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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pendidikan Nasional disampaikan dalam UU No. 20 Tahun 

2003, yaitu: „Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

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

serta bertanggung jawab‟ (dalam Ruhimat, 2009, hlm. 20).  

Dari kalimat di atas dapat dipahami bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik 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.  

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap 

manusia di muka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan 

manusia. Dalam kondisi apapun manusia tidak dapat menolak efek dari 

penerapan pendidikan. Pendidikan diambil dari kata dasar didik, yang 

ditambah imbuhan menjadi mendidik. Mendidik berarti memelihara atau 

memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari pengertian ini 

didapat beberapa hal yang berhubungan dengan Pendidikan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Djahiri (1980, hlm. 3) bahwa: 

„Pendidikan adalah merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan 

berlangsung kontinyu (terus menerus sepanjang hayat) kearah 

membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan 

berbudaya (civilized).‟ 

 

Dari kalimat di atas, peneliti sependapat dengan pendapat tersebut 

karena pendidikan harus terus menerus dilakukan sepanjang hayat, 
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pendidikan juga bukan hanya di ruang lingkup sekolahan saja, melainkan 

dimanapun kita berada, kita bisa mengambil pelajaran yang ada di sana. 

Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 menegaskan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang di 

berikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan 

isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, 

Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik di 

arahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.  

  Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan dimasyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta 

didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada 

bidang ilmu yang berkaitan.   

Dengan demikian, IPS bukan ilmu sosial dan pembelajaran IPS yang 

dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi 

tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis 

dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala, dan masalah sosial 

masyarakat, yang bobot dan keluasannya disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan masing masing. 

Sapriya (2012, hlm. 7). IPS merupakan suatu bidang kajian tentang 

masalah-masalah sosial, dimana siswa dapat mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Materi-materi 

dalam pembelajaran IPS dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga siswa dapat dengan mudah memahami pembelajaran IPS karena 

ruang lingkup dari IPS masih dalam konteks masyarakat  

 Meskipun idealnya hakikat pendidikan secara teoritis belum dapat 

menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dimasyarakat salah satunya 

adalah masalah konflik, konflik bisa terjadi baik antar teman di sekolah 

maupun dimasyarakat, konflik sering kali terjadi disekitar kita dalam bentuk 
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yang sederhana maupun yang bersifat destruktif. Akhir-akhir ini juga terdapat 

kecenderungan terjadinya eskalasi konflik yang bersifat deskruktif, yang 

ternyata bukan hanya terjadi dilingkungan masyarakat luas, tetapi juga pada 

kalangan generasi muda terdidik, seperti para pelajar dan mahasiswa.  

Maftuh (2008, hlm. 22 ) menyebutkan:  

„Pada dasarnya konflik dikalangan generasi muda tidak perlu selalu 

dipersepsi secara negatif. Jika konflik dipersepsi secara positif dan 

dipecahkan secara konstruktif, konflik kemudian dapat menjadi sarana 

belajar dari pengalaman kehidupan nyata dan juga dapat membantu 

mengembangkan self conceft mereka‟.  

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, peneliti berpendapat 

bahwa memang konflik seharusnya dipandang secara positif dan harus 

dijadikan bahan pembelajaran di sekolah, agar para siswa dapat memahami 

dan mengerti tentang konflik.    Oleh karena itu, peserta didik harus di didik 

dan dilatih dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikap, serta keterampilan 

untuk memecahkan masalah  dan mengelola konflik secara positif. Sebagai 

hasilnya nanti para generasi muda diharapkan mampu menyelesaikan konflik 

mereka secara konstruktif sepanjang waktu mereka di sekolah atau di kampus 

dan di dalam kehidupan mereka di masyarkat. 

Para remaja yang termasuk kategori  pada pelajar tingkat SMP, secara 

psikologis berada pada fase mencari jati diri. Pada umumnya mereka 

mempunyai ingin tampil beda sehingga menjadi pusat perhatian. Mereka juga 

punya keinginan yang tinggi untuk mencoba segala sesuatu yang baru, karena 

menjadi tantangan buat mereka. Pada tahan usia antara 12 sampai 18 tahun 

anak sudah memasuki usia remaja dan mulai mencari jati dirinya. Masa ini 

adalah masa peralihan antara dunia anak-anak ke remaja. Secara biologis 

anak pada tahap ini sudah mulai memasuki tahap dewasa, namun secara 

psikis usia remaja masih belum bisa diberi tanggung jawab yang berat 

layaknya orang dewasa. Pertanyaan “Siapa Aku?” menjadi penting pada 

tahapan ini. Pada tahap ini, seorang remaja akan mencoba banyak hal untuk 

mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya. Biasanya mereka akan 

melaluinya dengan teman-teman yang mempunyai kesamaan komitmen 
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dalam sebuah kelompok. Hubungan mereka dalam kelompok tersebut sangat 

erat, sehingga mereka memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama 

anggota kelompok.  

Pada fase mencari jati diri  peserta didik SMP kadang kala bersifat 

negatif dan menyimpang, banyak contoh kasus yang terjadi belakangan ini 

yang menyangkut siswa SMP diantara nya terjadinya konflik sosial antara 

siswa yang berbeda sekolah (tawuran), bahkan di dalam satu kelas pun sering 

terjadi konflik antar siswa misalnya yaitu saling bully, ejek, saling 

mengandalkan di dalam pekerjaan kelompok, bergenk-genk dan yang lainnya. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) membahas mengenai 

masalah-masalah sosial baik dalam kehidupan masyarakat maupun di sekolah 

yang di susun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat. Salah satu alternatif pemecahan masalah konflik sosial yang 

terjadi dikalangan peserta didik adalah pendekatan melalui pendidikan IPS 

dengan menggunakan penggunaan metode Problem Based Learning (PBL).  

Metode Problem Based Learning (PBL) dipilih karena metode ini 

dapat membantu guru menghubungkan materi pelajaran yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata, mendorong peserta didik membuat hubungan 

antara pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya, dan 

menantang siswa agar belajar mengenai masalah-masalah sosial, bekerjasama 

dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah nyata khususnya masalah 

konflik sosial. 

Dengan metode Problem Based Learning (PBL) tersebut diharapkan 

peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam 

pada bidang ilmu yang berkaitan. 

Pada saat melakukan observasi pra-penelitian dan pengamatan awal 

yang dilakukan di kelas VIII-B di SMP Muhammadiyah 6 Bandung, peneliti 

menemukan beberapa temuan ketika pembelajaran IPS belangsung di kelas. 

Siswa cenderung hanya mendengarkan, mencatat, dan menghapal 

pembelajaran IPS. Yang peneliti amati terlihat bahwa pembelajaran yang 
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berlangsung di kelas hanya menekankan pada guru berceramah materi-materi 

yang akan diajarkan. Ini menjadikan pembelajaran IPS bersifat monoton yang 

dimana siswa lebih banyak menerima materi IPS yang diberikan guru. 

Sedangkan pembelajaran IPS berhubungan dengan dunia sosial, masalah-

masalah sosial sehingga jika pembelajaran IPS diajarkan dan dipelajari secara 

baik banyak aspek-aspek yang sangat penting yang akan didapatkan oleh para 

siswa. 

Pada saat ini masalah-masalah sosial banyak terjadi dikalangan pelajar 

mulai dari tawuran antar pelajar, saling mengejek (bully),  para siswa 

melakukan kekerasan kepada siswa lain yang disebabkan oleh hal sepele, 

maka dari itu perlu nya antisipasi dan upaya agar masalah tersebut tidak 

terjadi lagi dikalangan pelajar. Para pelajar harus diajarkan dan dilibatkan 

langsung terhadap masalah-masalah sosial khususnya konflik sosial agar para 

pelajar bisa mempelajari, memahami dan dapat mengelola konflik sosial.  

Dengan adanya masalah tersebut  maka  perlu adanya perbaikan 

pembelajaran dan sikap peserta didik terhadap masalah-masalah sosial dalam 

kelas VIII-B SMP Muahmmadiyah 6 Bandung maupun di luar kelas sebagai 

inovasi yang akan dikaji dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian kepada siswa mengenai masalah-masalah konflik 

sosial yang terjadi disekitar siswa, agar siswa dapat meningkatkan dalam 

mengelola konflik sosial dengan baik dan benar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berfokus pada masalah konflik 

sosial dengan judul “Peningkatan Keterampilan Mengelola Konflik Sosial 

Melalui Problem Based Learning (PBL) dalam Pembelajaran IPS. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

permasalahan: 

1. Bagaimana perencanaan  penggunaan metode Problem Based Learning 

untuk meningkatkan keterampilan mengelola konflik sosial dalam 

pembelajaran IPS di SMP Muhammadiyah 6 Bandung? 
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2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan metode Problem Based Learning 

untuk meningkatkan keterampilan mengelola konflik sosial dalam 

pembelajaran IPS di SMP Muhammadiyah 6 Bandung? 

3. Bagaimana hasil penggunaan metode Problem Based Learning untuk 

meningkatkan keterampilan mengelola konflik sosial dalam 

pembelajaran IPS di SMP Muhammadiyah 6 Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

1. Ingin memperoleh gambaran tentang perencanaan  penggunaan metode 

Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan mengelola 

konflik sosial dalam pembelajaran IPS di SMP Muhammadiyah 6 

Bandung? 

2. Ingin memperoleh gambaran tentang pelaksanaan penggunaan metode 

Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan mengelola 

konflik sosial dalam pembelajaran IPS? 

3. Ingin memperoleh gambaran tentang hasil penggunaan metode Problem 

Based Learning untuk meningkatkan keterampilan mengelola konflik 

sosial dalam pembelajaran IPS? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memperkaya keilmuan peneliti serta menjadikan referensi bagi 

penelitian  selanjutnya 

b) Hasil penelitian mengenai peningkatan keterampilan mengelola 

konflik sosial melalui problem based learning dalam pembelajaran 

IPS dan  dikembangkan, sehingga dapat memperkaya pengetahuan 

guru dalam menggunakan media dan masalah-masalah sosial dalam  

pembelajaran IPS. 
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2. Manfaat praktis 

a) Bagi Guru 

1) Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dalam 

mengembangkan berbagai keterampilan temasuk model-model 

pembelajaran untuk menangani permasalahan pembelajaran 

aktual yang dihadapi di kelas. Sehingga materi yang diberikan 

lebih bervariasai dan pembelajaran IPS dipandang sebagai mata 

pelajaran yang menyenangkan untuk dipelajari lebih lanjut. 

2) Proses belajar mengajar di kelas guru mengajak siswanya untuk 

lebih memahami fenomena sosial yang terjadi di lingkungannya 

b) Bagi Siswa 

1) Siswa dapat mengelola konflik sosial dengan baik dan benar 

2) Siswa dapat lebih mengerti dan paham mengenai konflik sosial 

3) Siswa akan lebih peduli terhadap kehidupan sosial nya 

c) Bagi Sekolah 

1) Penelitian ini dapat memberikan pelayanan terbaiknya terhadap 

kualitas pendidikan serta perbaikan pembelajaran dengan cara 

guru memperbaiki materi isi dengan inovasi-inovasi 

pembelajaran.  

2) memberikan kontribusi terhadap peningkatan prestasi sekolah 

melalui peningkatan capaian SKL 

d) Bagi peneliti 

1) Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat memberikan 

khasanah keilmuan bagi penelitian lebih lanjut dan dapat 

mempersiapkan diri mengolah keterampilan dan kemampuan 

menjadi guru profesional, salah satunya dengan memanfatkan 

media dalam pembelajaran IPS. 

 

E. Sistematika Skripsi 

BAB I Pendahuluan, merupakan bahasan mengenai pendahuluan, 

bagian awal dari penulisan skripsi. Dalam bagian pendahuluan ini dipaparkan 
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mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II berisi mengenai bahasan kajian pustaka yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diambil dan rumusan masalah yang dibahas. 

Dalam bab ini dijelaskan tentang sumber-sumber buku dan sumber lainnya 

yang digunakan peneliti sebagai referensi yang dianggap relevan. 

BAB II Kajian Pustaka, merupakan bahasan mengenai kajian pustaka 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil dan rumusan masalah 

yang dibahas. Dalam bab ini dijelaskan tentang sumber-sumber buku dan 

sumber lainnya yang digunakan peneliti sebagai referensi yang dianggap 

relevan. 

BAB III Metode Penelitian, membahas mengenai metode penelitian 

yang berisi mengenai pendekatan dan metode penelitian secara rinci, lokasi 

dan subjek penelitian, prosedur dan tahap persiapan penelitian, prosedur 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), teknik pengumpulan data, analisis data dan 

validasi data. 

BAB IV Hasil Penelitian, membahas tentang hasil penelitian dan 

analisis data dari hasil pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas di SMP  

Muhammadiyah 6 Bandung. 

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi, membahas mengenai penutup 

yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sekaligus menjawab rumusan masalah secara singkat, dan 

rekomendasi atau saran untuk peneliti selanjutnya. 

 


