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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan berusaha secara terus menerus dan 

terprogram mengadakan pembenahan diri di berbagai bidang baik sarana dan 

prasarana, pelayanan administrasi dan informasi serta kualitas pembelajaran secara 

utuh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tidak 

hanya bergantung pada faktor guru saja, tetapi berbagai faktor lainnya juga 

berpengaruh untuk menghasilkan keluaran atau out put proses pengajaran yang 

bermutu. Namun pada hakikatnya guru tetap merupakan unsur kunci utama yang 

paling menentukan, sebab guru adalah salah satu unsur utama dalam sistem 

pendidikan yang sangat mempengaruhi pendidikan anak didik di sekolah.  

Salah satu peran guru sebagai tenaga pendidik dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan adalah menciptakan pembelajaran yang berkualitas dalam kelas. Dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas diperlukan keterampilan dari seorang guru agar 

anak didik mudah memahami materi yang diberikan guru. Jika guru kurang 

menguasai strategi mengajar maka siswa akan sulit menerima materi pelajaran dengan 

sempurna. Guru dituntut untuk mengadakan inovasi dan berkreasi dalam 

melaksanakan pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa semakin meningkat dalam 

belajar. 

Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa serta sebagai suatu sistem atau 

proses membelajarkan siswa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara 

sistematis agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara aktif, efektif, dan 

efisien. Pembelajaran merupakan sesuatu yang kompleks, artinya segala sesuatu yang 
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terjadi pada proses pembelajaran harus merupakan sesuatu yang sangat berarti baik 

ucapan, pikiran maupun tindakan. 

Kenyataan umum yang dapat dijumpai di sekolah dasar menunjukkan bahwa 

sebagian besar pembelajaran IPS diberikan secara klasikal dengan model 

pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran konsep yang bersifat hafalan dan di 

dominasi guru tanpa banyak melihat kemungkinan penerapan metode lain yang sesuai 

dengan jenis materi, bahan dan alat yang tersedia. Akibatnya, siswa kurang berminat 

untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut dan tidak ada motivasi 

dari dalam dirinya untuk berusaha memahami apa yang diajarkan oleh guru, yang 

akan mempengaruhi hasil belajarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Somerset dan 

Suryanto dalam Angkowo (2007:33) yang menyebutkan bahwa pembelajaran klasikal 

yang didominasi oleh guru mengakibatkan siswa kurang mencerna materi secara aktif 

dan konstruktif dimana siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan kurang aktif 

dalam proses pembelajaran, sehingga berpengaruh pada rendahnya hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Bangsereh I diperoleh informasi 

bahwa hasil belajar siswa kelas VI pada mata pelajaran IPS masih tergolong rendah. 

Hal ini diambil dari hasil ulangan tahun ajaran sebelumnya materi yang sama, dari 

jumlah siswa 20 orang, hanya 9 orang atau 42,10% yang memiliki nilai di atas 65,00 

sedangkan 11 orang atau 57,89% memiliki nilai di bawah 65,00. Nilai ini belum 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh SD Negeri 

Bangsereh I yaitu 75% dari jumlah siswa memiliki nilai 65,00 secara perorangan.  

Dari hasil pengamatan pada proses pembelajaran di kelas guru masih 

menggunakan model pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran konsep yang 

bersifat hafalan. Selama ini proses pembelajaran berpusat atau terfokus pada guru, 

serta dalam pelaksanaannya guru memegang kendali, memainkan peran aktif, 
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sedangkan siswa cenderung pasif dalam menerima informasi, pengetahuan dan 

keterampilan dari guru. Peneliti menduga model pembelajaran inilah yang menjadi 

salah satu penyebab rendahnya hasil belajar IPS siswa SD Negeri Bangsereh I. 

Salah satu upaya meningkatkan hasil belajar adalah kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Guru sebagai motivator dan fasilitator dituntut untuk 

mampu mengembangkan atau menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar agar 

pelajaran tersebut dapat dicerna dengan baik oleh siswa. Demikian pula guru sebagai 

fasilitator, harus senantiasa memfasilitasi siswa dengan berbagai media untuk 

memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan juga dapat menarik minat siswa 

untuk belajar lebih aktif dalam pelajaran IPS. 

Untuk mengatasi hal ini, guru diharapkan dapat mengembangkan suatu model 

pembelajaran yang dapat memotivasi dan mengaktifkan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah 

satu alternatif model pembelajaran yang timbul dari kegiatan pembelajaran yaitu 

model pembelajaran kontekstual yaitu model pembelajaran yang dilakukan dengan 

pengenalan lingkungan berdasarkan contoh yang kongkrit atau nyata sehingga 

permasalahan yang timbul dari aktifitas siswa dan hasil belajar siswa dapat teratasi 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning ( CTL ) merupakan pendekatan 

yang diyakini dapat meningkatkan motvasi dan hasil belajar siswa. Pendekatan ini, 

berasumsi bahwa dalam kegiatan pembelajaran guru harus mengkaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa serta mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan  penerapan dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota kelurga dan masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung 

alamiah dalam kegiatan siswa  bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan 
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dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil ( 

Depdiknas,2003 : 1 ).   

Melalui penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran, siswa perlu mengerti 

apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana 

mencapainya. Siswa diharapkan sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi 

hidupnya nanti. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang 

memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Mereka mempelajari apa yang 

bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya. Dalam upaya itu, mereka 

memerlukan guru sebagai pembimbing dalam belajar. 

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan siswa sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pembelajaran dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa yang mampu membawa perubahan ke arah yang 

lebih baik, lebih memberdayakan siswa dan tidak mengharuskan siswa menghafal 

fakta-fakta, tetapi lebih mendorong siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya 

melalui interaksi dengan objek, pengetahuan awal yang mereka miliki, pengalaman, 

dan lingkungan siswa di sekolah. 

Dengan menyadari gejala-gejala atau kenyataan tersebut, maka dalam 

penelitian ini peneliti mengambil judul “Upaya Peningkatan Motivasi dan Prestasi 

Belajar IPS Menggunakan Model Pembelajaran Kontekstual Pada Kelas VI SDN 

Bangsereh I “  pada tahun Pelajaran 2012/2013. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian 

adalah: 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran kontekstual pada siswa kelas VI di SDN Bangsereh I? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS menggunakan 

model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas VI SDN Bangsreh I? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan: 

1. Penerapan model pembelajaran IPS dengan munggunakan model pembelajaran 

kontekstual pada siswa kelas VI SDN Bangsereh I. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas VI SDN Bangsreh I. 

 

D. Batasan Masalah   

Agar supaya pelaksanaan peneltian dapat dilakukan dan mengingat luasnya 

materi pelajaran IPS, maka masalah di atas dibatasi atas hal-hal berikut: 

1. Mata pelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini adalah IPS semester genap. 

2. Media yang digunakan adalah peta dan globe. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun maksud peneliti mengadakan penelitian diharapkan dapat berguna 

sebagai: 
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1. Bagi siswa 

Menambah pengetahuan dan wawasan siswa tentang model pembelajaran 

kontekstual dalam meningkatkan pemahaman siswa belajar IPS. 

2. Bagi guru 

Sumbangan pemikiran bagi guru IPS dalam mengajar dan meningkatkan 

pemahaman siswa belajar IPS tentang benua.  

3. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan 

pembelajaran dalam menunjang prestasi sekolah. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembelajaran kontekstual adalah: 

Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi IPS dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerepannya dalam kehidupan mereka sehari-hari 

2. Prestasi Belajar adalah: 

Hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau dalam bentuk skor, 

setelah siswa mengikuti pelajaran IPS 

 


