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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

SMK Pelita adalah salah satu sekolah menengah kejuruan bisnis dan 

manajemen di Kota Salatiga. SMK Pelita memiliki 44 orang guru dan 244 orang 

siswa. SMK Pelita memiliki empat progam keahlian yaitu keahlian akuntansi, 

pemasaran/penjualan, akomodasi perhotelan, dan tehnik komputer dan jaringan 

(TKJ). Program keahlian perhotelan terbagi menjadi tiga kelas yaitu kelas X, XI, 

XII. Kelas XII program keahlian perhotelan terdiri dari satu kelas, kelas 3C. 

Mata pelajaran yang diajarkan di SMK Pelita digolongkan menjadi tiga 

program yaitu normatif, adaptif dan produktif. Mata pelajaran normatif terdiri dari 

beberapa mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran normatif pada program 

keahlian akomodasi perhotelan adalah Mata Pelajaran IPS. 

Mata Pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang sangat membutuhkan 

pemahaman dan ketelitian dalam pengerjaannya. Selain mata pelajaran IPS juga 

dibutuhkan metode pembelajaran yang sesuai agar siswa mampu memahami 

semua materi yang diajarkan dengan baik. 

 Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru mata pelajaran IPS di 

SMK Pelita selama ini adalah metode konvensional ceramah. Guru memberikan 

materi sementara siswa hanya duduk, dan mencatat materi yang disampaikan oleh 

guru. Guru belum menerapkan proses belajar mengajar yang mengaktifkan siswa. 
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Metode pembelajaran yang seperti ini membuat proses belajar mengajar terfokus 

pada guru dan bukan pada siswa. 

Metode pembelajaran seperti ini menjadi salah satu penyebab kurang 

berhasilnya hasil belajar siswa kelas XII Akomodasi Perhotelan SMK Pelita 

Salatiga Tahun 2011/2012. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya nilai hasil 

ulangan harian mendeskripsikan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural 

sebanyak 14 siswa dari 22 siswa mendapat nilai dibawah Kriteria Ketuntasan 

Umum (KKM) yakni 70. Dengan demikian perlu melakukan perbaikan agar dapat 

mencapai nilai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Umum (KKM). 

Upaya perbaikan yang dilakukan agar lebih banyak siswa yang mencapai 

nilai sesuai standar adalah dengan model pembelajaran PAKEM (Partisipatif, 

Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Pembelajaran PAKEM ini 

melibatkan siswa untuk berpasangan, menjadi kelompok kecil atau kelompok 

besar untuk saling berinteraksi. Interaksi antar siswa ini menuntut siswa untuk 

lebih berpastisipasi, aktif, dan kreatif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

dengan model seperti ini menuntut siswa untuk lebih bertanggung jawab atas hasil 

belajar secara individual maupun kelompok.  

“Pembaharuan dalam pendidikan harus dimulai dari bagaimana anak 

belajar dan bagaimana guru mengajar, bukan dari ketentuan-katentuan hasil”.1 

“PAKEM berasal dari konsep bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak 

(student centered learning), dan pembelajaran harus bersifat menyenangkan 

                                                        
1  Rusman, 2011, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 323. 
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(learning is fun)”2. Hal tersebut agar mereka termotivasi untuk terus belajar 

sendiri tanpa diperintah dan mereka tidak merasa terbebani atau takut. 

Pemilihan model pembelajaran PAKEM ini berlatar belakang dari materi 

IPS yang bersifat teori. Model pembelajaran PAKEM cocok untuk mata pelajaran 

IPS, karena mata pelajaran IPS adalah satu mata pelajaran yang berkembang pada 

tiap-tiap pokok bahasanya. Diterapkanya model pembelajaran PAKEM ini pada 

siswa kelas XII Program Keahlian Akomodasi Perhotelan, siswa akan dituntut 

secara partisipatif, aktif, kreatif, efektif dan suasana yang menyenangkan. 

Perlu diketahui bahwa siswa memiliki taraf perkembangan yang berbeda 

antara satu dengan yang lain. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan yang 

luas tentang jenis-jenis belajar. Model pembelajaran PAKEM ini menuntut guru 

untuk melibatkan siswa melalui partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan sehingga siswa mampu membuat karya, gagasan, pendapat, ide 

atas hasil kerjanya sendiri, bukan dari gurunya. 

1.2. Permasalahan 

Seharusnya dalam proses pembelajaran guru mampu memilih metode 

pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang tepat dapat membuat siswa 

lebih termotivasi untuk belajar tanpa adanya paksaan dan terciptanya suasana 

belajar yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Senyatanya guru IPS di SMK Pelita Salatiga Tahun 2011/2012 masih 

menggunakan metode ceramah pada standar kompetensi mendeskripsikan 

kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Dimana guru lebih 
                                                        

2 Ibid. hal. 321. 
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mendominasi dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan siswa hanya mencatat dan 

mengumpulkan tugas bila ada yang kemudian tidak dibahas didalam kelas. 

Selama pembelajaran ada empat orang siswa yang mengobrol dengan 

teman sebangku dan lain bangku. Ada juga siswa yang asik bermain handphone 

dari awal pelajaran sampai ahir. Bahkan ada siswa yang terlihat berjalan-jalan, 

dan makan di dalam kelas pada saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Selain itu 

ketika guru mengajukan pertanyaan hanya ada satu siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Pembelajaran seperti ini juga menyebabkan 

hasil belajar siswa kelas XII Program Keahlian Akomodasi Perhotelan pada 

ulangan harian mendeskripsikan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural 

masih dibawah  Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), sebanyak 14 siswa dari 22 

siswa mendapat nilai dibawah KKM yakni 70. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi 

fokus dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah apakah dengan 

menggunakan metode pembelajaran PAKEM dapat  meningkatkan keaktifan 

siswa dan hasil belajar siswa dalam Mata Pelajaran IPS pokok bahasan 

mendeskripsikan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural kelas XII 

Program Keahlian Akomodasi Perhotelan semester I tahun ajaran 2011/2012 di 

SMK Pelita Salatiga? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan metode 

PAKEM dalam meningkatkan keaktifan siswa  dan hasil belajar siswa dalam 

Mata Pelajaran IPS, pokok bahasan mendeskripsikan kelompok sosial dalam 



5 

 

masyarakat multikultural kelas XII Program Keahlian Akomodasi Perhotelan 

semester I tahun ajaran 2011/2012 di SMK Pelita Salatiga. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan diharapkan mempunyai 

manfaat khusus bagi siswa, guru, dan sekolah : 

1. Bagi siswa  

Penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan keaktifan siswa, 

mengembangkan siswa bekerja sama, menghargai siswa satu sama lain 

dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Membangkitkan minat 

belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Membangun kepercayaan diri, 

saling berinteraksi antar siswa dan guru dalam pembelajaran IPS.  

2. Bagi guru 

Penelitian ini sebagai sarana bagi guru untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Bagi guru IPS khususnya dan guru lainya dapat menjadi 

bahan acuan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode yang sesuai untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi SMK Pelita 

Penelitian ini untuk memberikan sumbangan positif dalam rangka 

meningkatkan  mutu pendidikan dan mutu sekolah. Memajukan prestasi 

sekolah khususnya dalam mata pelajaran normatif IPS. 

 

 

 


