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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia dipandang sebagai 

variabel terpenting yang mempengaruhi tercapainya kesejahteraan umat 

manusia. Dengan pendidikan yang baik dan berkualitas diharapkan kualitas 

sumber daya manusia juga menjadi lebih baik, yang pada akhirnya juga dapat 

meningkatkan kualitas hidup manusia (Wahidmurni, 2010:15) 

Di dalam undang-undang Rebublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional adalah: “Pendidikan nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab” (Wahidmurni, 2010:37). 

Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan mulai dari pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. 

Berdasarkan tingkat jenjang sekolahnya, jumlah bidang keilmuan yang diikut 

sertakan di dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berbeda-beda.IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, konsep, dan generalisasi, yang berkaitan dengan ilmu 
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sosial. Sementara itu, keadaan sosial di lapangan mengalami perubahan setiap 

saat. Untuk mengatasi hal ini, pembelajaran IPS dirancang untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif, pemahaman, dan kemampuan siswa 

menganalisis terhadap keadaan sosial masyarakat dalam menghadapi 

perubahan zaman ke depan. Adapun materi IPS di SMP  meliputi geografi, 

ekonomi, sosiologi, dan sejarah, sustansi mata pelajaran IPS disajikan sebagai 

“IPS terpadu” (2006:9).  

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS (Kosasih, 1994:15) adalah 

untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, 

serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Berdasarkan pengertian dan tujuan dari pendidikan IPS, 

maka dibutuhkan suatu pola pembelajaran yang mampu menjembatani 

tercapainya tujuan tersebut. Kemampuan dan keterampilan guru dalam 

memilih dan menggunakan berbagai model, metode, dan strategi 

pembelajaran menjadi hal yang sangat penting.  

Untuk memberi gambaran perolehan nilai rata-rata mata pelajaran IPS 

Geografi Semester I SMP Negeri 1 dan 2 Sumbang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1.1 Nilai UAS 

No Kelas Jumlah Siswa Nilai rata-rata UAS 
1. VII A 34 75 
2. VII B 34 72 
3. VII C 34 70 
4. VII D 34 70 
5. VII E 34 70 
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Sumber :  Daftar nilai UAS Kelas VII SMP N 1 Sumbang Tahun Pelajaran 
2010/2011 

Tabel 1.2 Nilai UAS 

No Kelas Jumlah Siswa Nilai rata-rata UAS 
1. VII A             36                70 
2. VII B 35 70 
3. VII C 34 68 
4. VII D 34 70 
5. VII E 34 66 

Sumber : Daftar nilai UAS Kelas VII SMP N 2 Sumbang Tahun Pelajaran 
2010/2011 

 
Berdasarkan wawancara guru IPS Drs.Misrun dihasilkan data sebagai 

berikut: 1) Metode kerja kelompok sudah dilakukan 1 kali di kelas VII A 

SMP N 2 Sumbang, 2) Dalam metode kerja kelompok siswa belum aktif. 

Bertolak dari informasi awal diatas, peneliti berasumsi bahwa 

kemungkinan penggunaan metode pembelajaran IPS menjadi salah satu hal 

yang positif pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembelajarannya. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Jaya Disastra (1985) Mengajar bukan hanya 

sekedar menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa, melainkan justru 

terletak bagaimana suatu bahan pelajaran disajikan kepada siswa. Jadi, dalam 

hal ini metode mana yang akan digunakan, tentu saja metode tersebut 

disesuaikan dengan tujuan intruksional dan pokok bahasannya. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Minat siswa untuk mengikuti kerja kelompok masih kurang 

2. Motivasi kerja kelompok masih rendah 

3. Fasilitas belajar siswa kurang 

4. Metode mengajar yang dipakai oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar 
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geografi monotan 

5. Media mengajar geografi kurang 

6. Alokasi waktu untuk mempelajari geografi kurang  

 

C. Pembatasan Masalah 

Kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari geografi 

sangat luas dan kompleks, sehingga banyak masalah yang timbul dalam 

pengajaran geografi di sekolah yang luas dan kompleks, Maka peneliti 

membatasi kajian pada masalah penggunaan metode mengajar oleh guru. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang geografi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah ada pengaruh 

metode kerja kelompok terhadap pengetahuan tentang geografi siswa kelas 

VII A SMP N di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas Tahun 

Pelajaran 2010/2011? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

metode kerja kelompok terhadap pengetahuan tentang geografi siswa kelas 

VII A SMP N di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Melatih bekerja sama antar kelompok 

b. Dapat mendengarkan pendapat orang lain 

c. Meningkatkan pengetahuan tentang geografi yang sangat kompleks 

 
2. Manfaat Bagi Guru 

a. Dapat melihat kemampuan siswa 

b. Dapat mengetahui cara pengajaran yang baik dalam mata pelajaran 

tentang  geografi 

c. Meningkatkan kreatifitas dalam mengajar 

 
3. Manfaat Bagi Sekolah 

Memberi masukan kepada sekolah dalam  meningkatkan proses belajar 

mengajar 
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