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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang RI (Nomor 20 Tahun 2003) Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang 

paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan 

banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa 

sebagai anak didik. Oleh karena itu guru dituntut untuk mengembangkan 

pengetahuan yang diajarkan dan memiliki metode mengajar, pengelolaan 

pengajaran dan ilmu-ilmu lain yang dapat menunjang proses belajar karena dalam 

proses  pembelajaran yang aktif siswa sedangkan  guru hanya sebagai fasilitator. 

Hasil diskusi yang peneliti  lakukan kepada guru kelas VII  SMP Negeri 3 

Purwokerto tanggal 12 Maret 2014 diketahui bahwa prestasi belajar siswa sangat 

bervariasi. Setelah peneliti lakukan pengamatan menunjukkan bahwa prestasi 

belajar siswa masih rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu. Hal tersebut sangat 

memprihatinkan sebab masih banyak siswa yang memperoleh hasil nilai  dibawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) 78 yang ditetapkan sekolah.  
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Dari data berikut ini  dapat diketahui hasil ketuntasan prestasi belajar siswa 

ujian akhir sekolah SMP Negeri 3 Purwokerto pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

Tabel 1.1 Nilai Ketuntasan Prestasi Belajar Siswa UAS Kelas VII 

SMP Negeri 3 Purwokerto Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Tahun 

2013/2014. 

No Kelas 

Jumlah Siswa Persentase % 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

1 VII A 13 22 37,4 62,85 

2 VII B 17 18 48,57 51,42 

3 VII C 15 19 44,11 55,88 

4 VII D 16 19 45,71 54,28 

5 VII E 12 23 34,28 65,71 

6 VII F 6 29 17,14 82,85 

7 VII G 11 24 31,42 68,57 

Sumber: Arsip SMP Negeri 3 Purwokerto Tahun Pelajaran 2013/2014  

Berdasarkan Tabel 1.1 yang belum mencapai ketuntasan minimal yaitu kelas 

VII F yang tuntas hanya mencapai 17,14%, menunjukkan bahwa prestasi belajar 

siswa masih rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu. Menurunnya  prestasi 

belajar tidak hanya berasal dari siswa sendiri tetapi peranan guru dalam 

menyampaikan materi. 

Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan metode 

konvensional  yang mengakibatkan suasana belajar menjadi monoton sehingga 

siswa tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sehubungan dengan hal 

tersebut banyak ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan prestasi 

belajar IPS Terpadu di SMP Negeri 3 Purwokerto yaitu (1) Siswa kurang 

memperhatikan guru saat pembelajaran, (2) Siswa kurang siap dalam menerima 
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pelajaran, (3) Siswa memandang bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang 

membosankan. 

Diperlukan inovasi dalam pembelajaran yang mampu merangsang ketuntasan 

belajar siswa sehingga akan memberikan nilai tambah pada prestasi belajar siswa. 

Salah satu metode yang dapat diterapkan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

IPS Terpadu adalah metode role playing. 

Metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan 

imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai 

tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini umumnya dilakukan lebih dari satu 

orang, hal itu bergantung kepada yang diperankan. Kelebihan metode role playing 

adalah melibatkan seluruh siswa sehingga dapat berpartisipasi dan mempunyai 

kesempatan untuk menunjukkan  kemampuannya dalam bekerjasama di dalam 

kelompok.  

Menurut Hamruni (2011:55) Model  Quantum Learning adalah pengajaran 

yang dapat mengubah suasana belajar yang menyenangkan serta mengubah 

kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi 

mereka sendiri dan bagi orang lain. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melaksanakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa melalui  

model   quatum learning dengan  metode role playing pada mata pelajaran IPS 

Terpadu kelas VII F SMP Negeri 3 Purwokerto tahun ajaran 2013/2014”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

“Apakah model  quantum learning dengan  metode  role playing  dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dikelas VII F SMP Negeri 3 Purwokerto?” 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui 

model  quantum learning dengan metode role playing di kelas VII F SMP Negeri 

3 Purwokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan prestasi belajar  siswa  dalam pembelajaran IPS Terpadu  

b. Melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan. 

c. Meningkatkan kerjasama  siswa dalam  kelompok. 

2. Bagi Guru 

a. Menjadikan guru kreatif dalam memilih metode pembelajaran 

b. Meningkatkan kinerja guru untuk memotivasi siswa mengikuti pelajaran.   

3. Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah pengalaman peneliti.  

b. Dapat digunakan sebagai referensi. 

c. Dapat menjadi masukan tentang model dan metode  pembelajaran yang 

efektif. 
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