk dapat berpikir abstrak, siswa harus mempunyai 

kemampuan berpikir imajinatif yang baik. Oleh karena itu pemahaman siswa 



 

terhadap konsep-konsep, pengalaman sosial dan perkembangan intelektualnya 

harus terus ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan.  

Menurut Soekanto (2001), fungsi utama pengajaran sosiologi adalah 

memperkenalkan pengalaman sosial kepada siswa. Sebelum masuk sekolah anak-

anak telah mempunyai bermacam-macam pengalaman yang diperolehnya dari 

rumah (lingkungan keluarga). Mereka telah diberikan teori, cara, dan pemahaman 

secara sederhana tentang hubungan antar manusia. Di sekolah mereka mempunyai 

kesempatan yang baik untuk berhubungan dengan teman-temannya. Mereka 

belajar tentang keluarga, keagamaan, negara dan sebagainya. Pengalaman sosial 

juga harus mencakup pelajaran tentang bagaimana cara belajar, tekniknya, dan 

prosedurnya. Tentu saja hal ini akan berkaitan dengan membaca, menulis, dan 

menemukan bahan-bahan pelajaran yang relevan.  

Berhasil tidaknya siswa belajar dalam bidang studi IPS pada mata 

pelajaran sosiologi tergantung pada kemampuan siswa dan keahlian guru dalam 

memberikan bimbingan. Naifnya, pengajaran di Indonesia hanya berpedoman 

pada sebuah kurikulum yang menuntut inteligensi tinggi sehingga sebagian besar 

siswa mengalami kesulitan dalam belajar karena tidak ada sekolah yang sesuai 

dengan kemampuan intelektual mereka (Azwar, 1999). Dengan demikian 

keseluruhan pembelajaran bidang studi ini sangat dekat dengan pemikiran Ahmadi 

(2000) tentang perkembangan sosial dan moral anak. Ia melihat tahap-tahap 

perkembangan sebagai tahapan yang menggambarkan keajegan urutan di dalam 

konsepsi anak tentang dirinya sendiri, orang lain, dan aturan-aturan yang 

menstruktur kehidupan sosialnya. Kepahaman sosial dan moralnya berkembang 



 

sesuai dengan bentuk-bentuk perkembangan kognitifnya yang lain. Berinteraksi 

dengan lingkungan fisik merangsang anak menstruktur perkembangan kognitif itu 

di dalam objek-objek yang memiliki hubungan kausal dengan objek lain, dan di 

dalam ruang dan waktu untuk membedakan antara yang nyata dan yang tampak, 

dan secara bertahap menggunakan cara-cara yang lebih abstrak dalam mengenal 

dunia.  

Prestasi belajar siswa di sekolah sering diindikasikan dengan 

permasalahan belajar dari siswa tersebut dalam memahami materi. Indikasi ini 

dimungkinkan karena faktor belajar siswa yang kurang efektif, bahkan siswa 

sendiri tidak merasa termotivasi di dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

Sehingga menyebabkan siswa kurang atau bahkan tidak memahami materi yang 

bersifat sukar yang di berikan oleh guru tersebut. Kecenderungan pembelajaran 

yang kurang menarik ini merupakan hal yang wajar di alami oleh guru yang tidak 

memahami kebutuhan dari siswa tersebut baik dalam karakteristik, maupun dalam 

pengembangan ilmu. Dalam hal ini peran seorang guru sebagai pengembang ilmu 

sangat besar untuk memilih dan melaksanakan pembelajaran yang tepat dan 

efisien bagi peserta didik bukan hanya pembelajaran berbasis konvensional. 

Pembelajaran yang baik dapat ditunjang dari suasana pembelajaran yang kondusif 

serta hubungan komunikasi antara guru, siswa dapat berjalan dengan baik. 

Berangkat dari hal tersebut multimedia interaktif dalam kelas dikembangkan atas 

dasar asumsi bahwa proses komunikasi di dalam pembelajaran akan lebih 

bermakna (menarik minat siswa dan memberikan kemudahan untuk memahami 

materi karena penyajiannya yang interaktif), jika memanfaatkan berbagai media 



 

sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran. Dari segi pengertian, 

multimedia interaktif dapat di artikan sebagai kombinasi berbagai unsur media 

yang terdiri dari teks, grafis, foto, animasi, video, dan suara yang disajikan secara 

interaktif dalam media pembelajaran. 

Pada proses belajar aktif di dalam kelas kadangkala menghadapi kendala 

pada saat proses penyampaian ide-ide atau gagasan para siswa. Mereka terbentur 

pada kurangnya alat-alat modern yang bisa mempermudah mereka memperoleh 

informasi atau materi lebih cepat dan lengkap, serta mengurangi kesempatan 

berkembangnya keterampilan siswa mengolah materi yang telah mereka dapat 

dalam praktik dunia nyata atau bahkan dunia kerja nantinya. Pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia interaktif berkembang atas dasar pembelajaran 

konvensional yang tidak bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dalam 

pembelajaran. Dalam realita yang ada di kelas, siswa merasa kurang termotivasi 

dalam belajar karena cara pengajaran guru yang konvensional. Pengajaran yang 

terkesan konvensional mengakibatkan siswa merasa sukar dalam pemahaman 

materi yang di berikan guru. Akibatnya minat belajar siswa mengalami penurunan 

dan selanjutnya prestasi belajarpun menurun.  

Hal ini adalah indikator di dalam mengetahui kualitas pembelajaran yang 

ada. Berawal dari hal tersebut, pembelajaran dengan menggunakan multimedia 

yang menggabungkan berbagai unsure media seperti video, suara, animasi, teks, 

dan gambar yang di kemas di dalam satu wadah yang bersifat interaktif, kreatif, 

dan menyenangkan. Akibat pengembangan multimedia tersebut, dalam 

pembelajaran diharapkan siswa dapat termotivasi dalam memahami materi 



 

pembelajaran karena pembelajaran di sampaikan secara interaktif dan 

menyenangkan. Sehingga akan terjadi peningkatan kualitas dalam pembelajaran. 

Pada tahun 90-an, konsep multimedia mulai bergeser sejalan dengan 

perkembangan teknologi komputasi yang demikian cepat. Saat ini istilah 

multimedia diartikan bentuk transmisi teks, audio dan grafik dalam periode 

bersamaan dimaknai sebagai suatu system komunikasi interaktif berbasis 

komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan dan mengakses 

kembali informasi berupa teks, grafik, suara, video atau animasi. Dengan 

teknologi komputer saat ini, sudah memungkinkan untuk menyimpan, mengolah 

dan menyajikan kembali sumber suara dan video dalam format digital. Rosenberg   

(2001) menjelaskan makna interaktif sebagai suatu proses pemberdayaan siswa 

untuk mengendalikan lingkungan belajar. Dalam konteks ini lingkungan belajar 

yang dimaksud adalah belajar dengan menggunakan komputer. Klasifikasi 

interaktif dalam lingkup multimedia pembelajaran bukan terletak pada sistem 

hardware, tapi lebih mengacu pada karakteristik belajar siswa dalam merespon 

stimulus yang ditampilkan layar monitor komputer. Kualitas interaksi siswa 

dengan computer sangat ditentukan oleh kecanggihan program komputer. 

Rosenberg (2001) menyatakan, sedikitnya ada tiga tingkatan yaitu (a) reaktif, (b) 

proaktif, dan (c) mutual interaksi. 

   Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan 

multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan 



 

film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah pembelajaran interaktif. Sedangkan pembelajaran diartikan 

sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar. Jadi dalam pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar. 

Belajar dalam pengertian aktifitas mental siswa dalam berinteraksi dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. 

Dengan demikian aspek yang menjadi penting dalam aktifitas belajar adalah 

lingkungan. Bagaimana lingkungan ini diciptakan dengan menata unsur-unsurnya 

sehingga dapat mengubah perilaku siswa. Dari uraian di atas, apabila kedua 

konsep tersebut kita gabungkan maka multimedia pembelajaran dapat diartikan 

sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan 

kata lain untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) serta 

dapat merangsang pilihan, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga secara 

sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali.  

Berangkat dari berbagai penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa 

hasil akhir yang akan dicapai akan tetap bergantung pada usaha pengajar 

menciptakan suasana belajar yang menarik dengan dukungan perangkat mengajar 

yang maju, serta peran besar dan tingkat usaha siswa itu sendiri untuk belajar 

sungguh-sungguh. Dengan kata lain hasil akhir yang akan tercapai dari proses 

belajar juga sangat tergantung pada usaha belajar individu itu sendiri, dan usaha 

itu dipengaruhi oleh ada tidaknya motivasi pada siswa untuk menggali lebih 



 

dalam materi yang diajarkan pada mereka. Dengan kata lain, walaupun pengajar 

yang tersedia sangat berkompeten dengan perangkat mengajar elektronik yang 

sangat maju dan canggih,maka akan mendukung hasil belajar siswa sesuai dengan 

yang ingin dicapai. 

Hasil belajar siswa dapat ditinjau dari metode mengajar dengan 

multimedia Rosenberg (2001). Dimana merupakan salah satu aplikasi atau 

pemanfaatan dan perkembangan teknologi yang pesat dan secara optimal. Secara 

lebih rinci Rosenberg (2001) mengungkapkan kriteria dasar yang ada dalam 

multimedia yaitu bahwa multimedia dikirimkan kepada pengguna melalui 

komputer dengan menggunakan CD ROM, LCD, proyektor dan alat bantu digital 

personal lainnya.  

Multimedia terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, 

solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pelatihan 

Pada dasarnya cara penyampaian atau cara pemberian (delivery system) dari 

multimedia, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. One way communication (komunikasi satu arah); dan 

2. Two way communication (komunikasi dua arah). 

Komunikasi atau interaksi antara guru dan murid memang sebaiknya melalui 

sistem dua arah. Dalam multimedia, sistem dua arah ini juga bisa diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Dilaksanakan melalui cara langsung (synchronous). Artinya pada saat 

instruktur memberikan pelajaran, murid dapat langsung mendengarkan. 



 

2. Dilaksanakan melalaui cara tidak langsung (a-synchronous). Misalnya pesan 

dari instruktur direkam dahulu sebelum digunakan. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan melibatkan faktor-faktor di 

atas sebagai objek penelitian. Pratomo et al (dalam Azwar, 2002:168) menemukan 

korelasi  multimedia dengan prestasi belajar sebesar 0,276 yang signifikan pada 

taraf signifikansi 5%. Kusumaningrum (1985:179) membuktikan ada hubungan 

berbanding lurus IQ dengan prestasi belajar sebesar 0,14. Di samping itu, ia juga 

berhasil membuktikan ada hubungan antara IQ dengan nilai tes masuk sebesar 

0,23. Addison dan Hutcheson (2001:9) menemukan ada perbedaan skor 

kepahaman yang signifikan antara kelompok yang telah mempelajari pengetahuan 

awal dengan yang tidak mempelajari pengetahuan awal dengan t = 2,126. Hasil 

penelitian ini sama dengan simpulan penelitian dari beberapa ahli yang 

dikutipnya.  

Pratomo et al(dalam Azwar, 2002:168)  menyimpulkan pengetahuan awal 

yang tidak akurat menghalang-halangi perkembangan siswa dan kekurangan 

pengetahuan awal tidak memungkinkannya untuk maju. Hasil eksperimen 

Biemans dan Simons menunjukkan bahwa mengarahkan miskonsepsi melalui 

instruksi dan memberikan saran kepada siswa bahwa pengetahuan baru bisa tidak 

konsisten dengan apa yang telah diketahui, dapat membantunya belajar. Chan et al 

membuktikan pengetahuan awal memainkan peran mediasi di dalam 

menggerakkan aktivitas yang konstruktif. Penelitiannya menunjukkan bahwa 

pemahaman terhadap suatu teks tergantung pada penerapan pengetahuan awal 

yang relevan yang tidak ada di dalam teks. Action research Alhabshi, Syed 



 

Othman (2002)  menyimpulkan pembelajaran sosiologi berdasarkan penggunaan 

media multimedia siswa dapat meningkatkan kinerja profesional guru, kinerja 

siswa, dan iklim sosial pembelajaran sosiologi untuk mencapai hasil belajar yang 

tinggi. 

Berpedoman pada masalah tentang penurunan rata-rata nilai bidang studi 

IPS pada mata pelajaran sosiologi, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi hasil 

belajar, dan hasil-hasil penelitian di atas, sangat menarik untuk diteliti. Mengingat 

beragamnya model mengajar yang telah diterapkan di instusi-institusi pendidikan 

kita saat ini, tentu akan lebih bijaksana bila guru memilih dan mencoba 

menggunakan model mengajar secara bervariasi untuk meningkatkan kualitas 

profesi dan produktivitasnya dalam mengacu pada pemenuhan kebutuhan siswa, 

serta di dukung oleh sarana-prasarana sekolah khususnya metode mengajar yang 

dapat berguna bagi materi belajar yang terus aktual. Oleh karena itu, peneliti 

mengangkat permasalahannya adalah. Apakah ada perbedaan nilai hasil 

belajar siswa sekolah kepolisian negara mojokerto di jawa timur ditinjau 

dari metode mengajar.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan karena ada kecenderungan penurunan nilai 

hasil belajar mata pelajaran sosiologi pada siswa SPN Mojokerto. Padahal mata 

pelajaran sosiologi dianggap mudah oleh siswa. Penelitian ini akan mencari 

alternatif pemecahan masalah dengan memperhatikan beberapa faktor yang 

diduga meningkatkan nilai hasil belajar ditinjau dari metode mengajar. Masalah-



 

masalah yang diidentifikasi berkaitan dengan apakah strategi - strategi metode 

mengajar dapat meningkatkan nilai hasil belajar siswa? Apakah fungsionalisasi 

strategi-strategi metode mengajar dapat menentukan dan meningkatkan hasil 

belajar siswa lebih optimal?  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterbatasan peneliti dalam hal 

dana, tenaga, dan waktu, penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi nilai hasil belajar mata pelajaran sosiologi siswa yaitu strategi-

strategi ditinjau dari metode mengajar. Oleh karena itu analisis jalur (path 

analysis) yang digunakan di dalam penelitian ini mencoba membahas perbedaan 

nilai hasil belajar siswa ditinjau dari metode mengajar. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 

perbedaan nilai hasil belajar siswa ditinjau dari metode mengajar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Kepala Sekolah 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pengembangan 

metode mengajar guna meminimalisasi kejenuhan dan kebosanan dalam 



 

pembelajaran konvensional di kelas,  yang mengakibatkan motivasi belajar 

siswa menjadi berkurang untuk memahami materi yang diberikan guru.  

      2. Guru 

Agar melalui penelitian ini dapat memunculkan pemahaman baru 

dan ide-ide baru untuk dunia pengajaran dan pendidikan, dimana guru 

dapat lebih kreatif dan lebih memahami metode mengajar yang benar, 

sehingga dapat mengaplikasikannya dan  meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan optimal dengan metode-metode pembelajaran, sehingga siswa 

dapat mendalami materi pelajaran, lebih termotivasi, kreatif, dan 

mendapatkan hasil belajar yang optimal.  

      3. Siswa 

Diharapkan dengan adanya metode mengajar yang menarik,efisien 

dan, tepat siswa dapat lebih memahami materi pelajaran yang diberikan 

pengajar dan dapat menuangkan ide-ide atau gagasan dengan baik dan 

kreatif,sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat dan optimal.  

     4.  Peneliti 

Diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

mengembangkan aplikasi dari metode mengajar ini di Lembaga 

Pendidikan dan Institusi-Institusi lain dan meneliti dari aspek 

psikologisnya lebih mendalam. 


