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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. 

Melalui pendidikan, manusia mendapatkan bekal untuk menghadapi dan 

memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, 

melalui pendidikan, manusia juga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada 

dengan lebih optimal dan bijaksana sehingga kehidupan manusia akan terus 

berkembang. 

Pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia menuntut kualitas 

pendidikan yang tinggi. Akan tetapi, kualitas pendidikan di Indonesia masih 

tergolong rendah. Berdasarkan surat kabar Waspada Online (24 Januari 2011) 

menunjukkan bahwa survei World Competitiveness Year Book dari tahun 

1997 sampai tahun 2007 pendidikan Indonesia berada dalam urutan kategori 

rendah. Tahun 1997 dari 49 negara yang diteliti Indonesia berada di urutan 

39. Pada tahun 1999, dari 47 negara yang disurvei Indonesia berada pada 

urutan 46. Tahun 2002 dari 49 negara Indonesia berada pada urutan 47 dan 

pada tahun 2007 dari 55 negara yang disurvei, Indonesia menempati urutan 

yang ke 53. (http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content& 

view=article&id=170320:peringkat-pendidikan-dan-korupsi&catid=25: 

artikel&Itemid=44) 

Kualitas pendidikan dapat diketahui salah satunya melalui proses 

dan hasil belajar siswa di sekolah. Pembelajaran di sekolah saat ini belum 



2 
 

 

sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasil belajar siswa 

masih tergolong rendah. Proses pembelajaran di kelas juga belum mampu 

mengaktifkan siswa. Guru justru tampak lebih dominan aktif dibandingkan 

dengan siswa melalui kegiatan ceramah di kelas. Guru hanya menyampaikan 

materi ajar sesuai dengan tuntutan standar isi yang telah ditetapkan 

pemerintah. Dengan demikian, siswa pun hanya menghafalkan materi ajar 

yang diterima tanpa memahaminya. Siswa tidak dapat mengaitkan apa yang 

telah dipelajari di sekolah dengan fenomena-fenomena yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna. 

Definisi pembelajaran menurut Sugihartono, dkk  (2007: 81), yaitu 

suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk 

menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem 

lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan 

kegiatan belajar secara efektif dan efisien dengan hasil optimal. Sesuai 

dengan definisi pembelajaran tersebut, dalam kegiatan pembelajaran terjadi 

interaksi antara guru dan siswa yang membutuhkan partisipasi aktif siswa. 

Kenyataannya, siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. 

Beberapa siswa seringkali berbincang-bincang dengan teman sebangku, 

mengantuk, dan tidak memperhatikan guru saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung. Selain itu, banyak siswa merasa bosan dengan proses 

pembelajaran karena guru lebih sering menggunakan metode ceramah. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 2 Srandakan kelas VIII, 

guru mata pelajaran IPS lebih sering menyampaikan materi dengan metode 
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ceramah sehingga menjadikan siswa pasif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Terkadang, guru tersebut juga menggunakan metode diskusi 

agar siswa tidak merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran. Namun, tetap 

saja hanya sebagian kecil dari siswa yang ikut berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. 

Metode ceramah dan diskusi yang diterapkan di SMP Negeri 2 

Srandakan belum berjalan dengan efektif. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah yang disertai dengan tanya jawab hanya 

mampu merangsang beberapa siswa untuk aktif di kelas. Selain itu, guru juga 

belum dapat menjamin siswa dapat memahami materi yang telah disampaikan 

karena siswa tidak aktif bertanya maupun mengemukakan pendapatnya 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Penerapan metode diskusi di SMP Negeri 2 Srandakan juga belum 

dapat dilaksanakan dengan optimal. Pada saat pembelajaran IPS dengan 

metode diskusi, beberapa siswa tidak mendiskusikan permasalahan yang 

disampaikan guru. Terkadang siswa hanya diam atau berbincang-bincang 

dengan temannya tanpa membahas apa yang sedang didiskusikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

 Rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran seperti yang 

terjadi di SMP Negeri 2 Srandakan dapat diminimalisir melalui penggunaan 

metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat digunakan untuk 

mendukung pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, sehingga aktivitas 

siswa meningkat. Terdapat banyak pilihan metode pembelajaran yang dapat 
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digunakan guru dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru 

dapat menggunakan berbagai jenis metode pembelajaran, tidak hanya metode 

ceramah atau diskusi saja. Salah satu metode yang dapat diterapkan di SMP 

Negeri 2 Srandakan adalah metode Everyone is Teacher Here. 

Metode Everyone is Teacher Here dapat digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas siswa. Agus Suprijono (2012: 110) mengungkapkan 

bahwa metode Everyone is Teacher Here merupakan cara tepat untuk 

mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individual. 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran IPS tentu saja membutuhkan aktivitas 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Untuk mengetahui kebenaran dari 

teori tersebut, maka dilakukan penelitian dengan melihat perbedaan metode 

Everyone is Teacher Here dan metode ceramah dalam meningkatkan aktivitas 

siswa pada pembelajaran IPS. Penelitian ini diberi judul “Perbedaan Metode 

Everyone is Teacher Here dan Metode Ceramah dalam Meningkatkan 

Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Srandakan”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Kualitas pendidikan di Indonesia tergolong rendah. 

2. Pembelajaran tidak berjalan optimal karena siswa berbincang-bincang 

dengan teman sebangku, dan tidak memperhatikan guru saat proses 

pembelajaran IPS sedang berlangsung. 
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3. Metode yang digunakan guru kurang bervariasi. Guru sering 

menggunakan metode ceramah dan diskusi sehingga siswa merasa bosan. 

4. Rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS. 

5. Siswa tidak aktif bertanya dan berpendapat sehingga guru tidak 

menjamin siswa dapat memahami materi yang disampaikan. 

6. Diskusi tidak berlangsung efektif karena siswa sangat pasif, tidak mau 

mengemukakan pendapatnya sendiri, dan hanya sebagian kecil yang 

memahami materi yang sedang dipelajari. 

C. Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan kompleksnya permasalahan yang ada, maka 

penelitian ini dibatasi pada: 

1. Metode yang digunakan guru kurang bervariasi. Guru sering 

menggunakan metode ceramah dan diskusi sehingga siswa merasa bosan. 

2. Rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan sebuah 

rumusan masalah, yaitu: Bagaimana perbedaan metode Everyone is Teacher 

Here dan metode ceramah dalam meningkatkan aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 2 Srandakan? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk 

mengetahui perbedaan metode Everyone is Teacher Here dan metode 
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ceramah dalam meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS kelas 

VIII di SMP Negeri 2 Srandakan. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat diadakannya penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis   

Manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini adalah dapat 

mengembangkan khasanah keilmuan terutama di bidang Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam kegiatan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah  

Manfaat penelitian ini bagi sekolah ialah dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber informasi dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran IPS di sekolah tersebut agar siswa dapat lebih aktif. 

b. Bagi Pendidik/ Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu mengetahui 

efektivitas penggunaan metode Everyone is Teacher Here dalam 

proses pembelajaran sehingga guru dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu siswa lebih aktif  

dalam mengikuti pembelajaran. Siswa juga termotivasi untuk 
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membaca buku pelajaran IPS selama diterapkan metode Everyone is 

Teacher Here. 

d. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti sebagai calon guru mata pelajaran IPS agar ke 

depannya mampu melaksanakan proses pembelajaran IPS yang 

optimal dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 


