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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Pendidikan merupakan hal yang berpengaruh dalam perkembangan serta 

kehidupan suatu masyarakat. Dengan adanya pendidikan maka akan terlahir 

masyarakat yang cerdas yang mampu membangun kreativitas dan kemandirian 

untuk membangun bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, berbagai negara 

didunia sangat mementingkan dan berusaha meningkatkan kualitas pendidikan 

dinegaranya, mengingat betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan 

bangsanya, begitu juga dengan Indonesia. 

 M. Sukardjo dan Ukim Komarudin (2009: 83)  menyebutkan bahwa 

pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menghasilkan 

manusia yang bermutu sesuai dengan perkembangan potensi siswa dari 

tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Pendidikan diharapkan mampu 

membebaskan Indonesia dari keterpurukan dari bangsa lain, mampu 

mengelola sumber daya alam yang kita miliki yang begitu berpotensi untuk 

meningkatkan kemajuan bangsa, sehingga sumber daya alam yang ada tidak 

akan jatuh ke tangan asing. Pendidikan akan menjadikan Indonesia sebagai 

bangsa yang mandiri dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di 

dunia. 

      Banyak faktor pendukung untuk mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas antara lain kompetensi guru yang mencakup kompetensi 
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pedagogik, sosial, profesional dan kepribadian. Apabila guru sudah 

mempunyai keempat kompetensi tersebut diharapkan mampu menjadi guru 

yang berkualitas. Fasilitas pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas 

pendidikan. Faktor lain yang tidak boleh tertinggal adalah  kurikulum, dengan 

adanya kurikilum maka pembelajaran disekolah akan lebih terarah dan lebih 

jelas, dan masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas 

pendidikan. 

      Dari penjelasan diatas, terlihat peran guru mempunyai pengaruh dalam 

pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Guru harus mempunyai 

kemampuan untuk membawa siswa kepada situasi belajar yang 

nenyenangkan, terlebih pada mata pelajaran yang dianggap oleh siswa 

sebagai pelajaran yang membosankan. Salah satu pelajaran yang dianggap 

membosankan oleh siswa adalah pelajaran IPS. IPS dianggap sebagai 

pelajaran hafalan saja dan tidak membuat siswa menjadi aktif. Apabila siswa 

sudah menganggap bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang membosankan 

dan hafalan, maka siswapun akan sulit mempunyai semangat belajar IPS, 

dengan semangat belajar yang rendah akan berpengaruh pada hasil belajar. 

Tidak heran bagi sebagian siswa yang mendapat nilai rendah dalam pelajaran 

IPS, karena mereka tidak mempunyai semangat belajar dan keberhasilan 

dalam pembelajaran tidak terlaksana dengan baik. 

 Salah satu upaya untuk meningkatkan meningkatkan keberhasilan dalam 

pembelajaran adalah guru dapat menggunakan berbagai metode dalam 

pembelajaran. Metode ceramah mungkin merupakan metode yang sudah 
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sering digunakan oleh para guru untuk menyampaikan materi di dalam kelas, 

namun apabila secara terus menerus menggunakan metode ceramah akan 

membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran, terlebih pada pembelajaran 

IPS, apabila guru terlalu sering menggunakan metode ceramah maka 

siswapun akan cepat merasa bosan dan kurang meningkatkan hasil belajar 

siswa.Hal ini dibukatikan dengan rata-rata nilai ulangan yang  sebagaian 

besar masih dibawah KKM. Seiring dengan perkembangan pendidikan, bukan 

hanya metode ceramah saja, namun telah hadir metode lain yang mendukung  

dalam pembelajaran. 

      Keberhasilan kegiatan dalam proses pembelajaran dapat diukur dari 

keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Di mana dapat 

dilihat dengan tingkat pemahaman, kemampuan serta pengasaan materi yang 

mereka dapat dalam proses pembelajaran tersebut. Semakin tinggi 

pemahaman penguasaan materi serta kemampuan siswa maka semakin tinggi 

pula tingkat keberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Penggunaan metode 

ceramah belum mampu menjamin siswa dapat memahami materi yang telah 

disampaikan karena siswa tidak aktif bertanya maupun mengemukakan 

pendapatnya selama pembelajaran berjalan. Di sini guru dituntut untuk dapat 

Guru harus mampu memilih metode mana yang tepat yang mampu membawa 

siswanya aktif dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satu metode yang dapat dipilih adalah metode inquiry, meskipun tidak 

dipungkiri bahwa metode ceramahpun masih berperan dalam pembelajaran.  
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      Model pembelajaran inquiry  merupakan salah satu metode pembelajaran 

aktif. Metode inquiry merupakan metode di mana siswa dilatih untuk mencari 

dan menemukan sendiri materi pembelajaran, sehingga di sini peran guru 

tidak terlalu dominan, guru hanya sebagai fasilitator. Metode ini bertujuan 

untuk mengembangan kemampuan berpikir kritis siswa secara sistematis dan 

logis. 

      Penggunaan metode inquiry dalam proses pembelajaran diharapkan dapat 

menarik perhatian siswa dalam pembelajaran IPS. Dengan diterapkanya 

metode inquiry  diharapkan siswa akan lebih fokus dalam pembelajaran.  

Metode inquiry akan mendorong menemukan banyak hal yang menarik yang 

dapat dimengerti dan dikembangkan dalam pembelajaran IPS, sehingga siswa 

tidak akan merasa bosan dan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran IPS. 

      Selain itu, tujuan dari pembelajaran IPS salah satunya adalah 

mempersiapkan siswa untuk dapat mengusai ketrampilan dan pengetahuan 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah serta mengambil keptusan 

dalam masyarakat. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila dalam pembelajaran 

siswa dilatih untuk menjadi mandiri dalam memecahkan masalah dan mampu 

mengambil keputusan secaran bijak. Dengan menggunakan metode inqury  

siswa dapat mencari masalah yang ada, mencari bagaimana solusinya sampai 

bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu metode inquiry 

tepat digunakan dalam pembelajaran IPS. Selain itu Sapriya (2011: 36)  
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menempatkan  metode inquiry sebagai salah satu upaya peningkatan 

efektivitas dan kualitas program pendidikan IPS. 

      Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui  perbedaan 

metode inquiry dan metode ceramah dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Ajibarang. 

B. Identifikasi Masalah 

    Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah yang berkaitan dengan pembelajaran IPS  siswa kelas VII SMP N 1 

Ajibarang sebagai berikut : 

1. Peran aktif siswa dalam pembelajaran masih kurang. 

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

3. Kurang bervariasinya metode pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran IPS, guru sering menggunakan metode ceramah  sehingga 

siswa cepat merasa bosan dalam pembelajaran. 

4. Kurang efektifnya pembelajaran IPS,  sehingga pemahaman siswa pun 

masih rendah yang mengakibatkan hasil belajar rendah. 

C. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat dikaji lebih mendalam maka masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada kurang bervariasinya metode pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran IPS, guru sering menggunakan metode 

ceramah  sehingga siswa cepat merasa bosan dalam pembelajaran. Kurang 
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efektifnya pembelajaran IPS sehingga pemahaman siswa pun masih rendah 

yang mengakibatkan hasil belajar menjadi rendah. 

D. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan batasan masalah diatas akan digunakan metode inquiri 

dibandingkan dengan metode ceramah maka rumusan  masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah terdapat  perbedaan metode inquiry dan metode 

ceramah dalam meningkatkan hasil belajar siswa  pada pembelajaran IPS 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Ajibarang? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diungkapkan di  atas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui  perbedaan metode inquiry dan 

metode ceramah dalam meningkatkan hasil belajar siswa  pembelajaran IPS 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Ajibarang. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik teoritis maupun 

manfaat praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk mengadakan teori-teori pada bidak kependidikan pada umumnya 

dan pendidikan IPS pada khususnya. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. Mahasiswa 
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Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa atau calon guru tentang 

sejauh mana tingkat keberhasilan penerapan metode inquiry dalam 

pembelajaran IPS. 

b. Siswa 

Siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS. 

c. Sekolah 

Berguna sebagai bahan masukan mengenai pentingnya pengunaan suatu 

metode pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembelajaran IPS. 

d. Guru  

Menambah wawasan guru dalam menggunakan metode yang bervariasi 

dalam pembelajaran IPS. 


