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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) merupakan salah satu mata pelajaran di 

Sekolah Dasar. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) 

mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga 

Negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cinta damai ( KTSP, 2008 ). 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik 

akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan. 

Menurut KTSP ( 2008 ), tujuan mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Mengenal konsep – konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 
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2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, 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 berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk di tingkat nasional dan global. 

Jarolimek ( 1993 : 8 ) mengharapkan bahwa Pendidikan Pengetahuan 

Sosial hendaknya mampu mengembangkan aspek pengetahuan dan pengertian ( 

knowledge and understanding ), aspek sikap dan nilai ( attitude and value ), serta 

aspek keterampilan ( skill ) pada diri siswa. Aspek pengetahuan dan pengertian 

berkaitan dengan pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman siswa tentang 

dunia dan kehidupan masyarakat di sekitarnya, aspek sikap dan nilai berkaitan 

dengan pemberian bekal mengenai dasar – dasar etika dan norma yang nantinya 

menjadi orientasi nilai dalam kehidupannya di masyarakat. Sedangkan aspek 

keterampilan meliputi keterampilan sosial (social skill ) dan keterampilan 

intelektual ( intellectual skill ) agar siswa tanggap terhadap permasalahan sosial 

di sekitarnya dan mampu bekerja sama dengan orang lain dalam kehidupan 

sehari– hari. 

Memperhatikan tujuan yang terkandung oleh mata pelajaran IPS di atas, 

maka seharusnya pembelajarannya di sekolah merupakan suatu kegiatan yang 

disenangi, menantang, dan bermakna bagi peserta didik. Kegiatan belajar 

mengajar mengandung arti interaksi dari berbagai komponen, seperti guru, siswa, 

bahan ajar dan sarana lain yang digunakan pada saat kegiatan berlangsung. 
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Selama ini pembelajaran IPS di kelas IV SDN Sekarbagus I Sugio 

Lamongan masih menggunakan metode dan pendekatan yang konvensional. 

Guru dalam menyampaikan materi pelajaran selalu menggunakan cara yang 

monoton yaitu metode ceramah saja yang secara teknis didominasi oleh guru 

sendiri. Hal ini yang disebabkan karena kebiasaan guru yang mau enaknya saja ( 

tidak mau repot), tuntutan administrasi kelas yang begitu banyak sehingga guru 

hanya disibukkan dengan menulis administrasi, dan kurangnya kreatifitas guru 

dalam mengajar. Jika masalah tersebut dibiarkan berlarut - larut, maka siswa 

akan bersikap pasif dan merasa bosan berada dalam kelas karena pelajaran dirasa 

tidak menarik lagi dan pada akhirnya pengetahuan siswa tidak bisa berkembang 

serta perhatian siswa terhadap guru maupun pelajaran akan semakin menurun. 

Untuk mengantisipasi pembelajaran yang monoton seperti yang diuraikan 

tersebut di atas, maka perlu adanya perubahan - perubahan yang mendasar dalam 

menggunakan metode dan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, guru harus 

berusaha dan berpikir bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang 

demokratis, menyenangkan, dan memberikan kebebasan serta keleluasaan kepada 

siswa untuk bebas berpikir, bebas beraksi dan bebas bertindak dalam konteks 

pendidikan. Seperti yang diungkapkan Degeng (2000), bahwa dalam 

pembelajaran adalah menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas, meningkatkan 

kecintaan dan rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang mereka hadapi dan yang 

mereka pelajari. Sebagai wujud kongkrit dalam pembelajaran siswa menjadi 

pusat pembelajaran ( student centered learning ) dan guru bertugas untuk 

mengawasi, membimbing, mendidik, dan sebagai fasilitas saja. 
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Salah satu alternatif pembelajaran dan solusi yang tepat bagi 

permasalahan di atas adalah  dengan pendekatan kontekstual. Contextual 

Teaching and Learning ( CTL ) merupakan salah satu konsepsi yang membantu 

guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan 

memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya 

dalam kehidupan sebagai anggota keluarga, warga negara dan tenaga kerja ( Nur, 

2001: 31 ). 

Dengan paradigma baru student centered learning guru selalu dituntut 

mengadakan inovasi - inovasi baru dalam melaksanakan pembelajaran secara 

terus menerus dan berkesinambungan tanpa mengorbankan siswa, dalam 

pengertian siswa bukannya menjadi kelinci percobaan tetapi sebagai subyek yang 

perlu mendapatkan fasilitas yang cukup dalam pembelajaran. 

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dimaksudkan untuk 

memperkaya relevansi penggunaan fungsional pendidikan untuk semua 

siswa.Pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk menguatkan, memperluas, 

dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik dan berbagai macam 

tatanan dalam dan luar sekolah agar dapat memecahkan permasalahan dunia 

nyata atau masalah yang disimulasikan. Dalam kelas kontekstual, guru tidak lagi 

sebagai penyaji utama pengetahuan. Siswa dan guru merupakan sebuah tim yang 

bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru ( pengetahuan dan 

keterampilan ) bagi anggota kelas sehingga tugas guru tidak lagi sebagai  

pemberi informasi tetapi lebih banyak sebagai fasilitator ( Nurhadi, 2002:47 ). 

Usaha – usaha yang dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran 

kontekstual tersebut akan dapat menumbuhkan motivasi siswa, siswa merasa 
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senang, dan pada akhirnya siswa akan dapat dengan mudah memahami konsep 

yang diajarkan dalam pelajaran IPS. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan 

prestasi belajar materi alat transportasi pelajaran IPS kelas IV di SDN 

Sekarbagus I Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan ? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi siswa pada materi  alat transportasi pelajaran 

IPS melalui pembelajaran kontekstual pada siswa kelas IV SDN Sekarbagus I 

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan penerapan pembelajaran kontekstual dalam menanamkan 

konsep alat transportasi pada pelajaran IPS kelas IV di SDN Sekarbagus I 

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. 

2. Meningkatkan prestasi siswa melalui penerapan pembelajaran kontekstual 

pelajaran IPS siswa kelas IV SDN Sekarbagus I Kecamatan Sugio Kabupaten 

Lamongan tentang konsep alat transportasi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari Penelitian ini, antara lain : 

1. Bagi Guru  

Guru dapat mengetahui strategi atau pendekatan pembelajaran yang 

bervariasi sehingga proses pembelajaran IPS tidak lagi monoton. Dengan 
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melakukan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini, guru akan terbiasa 

melakukan penelitian yang bermanfaat bagi perbaikan dan profesi guru. 

2. Bagi Siswa  

Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS meningkat.Siswa lebih 

aktif dalam mengerjakan tugas dan keberanian siswa dalam mengungkapkan 

ide, pendapat, pertanyaan, dan saran meningkat. 

3. Bagi Sekolah  

Kualitas pembelajaran IPS meningkat. Hasil penelitian ini akan 

memberikan sumbangan berupa prototipe perangkat pembelajaran yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru serta dapat memperbaiki pembelajaran IPS di 

sekolah.  

1.5. Batasan Istilah  

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang ada dan untuk menghindari 

kesalahan penafsiran maka diberikan penegasan istilah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang sangat memungkinkan 

siswa untuk memperkuat, memperluas dan menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan akademisnya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah 

untuk memecahkan suatu bahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia 

nyata.  

2. Hasil Belajar Pada hakikatnya belajar adalah perubahan yang terjadi pada 

diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktifitas belajar walaupun 

pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk dalam kategori belajar 

( Sudjana, 1989:29 ). 

 


