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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu bentuk implementasi dari tujuan yang ingin 

dicapai oleh suatu bangsa atau negara sebagai persiapan untuk pembangunan yang 

lebih baik dimasa mendatang. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan 

di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi 

yang dimiliki setiap individu, membentuk kepribadian individu yang cakap dan 

kreatif serta bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa. Pendidikan bagi mayoritas 

orang sering diartikan sebagai usaha untuk membimbing anak agar menyerupai 

orang dewasa. Purwanto (2011) pendidikan merupakan sebuah program. Program 

melibatkan sejumlah komponen yang bekerja sama dalam sebuah proses untuk 

mencapapai tujuan yang di programkan. Pendidikan adalah usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan 

kebudayaan (Tim dosen FIP IKIP Malang,1980: 1). 

Pembelajaran adalah proses interaksi peseta didik dengan pendidik, dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan pengetahuan dan 

ilmu, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik (Fathurrohman, 2015:16). Proses pembelajaran dapat 

membantu siswa dapat belajar dengan baik, dan menekankan pada aktivitas siswa 

melalui interaksi pengalaman belajar. Pengalaman dapat diperoleh dengan strategi 

yang dapat menjadikan pembelajaran IPS itu sangat penting bagi siswa SMP 

Menurut Ahmad Susanto (2014:6) bawah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
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merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora yaitu : 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Selanjutnya 

Ahmad Susanto mengemukakan pembelajaran IPS SMP mengajarkan konsep-

konsep esensi ilmu sosial. Dengan demikian, pembelajaran telah terjadi ketika 

seorang individu berperilaku, bereaksi, dan merespon sebagai hasil dari 

pengalaman.mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran terpadu yang 

terdiri dari beberapa cabang ilmu, yaitu sosiologi, ekonomi, geografi dan sejarah. 

Hal itu akan di gunakan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang 

kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan belajarnya melalui kegiatan 

pembelajaran. 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa melalui 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar juga dapat dicapai selama proses belajar 

berlangsung. Menurut Purwanto (2011:54) hasil belajar adalah perubahan perilaku 

yang terjadi setelah proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Perilaku siswa dapat dilihat ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi suatu 

pertimbangan mendapatkan hasil terbaik dari hasil belajar yang dimiliki oleh 

siswa yaitu harus memahami pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar 

dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar atau pembelajaran. 

Untuk tercapainya hasil belajar yang tinggi dan baik  bukanlah suatu hal 

yang mudah, karena keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor 

yang dapat mempengaruhinya, antara lain adalah faktor internal dan faktor 

eksternal. Adapun faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri anak itu 

sendiri, seperti kesehatan, mental, tingkat kecerdasan, minat dan sebagainya. 
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Sedangkan faktor eksternal, adalah faktor yang datang dari luar diri anak, seperti 

kebersihan rumah, udara, lingkungan, keluarga, masyarakat, teman, guru, media,  

sarana dan prasarana belajar.  

Penilaian berhubungan dengan setiap bagian dari proses pendidikan, bukan 

hanya keberhasilan belajar, tetapi mencakup semua aspek dalam proses belajar 

mengajar. Aspek-aspek penilaian dalam pembelajaran mencakup tiga ranah 

(domain), yaitu : a). Ranah kognitif,  mencakup kegiatan mental (otak), dengan 

bentuk penilaian dibedakan menjadi enam tingkatan yaitu mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan; b). Ranah afektif, 

bertujuan untuk mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan 

pandangan/pendapat dan sikap/nilai dari siswa terhadap peristiwa atau fenomena 

tertentu. Ranah afektif mencakup lima kategori utama yaitu penerimaan, 

tanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan nilai kompleks. c). Ranah 

psikomotorik, bertujuan untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan gerak atau 

aktivitas fisik, misalnya keterampilan atau skills (Mas’ud dan Sundari, 2010: 89). 

Berdasarkan hasil observasi hari Senin tanggal 15 Januari 2019 di peroleh 

data bahwa jumlah siswa kelas VIII berjumlah 44 orang, nilai KKM 75. 

Berdasarkan ulangan mata pelajaran IPS yang mencapai KKM 6 (20%) siswa, 

yang belum mencapai KKM 24 (80%) siswa. Nilai rata- rata mata pelajaran IPS 

64.21 ini menunjukkan bahwa hasil belajar IPS masih rendah. Selain itu metode 

yang digunakan untuk pembelajaran IPS adalah metode ceramah dan model 

pembelajaran langsung. Oleh sebab itu metode pada mata pelajaran IPS dari guru 

mengajar dengan cara itu dapat diketahui bahwa model yang digunakan kurang 

bervariasi, berpengaruh kepada siswa dalam menerima pembelajaran. Hal ini 



4 
 

dikarenakan siswa memiliki kemampuan yang berbeda–beda, maka untuk 

menanggapai pembelajaran dengan model yang kurang bervariasi, menyebabkan 

siswa sulit memahami materi yang disampaikan guru. Wena (2014) Strategi 

pembelajaran inkuiri sosial di kembangkan oleh Massialas dan Cox untuk 

memecahkan masalah dalam pembelajaran sosial karena strategi ini khusus di 

rancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam 

memecahkan masalah masalah sosial, beberapa hasil penelitian menunjukan 

bahwa strategi ini efektif meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa 

dalam memecahkan masalah-masalah social (Joice dan Weil,1992), strategi ini 

merupakan sinkronisasi antara teori mengajar dan teori belajar, yang memiliki 

prosedur yang sistematis dan mudah diterapkan oleh pengajar. 

Bedasarkan kondisi tersebut peneliti berkolaborasi dengan guru kelas 

untuk melakuakan penelitian proses pembelajaran IPS, dengan cara menggunakan 

Model Inkuiri Sosial. Model Inkuiri Sosial dinilai sebagai suatu strategi 

pembelajaran yang berorietansi kepada pengalaman siswa. Menurut Bruce Joyce 

Inkuiri Sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial (social 

family) subkelompok konsep masyarakat (concert of socienty). Model inkuiri 

sosial dapat mengatasi permasalahan yaitu dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

karena, Menurut Wina Sanjaya (Ahmad Susanto 2014:181-182) kelebihan model 

inkuiri adalah, antara lain: a) merupakan model pembelajaran yang menekankan 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran 

lebih bermakna, b) Memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai 

dengan gaya belajar mereka, c) Sesuai dengan perkembangan psikologi belajar 
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modern yang memandang belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman, d) Memfasilitas berbagai karakter peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin membantu atau mengatasi 

berbagai masalah tersebut, oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian 

“Pengaruh model inkuiri sosial terhadap hasil belajar siswa kelas VIII IPS SMPN 

30 Muaro Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat 

di rumuskan dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat pengaruh penerapan 

model pembelajaran inkuiri sosial terhadap hasil belajar siswa kelas VIII IPS 

SMPN 30 Muaro Jambi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, 

maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

model pembelajaran inkuiri sosial terhadap hasil belajar siswa kelas VIII IPS 

SMPN 30 Muaro Jambi. 

1.4   Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

penulisan proposal ini. Dalam pembatasan masalah yang tepat dan benar, maka 

arah dari pembahasan masalah akan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.  

Penyusunan Proposal ini, penulis memberikan batasan mengenai : 

1. Penerapan model pembelajaran mata pelajaran IPS di batasi pada model 

inkuiri sosial, 
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2. Hasil belajar siwa di batasi pada hasil belajar mata pelajaran IPS semester 

ganjil 2019/2020, 

3. Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas VIII IPS SMPN 30 Muaro Jambi 

semester ganjil 2019/2020. 

1.5.  Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang pengaruh model 

pembelajaran inkuiri sosial terhadap hasil belajar. 

b. menambah atau memperluas cakrawala pengetahuan khususnya 

mengenai model pembelajaran inkuiri sosial 

c. Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan bagi peneliti selanjutnya. 

1.5.2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman 

Mengenai model pembelajaran inkuiri sosial yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi kejenuhan siswa dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar yang optimal. 

c.  Bagi Guru 

memberikan sumbangan pada para pendidik bahwa perlu adanya 

pengunaan model pembelajaran yang baru seprti model pembelajaran 

inkuiri sosialuntuk meningkatkan pembelajaran agar keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar di kelas dapat tercapai. 
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d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, dapat menjadi masukan dalam rangka 

mengefektifkan pembinaan serta pengembangan bagi guru agar dapat 

profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga mutu 

pendidikan dapat di tingkatkan. 

1.6 Definisi Operasional 

 Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan definisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional yang dimaksud adalah: 

1) Hasil Belajar adalah nilai aspek pengetahuan siswa pada ulangan harian  

tahun pelajaran 2019/2020. 

2) Proses pembelajaran inkuiri sosial adalah suatu pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata untuk belajar tentang cara berfikir 

kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran. 

 


