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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 

alinea 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka bidang pendidikan perlu upaya 

untuk peningkatan mutu sumber daya manusia. Bidang pendidikan memegang 

peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia, oleh karena 

itu pembangunan di sektor pendidikan menjadi prioritas utama oleh pemerintah 

dengan adanya anggaran 20% untuk pendidikan yang diatur oleh Undang-Undang 

(Sholahudin,2008). Dengan demikian tugas guru bukan hanya transmisi ilmu 

pengetahuan dari buku kepada siswa dan siswa hanya menerima tanpa upaya, namun 

proses belajar mengajar perlu diupayakan agar lebih menarik supaya tujuan 

pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa dapat tercapai. Apabila hal ini dapat terlaksana, maka kualitas 

sumber daya manusia Indonesia akan meningkat. 

Selama ini pembelajaran ilmu pengetahuan sosial khususnya sosiologi bagi 

para siswa kurang begitu menarik apalagi disampaikan dengan model pembelajaran 

yang masih tradisional, peranan guru masih sangat dominan dan guru kebanyakan 

kurang memanfaatkan media pembelajaran yang tersedia. Ali (2000) menyatakan 
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bahwa proses pengajaran yang paling banyak terjadi di sekolah ada kecenderungan 

pengajaran yang bersifat verbalistis yang menjadi “model” paling banyak digunakan. 

Sependapat dengan Ali, Sholahudin (2008) menyatakan bahwa pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial masih dianggap sebagai ilmu pengetahuan hafalan di mana 

sebagian besar siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu menghubungkan 

apa yang telah mereka pelajari dengan aplikasi di dalam masyarakat, sehingga kelas 

masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah 

sebagai pilihan utama dalam menetapkan metode pembelajaran. 

Pembelajaran di kelas hendaknya bermakna dan berguna, karena itu proses 

pembelajarannya harus mengetengahkan pembelajaran yang memfasilitasi siswa 

untuk mengambil manfaat dari pembelajaran yang telah dilaluinya. Pembelajaran 

tidak hanya melalui ceramah dan guru sebagai sentral utama, tetapi harus berorientasi 

kepada siswa sebagai sentral utama seperti yang dikehendaki oleh beberapa aturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah yang antara lain: 

a. Menurut UU Sikdinas No 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 4 menegaskan: 

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran”  
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b. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (UU No 

20/2003: Sisdiknas, pasal  4, ayat 3) 

c. … meliputi: proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (UU No 

20/2003: Sisdiknas, bag. penjelasan) 

d. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik (PP 19/2005: Standar Nasional Pendidikan, 

ps 19, ayat 1). 

Dengan demikian dalam proses pembelajaran ini, siswa harus menjadi subjek 

bukan lagi menjadi objek, agar tujuan pembelajaran yang dituntut di atas dapat 

tercapai. Nurhadi (2003:3) menyatakan perlunya dilakukan upaya-upaya berikut : (1) 

Bagaimana menemukan cara yang terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep 

yang diajarkan di dalam mata pelajaran tertentu sehingga semua siswa dapat 

menggunakan dan mengingat lebih lama konsep-konsep tersebut; (2) Bagaimana 

setiap mata pelajaran dipahami siswa sebagai bagian yang saling terkait dan 

membentuk satu pemahaman yang utuh; (3) Bagaimana seorang guru dapat 

berkomunikasi secara efektif dengan siswa-siswanya; (4) Bagaimana guru dapat 
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membuka wawasan berpikir yang beragam dari seluruh siswa sehingga mereka dapat 

mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata.  

Sejalan dengan pemikiran Nurhadi, Hamalik (1980) menyatakan bahwa fungsi 

utama guru adalah merancang,  mengelola dan mengevaluasi pembelajaran. Fungsi 

inilah yang menyebabkan guru mempunyai kedudukan strategis dan menentukan. 

Kemampuannya merancang pembelajaran, maka proses pembelajaran yang efektif, 

efisien, menarik, dan hasil pembelajaran yang bermutu tinggi dapat dilakukan dan 

dicapai oleh setiap guru.  

Ratnasari (2009) menyatakan bahwa pembelajaran pada pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) yang salah satu bagiannya adalah mata pelajaran sosiologi 

yang bersifat verbalisme, menyebabkan siswa  dihadapkan pada materi yang sifatnya 

hanya berorientasi pada informasi, sehingga sosiologi yang mempelajari tentang 

kehidupan sehari-hari di sekitar kita tak tersampaikan, oleh karena itu siswa tidak 

merasakan manfaat langsung dari pembelajaran yang telah ditempuhnya. Akibatnya 

mata pelajaran sosiologi cenderung tidak diminati oleh para siswa. 

Kenyataan yang terjadi saat ini pendidikan masih didominasi oleh pandangan 

bahwa  pengetahuan merupakan seperangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Sebagian 

besar siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu menghubungkan apa yang 

telah mereka pelajari dengan aplikasinya pada situasi baru (Depdiknas,2003:2).  



 

Usman Effendy, 2012 
Kontribusi Pembelajaran Problem Solving Terhadap Hasil Belajar Dan Minat Siswa Pada Mata 

Pelajaran  Sosiologi 

 : Studi Diskriptif Korelasional pada Siswa SMA di Kota Cimahi 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 

5 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) juga mengalami hal serupa, hasil 

penelitian secara umum mengungkapkan bahwa proses pembelajaran IPS 

terperangkap pada proses menghafal yang hanya menyentuh pengembangan kognitif 

tingkat rendah (Muchtar,2007:55).  

Mata pelajaran sosiologi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 

merupakan  salah satu rumpun pelajaran IPS. Materi sosiologi terdiri dari konsep-

konsep dan teori-teori memerlukan berbagai analisis serta fenomena-fenomena yang 

memerlukan pemikiran terorganisir. Proses pembelajaran sosiologi belum 

mengoptimalkan kemampuan siswa dalam berpikir serta siswa kurang dilibatkan 

dalam pemecahan masalah (Rois,2002:87). 

Sholahudin, Dudi. (2008) menyatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik 

apabila mereka terlibat secara aktif dalam segala kegiatan di kelas dan berkesempatan 

untuk menemukan sendiri. Pemahaman konsep akan dibentuk oleh siswa dalam 

bentuk apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian 

pembelajaran konstruktivistiklah yang sesuai.  

Berdasarkan uraian di atas, guru pendidikan IPS khususnya sosiologi belum 

secara optimal mengembangkan seluruh potensi siswa termasuk potensi berpikir 

siswa dan kurang berani untuk berusaha mengembangkan potensi siswa dengan 

prinsip-prinsip pembelajaran berpikir tingkat tinggi seperti inkuiri, CBSA, problem 

solving, dan lain-lain. Guru dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 
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berbagai sumber harus mengetahui dan mampu menguasai serta menerapkan berbagai 

jenis metode mengajar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan pada anak 

didik, hal ini dikarenakan cara mengajar dengan mempergunakan berbagai teknik 

atau metode mengajar secara tepat oleh guru akan memperbesar minat belajar siswa, 

yang pada akhirnya akan mempertinggi prestasi belajar mereka (Singal,2005:8). 

Sebenarnya jika ditelusuri, dari sekian banyaknya metode pembelajaran, ada 

beberapa metode pembelajaran yang dapat diadopsi dalam pelaksanaan pembelajaran 

sosiologi untuk meningkatkan aktivitas berpikir kritis siswa. Salah satu metode 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sosiologi yaitu metode 

problem solving. Hal ini dikarenakan metode pembelajaran ini pada hakekatnya 

adalah suatu metode pembelajaran yang berusaha mengaktifkan siswa dalam proses 

pembelajaran serta mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan siswa sehari-hari. 

Dengan menerapkan metode pembelajaran problem solving untuk pelajaran sosiologi 

diharapkan proses pembelajaran lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat memfasilitasi kemampuan 

siswa dalam berpikir rasional. Metode pemecahan masalah yang merupakan 

pembelajaran dengan banyak menggali kemampuan berpikir siswa seperti yang 

disampaikan Dany Adams (Smith College) menyatakan problem solving methods 

helps students learn how to think (http:/www.asa3.org/ASA/education/think/ 

methods.htm). 
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Metode problem solving merupakan sebuah metode yang berorintasi pada 

proses belajar mengajar. Shepherd (2000) mengemukakan bahwa problem solving 

adalah metode belajar di mana siswa dilatih memiliki kemampuan merumuskan 

permasalahan yang kompleks dan membuat sejumlah solusi untuk kemudian 

merefleksikan solusi tersebut dari berbagai sudut pandang. 

Penggunaan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran menurut 

Sanjaya (2006:214) bertujuan agar siswa mampu berpikir kritis, sistematis, dan 

rasional untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data. 

Diharapkan melalui metode pembelajaran problem solving ini siswa akan belajar 

dengan baik di mana  mereka terlibat secara aktif dalam segala kegiatan di kelas dan 

berkesempatan untuk menemukan sendiri solusinya. Pemahaman konsep akan 

dibentuk oleh siswa dalam bentuk apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka 

lakukan. Metode pembelajaran problem solving merupakan solusi bagaimana siswa 

terlibat secara aktif dalam pembelajaran di kelas.  

Supardan (2008) menyatakan kajian sosiologi banyak menelaah fenomena-

fenomena dalam masyarakat seperti norma-norma, kelompok-kelompok sosial, 

stratifikasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, proses sosial, perubahan sosial 

dan kebudayaan. Dalam realita kehidupan sehari-hari kondisi real di masyarakat tidak 

sepenuhnya normal, hal ini disebut problema sosial. Soekanto (1986) menyatakan 
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bahwa kegunaan sosiologi secara praktis dapat berfungsi untuk mengetahui, 

mengidentifikasi, dan mengatasi masalah-masalah sosial.  

Mengingat bahwa hasil belajar merupakan salah satu komponen pendidikan 

yang penting, maka perlulah  penelitian terhadap pengaruh penggunaan metode 

pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu penelitian 

ini akan mengkaji tentang pengaruh penggunaan metode pembelajaran problem 

solving terhadap hasil belajar siswa yang berupa kognitif maupun afektif pada mata 

pelajaran sosiologi yang akan dilaksanakan di SMA di Kota Cimahi. 

 

B. Rumusan  Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka permasalahan pada 

penelitian dirumuskan  sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan pembelajaran problem solving mempengaruhi hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran sosiologi di SMA Cimahi? 

2. Apakah penggunaan pembelajaran problem solving akan mempengaruhi minat 

siswa terhadap pelajaran sosiologi di SMA Cimahi? 

3. Apakah minat siswa memiliki pengaruh terhadap hasil belajar pada pelajaran 

sosiologi di SMA Cimahi? 
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4. Apakah penggunaan pembelajaran problem solving dan minat siswa 

mempengaruhi terhadap hasil belajar pada pelajaran sosiologoi di SMA Cimahi 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan variabel yang dapat diukur serta memiliki 

indikator atau kriteria, dalam penelitian ini terdapat dua definisi operasional yaitu: 

1. Pembelajaran problem solving (pemecahan masalah) 

Pepkin (2004: 1), menyatakan bahwa pembelajaran problem solving adalah 

suatu model pembelajaran yang berpusat pada ketrampilan pemecahan masalah, yang 

diikuti dengan penguatan kreatifitas. Ketika dihadapkan dengan situasi pertanyaan, 

siswa dapat melakukan ketrampilan memecahkan masalah untuk memilih dan 

mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, 

ketrampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir. problem solving 

merupakan representasi dimensi-dimensi proses yang alami, bukan suatu usaha yang 

dipaksakan. problem solving merupakan pendekatan yang dinamis, siswa menjadi 

lebih trampil sebab siswa mempunyai prosedur internal yang lebih tersusun dari awal. 

2.   Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2006: 22). Hasil belajar kognitif dalam 

penelitian ini adalah pencapaian  siswa dalam penguasaan materi atau konsep setelah 
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melewati proses pembelajaran dalam bentuk prestasi belajar yang ditunjukkan dengan 

angka berupa nilai yang dicapai siswa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 

yang terdapat dalam tes pada pembelajaran sosiologi. Hasil belajar yang diukur 

adalah penguasaan materi dengan tes yang terdiri atas pilihan ganda.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Menemukan pengaruh penggunaan pembelajaran problem solving terhadap minat 

siswa terhadap pelajaran sosiologi. 

2. Menemukan pengaruh penggunaan problem solving terhadap hasil belajar siswa  

3. Menemukan pengaruh minat siswa terhadap pelajaran sosiologi terhadap hasil 

belajar 

4. Menemukan pengaruh penggunaan pembelajaran problem solving dan minat 

siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran sosiologi di SMA Cimahi 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar pelajaran sosiologi. Manfaat yang dipetik dari hasil penelitian antara 

lain: 
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1. Sebagai pedoman bagi penulis tentang bagaimana cara menerapkan metode 

pembelajaran problem solving dalam pelajaran IPS khususnya mata pelajaran 

sosiologi untuk meningkatkan hasil belajar. 

2. Memberi masukan kepada stakeholder pendidikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam merumuskan kebijakan pendidikan mata pelajaran IPS, khususnya untuk 

mata pelajaran sosiologi. 

3. Sebagai bahan masukan bagi guru IPS khususnya mata pelajaran sosiologi untuk 

menjadikan model pembelajaran problem solving dikembangkan dan ditetapkan 

dalam melaksanakan pembelajaran sosiologi 

4. Membantu mengembangkan wawasan para pengawas dan perekayasa kurikulum 

di tingkat kabupaten dan kota tentang bagaimana menerapkan model 

pembelajaran problem solving dalam mata pelajaran IPS khususnya mata pelajaran 

sosiologi. 

5. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pembelajaran IPS 

khususnya mata pelajaran sosiologi 

6. Memberikan kontribusi bagi guru IPS khususnya bagaimana cara menerapkan 

model  pembelajaran problem solving dalam pelajaran sosiologi. 

 

F. Hipotesis Penelitian 
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Hipotesa penelitian ini adalah: 

 Ho =  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

pembelajaran problem solving dengan minat siswa terhadap pelajaran 

sosiologi pada SMA di kota Cimahi 

 H1 =  Ada pengaruh yang signifikan  antara penggunaan metode pembelajaran 

problem solving dengan minat siswa terhadap pelajaran sosiologi pada SMA 

di kota Cimahi 

 Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

pembelajaran problem solving dengan hasil belajar pada SMA di kota Cimahi 

 H1 =  Ada pengaruh yang signifikan  antara penggunaan metode pembelajaran 

problem solving dengan hasil belajar pada SMA di kota Cimahi  

 Ho =  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat siswa terhadap 

pelajaran sosiologi dengan hasil belajar pada SMA di kota Cimahi 

 H1 =  Ada pengaruh yang signifikan  antara minat siswa terhadap pelajaran 

sosiologi dengan hasil belajar pada SMA di kota Cimahi 

 Ho= Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

pembelajaran problem solving dan minat siswa trehadap hasil belajar pada 

mata pewkajaran sosiologi di SMA Cimahi 
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 H1= Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode pembelajaran 

problem solving dan minat siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

sosiologi di SMA Cimahi 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kuantitatif 

khususnya penelitian diskriptif korelasional. Data yang dikumpulkan  merupakan 

data atau informasi mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini serta data 

pendukung lainnya yang dianggap relevan. Data yang dikumpulkan antara lain hasil 

belajar siswa berupa tes hasil belajar serta data angket minat siswa terhadap 

pelajaran sosiologi. 

 

H. Lokasi dan Sampel Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Cimahi, populasi penelitian adalah 

siswa SMA Negeri 5 Cimahi dan SMA Negeri 1 Cimahi. Data diperoleh dari siswa 

kelas X ( SMA Negeri 1 Cimahi dan SMA Negeri 5 Cimahi) masing-masing dalam 

2 kelas. 

I. Alur Penelitian   

Alur kegiatan penelitian seperti tergambar pada bagan berikut ini: 



 

Usman Effendy, 2012 
Kontribusi Pembelajaran Problem Solving Terhadap Hasil Belajar Dan Minat Siswa Pada Mata 

Pelajaran  Sosiologi 

 : Studi Diskriptif Korelasional pada Siswa SMA di Kota Cimahi 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan Variabel 

Memilih Masalah 

Studi Pendahuluan 

Merumuskan Masalah 

Memilih Desain Penelitian 

Merumuskan Hipotesis 

Mengumpulkan  Data 

Deskripsi Data 

Analisis Data 

Menentukan Sumber Data 

Menarik Kesimpulan 

Menentukan Variabel 

Memilih Masalah 

Studi Pendahuluan 

Merumuskan Masalah 

Memilih Desain Penelitian 

Merumuskan Hipotesis 

Mengumpulkan  Data 

Deskripsi Data 

Analisis Data 

Menentukan Sumber Data 

Menarik Kesimpulan 

Menentukan Variabel 

Memilih Masalah 

Studi Pendahuluan 

Merumuskan Masalah 

Memilih Desain Penelitian 

Merumuskan Hipotesis 

Mengumpulkan  Data 

Deskripsi Data 

Analisis Data 

Menentukan Sumber Data 

Menarik Kesimpulan 

Menyusun Laporan 



 

Usman Effendy, 2012 
Kontribusi Pembelajaran Problem Solving Terhadap Hasil Belajar Dan Minat Siswa Pada Mata 

Pelajaran  Sosiologi 

 : Studi Diskriptif Korelasional pada Siswa SMA di Kota Cimahi 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 

15 

 

 


