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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab pertama dari skripsi adalah pendahuluan yang mencakup gambaran 

umum dalam penyusunan. Peneliti menyusun pembagian dari ringkasan setiap isi 

dari yang dibagi menjadi lima bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan organisasi skripsi. 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Guru sebagai pelaksana (organizer) harus mampu menciptakan situasi yang 

merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Namun, tidak semua guru 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam menyusun RPP sesuai 

dengan konteks dan kebutuhan sekolah di tempat mereka mengajar. Hal tersebut 

dapat dilihat pada prapenelitian yang dilakukan peneliti pada bulan Mei tahun 2022 

di SMP Negeri Cibatu Kabupaten Garut, yakni RPP yang dibuat oleh guru hanya 

sebagai syarat administrasi sehingga tidak jarang dibuat dengan copy paste. Selain 

itu, RPP juga diperoleh dari rekan sejawat pada musyawarah guru mata pelajaran 

(MGMP). Bahkan, tidak jarang RPP diunduh dari google, selanjutnya diganti 

identitas pembuat. Hal ini diperkuat adanya fakta bahwa guru hanya copy paste 

RPP dari guru lain (Arif, Republika.co.id ”RPP-ku Untukku, RPP-mu Untukmu” 

19/03/2012). Hal ini jelas sebagai gambaran bahwa pembuatan RPP tidak betul-

betul dipersiapkan dan dibuat guru sebagai pedoman pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Padahal, pembuatan RPP bukan hanya sebagai syarat administrasi, 

justru RPP yang dibuat secara baik untuk memastikan proses pembelajaran yang 

berkualitas, dan dengan hasil pembelajaran yang optimal.   

 Hal tersebut terbukti dari beberapa penelitian tentang RPP, di antaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Budi Utami, Sri Yamtinah, dan Widiastuti Agustina 

(2016) dengan judul ”Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik yang 

Disusun Guru SD” dengan hasil atau temuan penelitian  bahwa guru telah 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tematik dengan rincian sebagai 
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berikut, kegiatan pendahuluan sebesar 78,8%, kegiatan inti 77,6%, dan penutup 

sebesar 76,7% dan melaksanakan penilaian pembelajaran otentik melalui catatan 

kegiatan peserta didik, catatan pengamatan, tugas kelompok, diskusi, portofolio, 

dan penilaian kinerja peserta didik. Dari hasil penelitian tersebut, dapat dimaknai, 

belum seluruh guru mampu menyusun RPP secara lengkap, masih ada guru yang 

dalam menyusun RPP tidak menyertakan bagian pendahuluan (21,2%), tidak 

menyertakan kegiatan inti (22,4%), dan tidak menyertakan bagian penutup atau 

refleksi (23,3%). Penelitian lain, dilakukan Dewa Ayu Diah Pradnyawati (2021) 

dengan judul "Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran IPA oleh Guru SMP Negeri di Kecamatan 

Sawan." Ditemukan,  50% guru mendapatkan RPP dari MGMP, 20% 

memvariasikan RPP milik teman yang disesuaikan kembali dengan keadaan 

sekolah, 30% guru membuat sendiri RPP IPA. Sementara, temuan penelitian Dinda 

Marcelina, Maharani, dan Siti Dewi (2021) dengan judul ”Analisis Kesesuaian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Daring terhadap Pelaksanaan 

Pembelajaran di SD Negeri SD Palembang”. Hasil dari penelitian ini yaitu RPP 

yang dibuat guru kurang sesuai dengan RPP daring. Hal ini menggambarkan RPP 

yang dibuat guru belum memadai.  

 Guru seharusnya memiliki kemampuan untuk menyusun RPP dengan tepat 

dan rinci. Hal ini dikarenakan RPP memegang peranan penting dalam 

pembelajaran. Holilah (2021) menyatakan ”bahwa dengan adanya RPP maka 

proses pembelajaran akan lebih bertujuan dan efektif. Pembelajaran tanpa RPP 

akan mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang terarah”. Pembelajaran 

merupakan proses yang kompleks dan tidak sederhana. Proses pembelajaran 

memerlukan pemikiran yang matang, sehingga diperlukan suatu perencanaan yang 

cermat agar dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. "Pembelajaran dilaksanakan dengan tujuan agar terjadi proses 

belajar pada diri peserta didik." (Kurniawan, 2014: 28). Dengan demikian, proses 

belajar dapat terjadi ketika pembelajaran dilaksanakan. Oleh karena itu, guru harus 

merancang kegiatan pembelajaran semenarik mungkin dengan mengacu pada 

komponen-komponen RPP guna menghasilkan pembelajaran yang maksimal.   
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 Konsep pembelajaran masa kini ialah pembelajaran berpusat pada peserta 

didik, yakni peserta didik diharapkan mampu menggali, mencari, dan 

mengumpulkan materi pembelajaran atau berbagai jenis informasi yang 

berhubungan dengan mata pelajaran yang mereka pelajari untuk dijadikan modal 

awal yang dapat mereka gunakan untuk pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, 

”guru tidak sekadar  transpormator, tetapi harus berperan sebagai orang yang 

mampu membangkitkan keinginan, gairah dan semangat belajar, serta memotivasi 

peserta didik guna belajar, dengan memanfaatkan berbagai beragam fasilitas, 

seperti media, dan sumber belajar yang sangat potensial menunjang pencapaian 

standar kompetensi dan kompetensi dasar“ (Mulyasa, 2007: 218-219). 

 Berdasarkan temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

guru dalam membuat RPP perlu ditingkatkan, baik RPP untuk keperluan 

pembelajaran secara luring maupun secara daring. Menurut Joice, Weil, dan 

Calhoun (2016: 10)  bahwa ”pengajaran yang unggul disusun dari kumpulan model 

yang sangat bagus untuk tujuan tertentu, sehingga perlu dirangkai guna 

menghasilkan lingkungan pembelajaran yang berkualitas paling baik bagi peserta 

didik.” Bagiamana pun mengajar yang sesungguhnya adalah mengajarkan peserta 

didik belajar. Dengan kata lain, rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru harus 

didesain sedemikian rupa agar mampu membelajarkan peserta didik untuk belajar. 

Hal inilah yang menjadi substansi atau urgensi suatu RPP. 

 Peran guru dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah tidak perlu 

diragukan. Hal ini sejalan seperti yang dikemukakan Mulyasa (2007: 35), "semua 

orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran di sekolah." Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang 

dimiliki peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. 

Oleh karena itu, harus disadari oleh guru bahwa peran strategis dalam kerberhasilan 

pembelajaran harus dimulai dari rencana pembelajaran yang dibuatnya. RPP yang 

dibuat guru merupakan cerminan dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. 

Hal ini menggambarkan pentingnya RPP harus dibuat sebaik dan secermat mungkin 

oleh guru yang bersangkutan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait rencana pelaksanaan pembelajaran mengingat betapa pentingnya 

untuk membuat perencanaan yang baik supaya tercapainya kompetensi peserta 
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didik dalam pembelajaran yang sedang dilaksanakan  serta dapat mengoptimalkan 

tujuan proses belajar mengajar agar materi tersampaikan dengan baik dan 

menghasilkan hasil pembelajaran yang berkualitas dan optimal. Betapa penting 

peran guru dalam pembelajaran, baik secara daring maupun luring sehingga 

kehadiran guru pada setiap pembelajaran suatu keniscayaan. 

 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

  Hal yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah 

rencana pelaksanaan pembelajaran IPS berdasarkan tipologi Sekolah Menengah 

Pertama, SMP negeri dan SMP swasta serta MTS negeri dan MTS swasta? 

Berdasarkan rumusan masalah pokok tersebut dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian yaitu:  

1.   Bagaimanakah pengembangan RPP IPS di SMP negeri, dan swasta, serta MTs 

negeri, dan swasta dengan indikator: (1) pembuatan bagian pendahuluan, (2) 

pembuatan bagian inti, (3) pembuatan bagian penutup atau refleksi, dan (4) 

pembuatan bagian penilaian? 

2.    Bagaimanakah tipologi RPP IPS SMP negeri dan swasta serta MTs negeri dan 

swasta? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan pokok guna mengetahui rencana pelaksanaan pembelajaran IPS berdasarkan 

tipologi Sekolah Menengah Pertama, SMP negeri dan swasta serta MTS negeri dan 

swasta. Selain itu, penelitian ini mempunyai tujuan yang spesifik, yaitu; 

1. Menganalisis RPP IPS SMP negeri dan swasta serta MTs negeri  dan swasta 

dengan indikator: (1) pembuatan bagian pendahuluan, (2) pembuatan bagian 

inti, (3) pembuatan bagian penutup atau refleksi, dan  (4) pembuatan bagian 

penilaian. 

2. Menganalisis tipologi RPP IPS SMP negeri dan swasta serta MTs negeri  dan 

swasta. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Penelitian secara Teoretis 

 Manfaat secara teoretis dari penelitian ini yaitu menambah khasanah 

tentang rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tipologi sekolah menengah 

petama berkaitan dengan mata pelajaran IPS. Hal ini dapat menjadi sumber 

referensi dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk program 

studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial maupun mata kuliah perencanaan 

pembelajaran pada studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. 

 

1.4.2  Manfaat bagi Kebijakan 

 Memberikan pedoman bagi dinas  dan sekolah untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, khususnya 

mata pelajaran IPS. Dinas dan sekolah harus melakukan pelatihan atau workshop 

dalam pembuatan RPP secara periodik atau berkala. 

 

1.4.3  Manfaat Penelitian secara Praktis 

Penulisan dan penyusunan tugas akhir berupa skripsi diniatkan untuk 

memberikan kebergunaan praktis bagi beberapa pihak. 

 

1) Manfaat bagi Peneliti 

 Manfaat penelitian bagi peneliti adalah dapat membuka wawasan tentang 

realitas di lapangan terkait  rencana pelaksanaan pembelajaran IPS yang dibuat 

guru-guru IPS, kususnya pada sekolah menengah pertama (SMP), baik SMP negeri 

maupun SMP swasta dan sederajat  seperti madrasah tsanawiyah, baik Madrasah 

Tsanawiyah negeri maupun Madrasah Tsanawiyah swasta. Kemudian, untuk 

menambah pengetahuan peneliti terkait dengan perencanaan pembelajaran atau 

yang biasa diketahui dengan produk dari mata kuliah perencanaan yaitu rencana 

pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan baik dan benar. 
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2) Manfaat bagi Program Studi Pendidikan IPS 

 Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis untuk 

Jurusan Pendidikan IPS, khusunya terkait RPP yang dibuat guru pada jenjang SMP 

dan sederajat, baik negeri maupun swasta. Selain itu, dapat menjadi bahan bacaan 

untuk melakukan penelitian mengenai RPP dan menambah referensi mengenai 

perencanaan pembelajaran di Program Studi Pendidikan IPS, yang tentu harus 

disesuikan dengan perkembangan situasi dan kondisi mutakhir, serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

3) Manfaat bagi Guru atau Sekolah 

 Dapat menjadi pedoman bagi guru dalam membuat rencana program 

pembelajaran sebagai pengembangan proses pembelajaran dalam materi IPS pada 

jenjang SMP. Menambah rujukan sebagai pedoman dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan lebih baik. 

 

1.4.4  Isu Sosial 

Isu sosial yang berkaitan dengan pembuatan RPP yaitu, bahwa RPP bagi 

guru merupakan hal yang sangat strategis dan sangat penting. Dengan demikian, 

meniscayakan RPP dibuat oleh guru secara langsung, tidak sekedar copy paste 

sehingga memiliki orginalitas sekaligus sesuai dengan lingkungan kelas, juga 

sesuai dengan karakteristik peserta didik.  

 

1.5  Organisasi Skripsi  

 Skripsi ini disusun atas lima bab. Masing-masing bab memiliki baberapa 

subbab. Bab I Pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang Penelitian, Rumusan 

Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Isu Sosial. Bab II 

Kajian Pustaka, terdiri atas Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai Mata Pelajaran 

Terpadu, Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Konteks Mata Pelajaran Terpadu,  IPS 

pada Sekolah Menengah Pertama, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam 

Kajian Teori Pembelajaran, Hakikat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Prinsip 

Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Komponen-Komponen 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, Materi Belajar, Metode 
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Pembelajaran, Media dan Sumber Belajar, Penilaian Pembelajaran, Membuka dan 

Menutup Pelajaran serta Memberi Penguatan, Tipologi Sekolah, dan Penelitian 

yang Relevan. Bab III Metode Penelitian, terdiri atas Pendekatan dan Desain 

Penelitian, Pendekatan Penelitian, Desain dan Metode Penelitian, Definisi Istilah, 

Responden/Partisipan dan Tempat Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data, 

Langkah-Langkah Penganalisisan, Hasil Wawancara, Studi Dokumen RPP. Bab IV 

Temuan dan Pembahasan, terdiri atas Deskripsi Hasil Wawancara, Hasil 

Wawancara dengan Responden 01,  Hasil Wawancara dengan Responden 02, Hasil 

Wawancara dengan Responden 03, Hasil Wawancara dengan Responden 04, Hasil 

Wawancara dengan Responden 05, Hasil Wawancara dengan Responden 06, Hasil 

Wawancara dengan Responden 07, Temuan dan Pembahasan. Sementara itu, bab 

V Simpulan, terdiri atas Simpulan, Implikasi, Bagi Pembuat Kebijakan, Bagi Para 

Pengguna, Bagi Peneliti Selanjutnya, Rekomendasi, Bagi Dinas Pendidikan, Bagi 

MGMP, Bagi Sekolah, Bagi Guru, Bagi Peneliti Selanjutnya 

 


