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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di kelas VIII G 

SMPN 2 Lembang, peneliti menemukan beberapa masalah. Masalah yang paling 

terlihat yaitu kurangnya pemahaman konsep siswa dalam pembelajararan IPS. 

Masalah tersebut terlihat pada saat proses pembelejaran IPS di kelas sedang 

berlangsung.  

Masalah yang terlihat pada pembelajaran IPS di kelas VIII G yang pertama 

yaitu, ketika guru mengajukan pertanyaan tentang konsep-konsep materi IPS 

sebagai salah satu langkah stimulasi siswa dalam proses pembelajaran pada 

pertemuan kali itu, kebanyakan siswa menjawab dengan jawaban tidak tahu 

ataupun jawaban yang keluar dari materi. Permasalahan kedua yang terlihat yaitu 

ketika siswa diminta untuk menjelaskan kembali mengenai konsep yang telah 

disampaikan oleh guru hanya ada beberapa siswa yang bisa menjawab, padahal  

konsep tersebut sudah disampaikan sebelumnya. Pada tahap evaluasi, Siswa 

diminta untuk memberikan contoh konsepyang telah disampaikan melalui metode 

tanya jawab. Namun kemampuan siswa memberikan contoh terhadap konsep yang 

telah diajarkan masih kurang. Indikasi kurangnya pemahaman konsep yang 

lainnya yaitu dapat dilihat dari hasil post test siswa yang rendah.  

Peneliti berasumsi bahwa permasalahan  tersebut ada dikarenakan kurang 

minatnya siswa pada pembelajaran IPS. Indikator kurang minatnya siswa pada 

pembelajaran IPS yaitu banyaknya siswa yang melakukan aktivitas lain di luar  

kegiaatan belajar mengajar seperti mengobrol, bermain handphone, bercanda, dan 

ada  pula yang berkeliaran di dalam kelas. Hal tersebut membuat kelas tidak 

kondusif sehingga suara guru yang sedang menyampaikan materi kurang 

terdengar. Hal ini mengakibatkan konsep-konsep yang disampaikan tidak dapat 

diterima oleh siswa sehingga meyebabkan kurangnya pemahaman konsep siswa 

pada materi pelaran IPS.   

Dari hasil wawancara siswa, didapatkan informasi bahwa siswa 

menganggap pembelajaran IPS itu membosankan karena pembelajaran IPS hanya 

mendengarkan guru menyampaikan materi dan mencatat apa yang disampaikan 
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oleh guru. Hal tersebut yang menyebabkan siswa melakukan aktivitas di luar 

kegiatan belajar mengajar untuk menghilangkan kejenuhan di kelas. Hasil 

wawancara tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti di kelas yaitu guru hanya 

berceramah dan bertanya jawab sepanjang proses pembelajaran IPS berlangsung.  

Rendahnya pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPS juga 

disebabkan oleh kurangnya sumber belajar yang siswa gunakan. Satu buku paket 

IPS digunakan untuk satu bangku atau dua orang, bahkan ada satu bangku yang 

tidak mempunyai buku paket IPS. Sumber internet yang saat ini dapat digunakan 

sebagai sumber belajar juga belum bisa digunakan oleh seluruh siswa. Hanya 

sebagian siswa yang memiliki smartphone untuk bisa mengakses internet dengan 

mudah. Fasilitas sekolah pun belum memadai untuk menggunakan internet 

sebagai sumber belajar dan guru tidak mencoba memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar.  

Kurang memahaminya siswa terhadap makna dari pembelajaran IPS juga 

menjadi penyebab kurang mampunya siswa dalam memahami konsep. 

Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mata pelajaran IPS yaitu Geografi, 

Sejarah, Sosiologi dan juga Ekonomi. Mereka terbebani dengan materi IPS yang 

parsial sehingga membuat mereka malas untuk mengikuti pembelajaran IPS.  

Dari hasil wawancara dengan guru didapatkan informasi bahwa kelas VIII 

G pemahaman konsep dalam pembelajaran IPS kurang dibandingkan dengan 

kelas yang lainnya. Pada saat wawancara, guru mengeluhkan kelas yang sulit 

untuk dikondisikan sehingga suara guru yang tidak bisa begitu keras kurang di 

dengar oleh siswa di kelas sehingga materi yang disampaikan tidak tersampaikan 

dengan baik. Guru juga mengatakan bahwa kurangnya buku paket menjadi salah 

satu kendala dalam pembelajaran IPS. Guru juga mengakui bahwa dia kurang bisa 

menggunakan media lain selain buku paket dikarenakan fasilitas di sekolah yang 

belum lengkap seperti ruangan kelas tidak terdapat saklar listrik untuk 

menggunakan proyektor dan ruang Laboratorium yang hanya ada satu dalam satu 

sekolah. Masalah tersebut selaras dengan masalah yang ditemukan oleh peneliti di 

lapangan seperti yang sudah dibahas sebelumnya.  

Masalah kurangnya pemahaman konsep siswa juga terlihat dari rendahnya 

hasil belajar siswa. Pada pertemuan berikutnya guru membagikan test uraian 
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mengenai materi pertemuan yang sudah disampaikan. Hasil dari test tersebut 

menunjukan 75% nilai siswa di bawah KKM yang ditentukan oleh sekolah yaitu 

76 dan 25% nilai siswa di atas KKM dengan rata-rata nilai keseluruhan 66,8. Dari 

hasil tersebut dapat diidentifikasikan bahwa pemahaman konsep siswa di kelas 

VIII G masih rendah. Oleh karena itu butuh tindakan lanjut yang dilakukan oleh 

guru untuk menangani masalah ini. 

Pengalaman yang sedikit membuat guru kurang begitu mengetahui metode 

pembelajaran yang membuat siswa lebih berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. Dari hasil wawancara, guru hanya menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab dan diskusi dalam proses pembelajaran IPS. Guru juga hanya terpaku 

pada media pembelajaran powerpoint yang sulit digunakan di sekolah tersebut. 

Guru kurang bisa menggunakan media lain sebagai media pembelajaran IPS. 

Lingkungan sekitar yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPS juga kurang 

dimanfaatkan oleh guru.  

Pemahaman konsep dalam pembelajaran IPS sangat penting dimiliki oleh 

siswa. Pemahaman konsep erat kaitannya dengan pencapaian suatu tujuan 

pembelajaran. Jika siswa kurang memahami konsep yang ada di dalam 

pembelajaran IPS bagaimana siswa tersebut dapat mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Memahami konsep dalam pembelajaran IPS tercantum dalam 

tujuan dari pendidikan IPS pada jenjang SM/MTs/SMPLB. 

Tujuan pendidikan  IPS yang dikemukakan oleh Sapriya (2008, hlm. 201), 

yaitu: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetensi 

dalam 
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Nasution (2006, hlm. 76) mengatakan bahwa “konsep sangat penting bagi 

manusia, karena digunakan dalam komunikasi denga orang lain, dalam berpikir, 

dalam belajar, membaca, dan lain-lain. Tanpa konsep, belajar akan sangat 

terhambat”. Dari kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa pemahan konsep adalah 

salah satu hal yang penting  dalam kegiatan belajar mengajar. Jika siswa kurang 

memahami konsep yang terdapat dalam materi pembelajaran maka sulit pula 

tujuan pembelajarn tercapai. Tidak memahaminya siswa terhadap konsep IPS juga 

menyebabkan siswa tidak mengetahui makna dari IPS sehingga siswa memandang 

bahwa IPS adalah pelajaran yang membosankan 

Pentingnya pemahaman konsep dalam pembelajaran IPS dimiliki oleh siswa 

juga dikemukakan oleh Puskur (dalam Yemin, 2013, hlm. 3) bahwa  

ketika pemahaman konsep pembelajaran dapat diimplemenasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, hal ini dapat mendorong terwujudnya tujuan 

pembelajaran IPS itu sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari.  

 

Mengacu pada teori-teoru di atas, permasalahan kurangnya pemahaman 

konsep siswa di kela VIII G SMP 2 Lembang menjadi hal yang urgent dalam 

pembelajaran IPS. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk menjadikan 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran IPS 

menjadi fokus penelitian.  

Pemahaman konsep merupakan suatu kemapuan yang bukan hanya 

mengetahui, mengingat, atau mejelaskan, melainkan siswa harus mampu 

menerangkang, menginterprestasikan, menerapakan, melihat dari perspektif, 

menunjukan empati, serta mengungkapkan pengetahuan diri sendiri.   

Hal yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pemahaman konsep 

pembalajaran IPS yaitu bagaiman menyampaikan konsep abstrak yang terdapat di 

dalam materi IPS menjadi nyata di depan siswa sehingga siswa dapat memahami 

konsep yang ada dan dapat merubah paradigma siswa tentang sulitnya 

pembelajaran IPS. Seperti yang dikatakan oleh Sapriya, bahwa “perlunya 
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penguasaan konsep pembelajaran ips peserta didik secara mendalam agar 

paradigma sulitnya pembelajaran berkembang kearah yang lebih positif dan 

menyenangkan” (Sapriya, 2007, hlm. 1-2).  

Tantangan tersebut bisa dihadapi dengan kreativitas guru menggunakan 

media ataupun metode dalam pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh 

(Sumaatmadja, 2002, hlm. 310) bahwa “Hal tersebut sebetulnya bisa dilakukan 

dengan memanfaatkan sumber, metode, dan media pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik sehingga mampu mentransfer pengetahuan 

dengan baik”.  

Berdasarkan kutipan dari Sumaatmadja sebelumnya maka untuk mengatasi 

permasalahan kurangnya pemahaman konsep yang ditemukan pada saat observasi 

awal peneliti salah satunya dengan cara merubah metode yang berpusat   pada 

guru menjadi metode yang berpusat pada siswa. oleh karena itu, salah satu 

alternatif untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman konsep yang dapat 

diambil adalah dengan penerapan model discovery Learning dalam pembelajaran 

IPS.  

Menurut Sumaatmadja (dalam Rismayanti, 2009, hlm. 5), hakekat 

pembelajaran IPS adalah mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehiduan 

manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya dipermukaaan 

bumi. Dari pernyataannya tersebut dapat dikatakan bahwa pelajaran IPS harus 

melibatkan siswa dengan kehidupan manusia. Dimana kehidupan manusia tidak 

terlepas dari masalah –masalah sosial yang ada. Pembelajaran siswa di kelas tidak 

hanya melihat dan mempelajari, tetapi juga menelaah dan mengkaji.  

Berpedoman pada hasil pengamatan awal di atas, salah satu alternatif untuk 

mengatasi masalah pemahan konsep yang ada di kelas VIII G yaitu dengan 

penerapan model discovery learning. Model discovery learning memberikan 

kesempatan pada siswa untuk membuktikan sebuah konsep secara langsung 

dengan cara mencari sendiri informasi baik melalui wawancara, pengamatan, 

demonstrasi ataupun ekseperimen. Hamdani, (dalam Maulana, 2014, hlm. 3) 

mengemukakan bahwa discovery (penemuan) adalah proses mental ketika siswa 

mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prinsip. Adapun proses mental, 
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misalnya mengamati, menjelaskan, mengelompokan, membuat kesimpulan dan 

sebagainya.  

Discovery learning adalah salah satu model pembejaran yang berpusat pada 

siswa. Slameto megungkapkan,  bahwa “Di dalam discovery Learning, tidak 

semua yang harus dipelajari dipresentasikan dalam bentuk yang final, beberapa 

bagian harus diidentifikasi oleh pelajar sendiri” (Slameto, 2003, hlm. 24). 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas. Model pembelajaan discovery 

dapat memberika pengalaman belajara secara langsung dan nyata kepada siswa 

untuk menemnukan dan membuktikan sebuah konsep dengan cara menemukan 

atau memnuktikan dengan mencari data di lapangan baik itu melalui wawancara, 

eksperimen, observasi ataupaun dengan cara mencari literatur lain. Pembelajaran 

yang seperti iu membuat siswa akan lebih memahami konsep yang dipelajari 

karena siswa terlibat langsung dalam menemukan konsep. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bruner (dalam Dahar, 2006, hlm. 79) bahwa belajar penemuan 

sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan 

sendirinya memberikan hasil yang paling baik. berusaha sendiri untuk mencari 

pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan 

pengetahuan yang benar-benar bermakna.  

Berdasarkan latar belalang yang dijelaskan di atas, maka perlu diadakan 

perbaiakan dalam proses pembalajaran sebagai upaya memperbaiki kemampuan 

pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran IPS di kelas VIII G. Sebagai 

bentuk upaya perbaikan proses pembelajaran, penulis memutuskan untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul  “Penerapan Model Discovery 

Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa 

Dalam Pembelajaran IPS (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI SMPN 2 

LEMBANG)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti merumuskan 

masalah utama dalam penelitian ini yaitu “bagaimana penerapan model Discovery 

Learning  untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa  dalam 

pembelajaran IPS di kelas VIII-G SMPN 2 Lembang?” 
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Berdasarkan rumusan masalah utama di atas, maka rumusan secara spesifik 

dalam peneliyian ini dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Bagaimana guru merencanakan penerapan model Discovery Learning  

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

IPS di kelas VIII-G SMPN 2 Lembang? 

2. Bagaimana guru melaksanakan penerapan model Discovery Learning  

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

IPS di kelas VIII-G SMPN 2 Lembang? 

3. Bagaimana peningkatan pemahan konsep siswa dengan menggunakan 

model discovery learning dalam pembelajaran IPS? 

4. Bagaimana guru mengatasi kendala dalam penerapan penerapan 

model Discovery Learning  untuk meningkatkan pemahaman konsep 

siswa dalam pembelajaran IPS di kelas VIII-G SMPN 2 Lembang? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibuat dan dilaksanakan adalah sesuai dengan rumusan 

masalah yang yang ditentukan, maka sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui cara guru merencanakan penerapan model 

Discovery Learning  untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa 

dalam pembelajaran IPS di kelas VIII-G SMPN 2 Lembang. 

2. Untuk mengetahui cara guru melaksanakan penerapan penerapan 

model Discovery Learning  untuk meningkatkan pemahaman konsep 

siswa dalam pembelajaran IPS di kelas VIII-G SMPN 2 Lembang. 

3. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran IPS. 

4. Untuk mengetahui bagaimana cara guru mengatasi kendala dalam 

penerapan penerapan penerapan model Discovery Learning  untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran IPS di 

kelas VIII-G SMPN 2 Lembang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, yakni: 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPS 

2) Mendorong siswa lebih aktif, kreatif dan percaya diri dalam 

mengungkapkan pendapat. 

3) Mendapatkan pengajaran yang konkrit yaitu tidak hanya sekedar 

konsep melainkan proses suatu kejadian. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan informasi dan rujukan bagi para guru  dalam proses 

belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran IPS dalam upaya 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

2) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengatasi masalah dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan sosial (IPS). 

3) Dapat memberi inspirasi bagi guru untuk melakukan proses 

pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga tercipta 

pembelajaran yang menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam upaya pengadaan 

inovasi pembelajaran bagi para guru lain 

2) Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Lembang. 

d. Bagi Peneliti  

1) Mendapatkan ilmu untuk berprofesi sebagai guru IPS secara 

langsung di lapangan/ di kelas.  

2) Penyelesaian studi S1 peneliti di Program Pendidikan Pendidikan 

IPS.  

E. Struktur Organisasi Penulisan 

Struktur organisasi dalam penyusunan skripsi ini bersikan rincian tentang 

urutan penulisan dari setiap bab dan bagian dalam skripsi mulai dari bab satu 

hingga bab terakhir. Struktur organisasi dalam penyusunan skripsi dijabarkan 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini berisikan beberapa subbab, yaitu latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian,  serta 

struktur organisasi penulisan  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini berisikan penjabaran teori-teori menenai konsep yang berkaitan 

dengan tema yang diangkat untuk menganalisis permasalahan dalam 

penulisan hasil penelitian dan menjadikannya sebagai kerangka berfikir 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini bereisikan tentang metodelogi penelitian. Bab ini memaparkan 

tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tahapan yang 

dijelaskan dalam bab ini adalah dimulai dari metode penelitian yang 

digunakan, tahap persiapan, prosedur pelaksanaan, analisis data yang 

mencangkup sumber data, teknik pengumpulan data dan alat pengumpul 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian yang 

didasarkan pada data, fakta yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan 

serta informasi yang berasal dari sumber-sumber literatur yang kapabilitas 

dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan bab terakhir yang berisi paparan garis besar dan simpulan atas 

hasil penelitian yang dilakukan dan dihasilkan dari penelitian yang 

dilakukan peneliti sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. 

Serta saran-saran atau rekomendasi yang diberikan  oleh peneliti 

berdasarkan hasil penelitian. 

 


