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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu mata pelajaran yang dirancang 

untuk mempersiapkan siswa agar mampu berpartisipasi secara efektif pada 

masyarakat yang memiliki karakteristik secara global (Ahmadi, 2011:6). Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang berguna untuk membimbing 

siswa menghadapi kenyataan dalam lingkungan sosialnya. Namun saat ini, 

lingkungan sosial dan budaya cepat berubah tidak hanya di sekitar siswa tetapi 

sudah menyeluruh di dunia.  

Pelajaran IPS saat ini kurang mendapatkan perhatian sebagaimana 

mestinya, padahal dengan memahami IPS akan membimbing siswa menghadapi 

masalah-masalah sosial yang terjadi dengan lebih arif dan bijaksana. Menurut 

Ahmadi (2011:10), tujuan pokok pembelajaran sosial adalah memberi 

pengetahuan kepada manusia bagaimana bersikap terhadap benda-benda 

disekitarnya, dengan manusia lainnya, dengan masyarakat sekitar, dengan alam 

sekitarnya dan dengan Tuhannya. 

Peran guru sangat penting untuk membimbing siswa dalam mempelajari 

pengetahuan sosialnya. Untuk itu, guru harus bisa mengembangkan kompetensi 

dan profesionalitas sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan yang berkembang 

pesat. Kreativitas guru mutlak dibutuhkan untuk menumbuhkan karakter guru 

yang mampu mengembangkan dirinya dan bersama-sama bertanggung jawab 

terhadap profesi demi kemajuan pendidikan di berbagai daerah pada umumnya. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SDN Balonggarut 

Kabupaten Sidoarjo, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV masih ada 

kesenjangan antara harapan (yang dicita-citakan) dengan kenyataan. Hal tersebut 

dikarenakan beberapa masalah, seperti nilai IPS termasuk dalam kategori rendah 

dengan nilai rata-rata kelas, yaitu 63. Seluruh siswa yang berjumlah 16, hanya ada 

4 siswa (25%) yang mencapai SKM dan 12 siswa (75%) masih belum mencapai 

SKM yang ditentukan. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kurikulumnya terlalu luas dan 

kurang mendalam dan materi yang disajikan terlalu banyak sehingga tidak sesuai 

dengan waktu yang ada. Kemudian disertai pula dengan kurang optimalnya guru 

saat akan mempersiapkan materi pembelajaran sehingga guru kurang menguasai 

materi baik secara formal maupun pengayaan. Akibatnya pembelajaran dilakukan 

asal jalan, asal materi disampaikan dan asal materi habis, soal siswa memahami 

materi atau tidak kurang mendapat perhatian dari guru.  

Selain itu, kualitas penyampaian materi oleh guru kelas IV SDN yang 

kurang maksimal. Guru masih menggunakan metode tradisional salah satunya 

metode ceramah yang menjadi strategi utama karena mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dianggap sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. 

Sehingga siswa akan menjadi pasif terhadap pengetahuan yang ada karena hanya 

berusaha menghafal tanpa ada usaha menemukan sendiri suatu konsep atau teori. 

Saat pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial guru juga selalu mengemasnya dalam 

suasana formal dalam kelas, sehingga pembelajaran yang selalu ada di dalam 

kelas akan menimbulkan rasa jenuh siswa sehingga siswa kurang semangat dalam 

menerima pelajaran.  
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Tidak ditemukannnya sarana, sumber dan media pembelajaran untuk 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Masalah ini sangat mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial karena suasana 

pembelajaran sangat datar dan monoton terpaku pada buku saja. Siswa kurang 

bisa mengembangkan pemikirannya karena tidak ada sarana, sumber dan media 

pembelajaran yang membantunya untuk berkembang. 

Kekurangharmonisan hubungan antara guru dengan siswa atau siswa 

dengan siswa kurang terjalin. Padahal pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

dibutuhkan diskusi antar teman maupun dengan guru untuk memahami materi 

yang ada. Kekurangharmonisan tersebut dikarenakan guru kurang memperhatikan 

masalah yang timbul di kelas. Akibatnya proses pembelajaran kurang berjalan 

kondusif dan harmonis. 

Permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai nilai yang penting dalam 

mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, bermoral, handal dan 

berintelek tinggi sejak dini. Oleh karena itu dalam pengajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial seharusnya dikemas dengan metode yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna. Namun kenyataannya masih belum banyak sekolah 

yang menerapakan metode yang menarik, menantang, menyenangkan dan 

bermakna dalam pembelajaran IPS. Mereka menganggap IPS adalah pelajaran 

yang sudah ada dari dahulu dan tidak perlu adanya pembaharuan sehingga dalam 

pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah karena hal itu yang 

dianggap paling cocok. Akibatnya siswa menjadi pasif dan tidak berkembang 

sehingga pembelajaran akan berujung pada gagalnya proses belajar siswa. 
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Agar pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) dapat dilakukan dengan 

menerapkan Pendekatan CTL sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penggunaaan pendekatan tersebut mendorong siswa mampu mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata sehingga mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya. 

Selain itu juga mendorong siswa aktif dalam aktivitas dan keterampilannya yang 

fokus pada pencarian pengetahuan atau pemahaman untuk memuaskan rasa ingin 

tahu siswa. Proses pembelajaran ini berjalan secara alamiah dalam bentuk 

kegiatan yang dialami siswa bukan transfer pengetahuan dari guru sehingga 

strategi pembelajaran lebih dipentingkan dari pada hasil.  

Pendekatan CTL sangat tepat untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi dalam pelajaran IPS karena pembelajaran berjalan dalam suasana yang 

menyenangkan dan tidak monoton. Pendekatan CTL mengajak para siswa 

membuat hubungan-hubungan yang mengungkapkan makna dan memiliki potensi 

untuk membuat para siswa berminat belajar. Hal ini seperti yang dikatakan “Tidak 

akan ada perkembangan mental tanpa adanya minat. Minat adalah dasar dari 

perhatian dan pemahaman” (Whitehead dalam Johnson, 2007:37). Pendekatan 

CTL juga membantu siswa dapat membuat konsep atau teori sendiri melalui 

pengalaman langsung. Konsep atau teori yang ditemukan sendiri akan bertahan 

lama untuk diingat dan dipahami siswa dibanding saat dihafalkan.  

Untuk itu dalam mencapai keberhasilan yang diinginkan maka dalam 

pendekatan CTL seorang guru yang mengajar harus mempunyai dua 

karakteriastik. Pertama, mereka mengetahui dan menghargai setiap materi yang 
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mereka ajarkan. Setiap tujuan akademik yang mereka harapkan dapat dikuasai 

siswa, telah mereka kuasai terlebih dahulu. Kedua, mereka memperhatikan para 

siswa dengan kasih sayang dan kebaikan hati yang tulus. (Johnson, 2007:301). 

Dari kedua karakteristik tersebut maka memungkinkan guru untuk mengubah 

kehidupan siswa mereka. Semua siswa mengalami kemajuan yang pesat dalam 

hasil belajarnya. Para siswa yang bandel dan acuh tak acuh menjadi lebih fokus 

belajar serta para siswa yang sudah baik akan meningkat sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah dibuat dapat dicapai dengan maksimal dan memuaskan 

semua pihak yang ada. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah yang dihadapi dalam pembelajaran IPS adalah sebagai berikut: 

1. pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas masih berjalan monoton, 

2. rendahnya hasil belajar siswa untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, 

3. minimnya keikutsertaan siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

sehingga siswa pasif, 

4. kurang optimalnya guru saat mempersiapkan pembelajaran, 

5. kualitas penyampaian materi oleh guru kurang maksimal, 

6. belum ditemukan strategi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang tepat 

dan sesuai, 

7. tidak ditemukannnya sarana, sumber dan media pembelajaran untuk pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 
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C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penerapan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada Pelajaran IPS kelas IV SDN 

Balonggarut Kabupaten Sidoarjo? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS kelas IV SDN 

Balonggarut Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan pendekatan CTL 

(Contextual Teaching and Learning)? 

 

D. Tujuan Penelitan 

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian adalah sevagai berikut: 

1. untuk mendeskripsikan penerapan pendekatan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS kelas 

IV SDN Balonggarut Kabupaten Sidoarjo, 

2. untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS kelas IV 

SDN Balonggarut Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan pendekatan 

CTL (Contextual Teaching and Learning). 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat hasil penelitian yang dilakukan tidak hanya bagi peneliti saja 

melainkan bagi siswa, guru dan sekolah. Adapun manfaat hasil penelitian adalah.   

1. Bagi Siswa 

Pelaksanaan  Penelitian Tindakan Kelas ini, diharapkan siswa dapat: 

a. memperoleh hasil belajar yang tinggi mengingat siswa sendiri yang 

memperoleh teori dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

situasi dunia nyata, 

b. merasa lebih dihargai karena diberi kesempatan untuk menemukan konsep 

dan teori sendiri saat pembelajaran dengan pendekatan CTL berlangsung, 

c. menguasai pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial secara tuntas dan lebih 

mendalam lagi, 

d. mempunyai hubungan yang lebih harmonis antar teman karena adanya 

sikap saling menghargai dan kerja sama saat diskusi berlangsung. 

2. Bagi Guru 

Pelaksanaan  Penelitian Tindakan Kelas ini, diharapkan guru dapat: 

a. meningkatkan strategi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang lebih 

beragam dan sesuai materi yang akan disajikan, 

b. menggunakan dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih 

efektif dan efisien bagi penyampaian isi pembelajaran, 

c. mempunyai hubungan yang lebih erat dengan siswa karena saat 

pembelajaran dengan pendekatan CTL berlangsung guru mengamati 

keadaan emosi anak, perilaku anak, maupun kebiasaan anak. 
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3. Bagi Sekolah 

Pelaksanaan  Penelitian Tindakan Kelas ini, diharapkan sekolah dapat: 

a. mencetak generasi yang handal, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab 

terhadap masalah yang ada di sekitar siswa setelah pembelajaran dengan 

pendekatan CTL selesai dilakukan, 

b. lebih memperhatikan kebutuhan siswanya dalam menunjang proses belajar 

mengajar seperti sarana, media dan sumber pembelajaran, 

c. memiliki tujuan yang lebih luas dan kompleks karena tuntutan dari 

pendekatan CTL yang dilakukan. 

4. Bagi Peneliti 

Pelaksanaan  Penelitian Tindakan Kelas ini, diharapkan peneliti dapat: 

a. mengaplikasikan teori-teori yang pernah dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan. Selain itu juga membandingkan ilmu yang telah diperolehnya 

dengan mengetahui ilmu pengetahuan yang didapat langsung di lapangan 

(pada masa penelitian), 

b. mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN Balonggarut 

Kabupatren Sidoarjo setelah diberikan tindakan berupa pembelajaran 

dengan pendekanan CTL (Contextual Teaching and Learning), 

c. memenuhi tugas akhir perkuliahan, 

d. mendapat pengalaman meneliti yang berharga dan pembinaan diri menjadi 

guru berkualitas. 
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F. Batasan Istilah 

Mengadakan penelitian yang seefektif dan seefisien mungkin maka 

peneliti membuat batasan sebagai berikut: 

1. hasil belajar siswa dalam penelitian ini dibatasi dalam mata pelajaran IPS 

kelas IV pokok bahasan Sumber Daya Alam dan Kegiatan Ekonomi dengan 

karakteristik siswa belum memperoleh dan mengetahui tentang pokok 

bahasan tersebut, 

2. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan CTL pada 

pembelajaran IPS kelas IV SDN Balonggarut Kabupaten Sidoarjo. 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka peneliti membuat penjelasan definisi-definisi yang 

dipakai yaitu. 

1. CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Menurut Johnson (2007:58) “CTL adalah sebuah sistem yang merangsang 

otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Selain itu meyebutkan 

bahwa CTL adalah suatu sistem pengajaran yang cocok dengan otak yang 

menghasilkan makna yang menghubungkan muatan akademik dengan konteks 

dari kehidupan sehari-hari siswa. Menurut Johnson (2007:65), CTL mencakup 

delapan komponen sebagai berikut: 

a. membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, 

b. melakukan pekerjaan yang berarti, 

c. melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, 

d. bekerja sama, 

e. berpikir kritis dan kreatif, 
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f. membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, 

g. mencapai standar yang tinggi, 

h. menggunakan penilaian yang autentik. 

2. Hasil Belajar 

Menurut Depdiknas (2008:11) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Sudjana (2010:49-54) menyebutkan hasil belajar akan terukur melalui 

ketercapaian siswa dalam penguasaan ketiga ranah yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik sesuai teori Bloom. Sudjana (2011:5-6) juga mengemukakan dari 

segi alatnya penilaian dapat dibedakan yaitu. 

a. Tes 

Tes ini ada yang diberikan secara lisan (menuntut jawaban secara 

lisan), ada tes tulisan (menuntut jawaban secara tulisan), dan ada tes tindakan 

(menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan). Soal tes ada yang berbentuk 

objektif (menjodohkan, isian pendek, pilian berganda dan benar-salah) dan 

esai atau uraian (uraian bebas, uraian terbatas dan uraian berstruktur).  

b. Non Tes 

Non tes adalah alat penilaian mencakup observasi (langsung, tak 

langsung dan partisipasi), kuesioner atau wawancara (berstruktur dan tak 

berstuktur), skala (penilaian, sikap dan minat), sosiometri dan studi kasus. 

3. Mata Pelajaran IPS 

Ahmadi (2011:10) menjelaskan bahwa “IPS merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di SD yang mengaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.” Selain itu Ahmadi (2011:10) 
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juga mengemukakan fungsi pelajaran IPS adalah agar anak didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk ditingkat lokal, nasional dan global. 


