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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

KTSP 2006 atau yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan telah 

mengisyaratkan bahwa lulusan suatu sekolah diharapkan memiliki kompetensi 

tertentu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh kurikulum. Oleh karena tuntutan 

kurikulum tersebut berdampak langsung pada proses pembelajaran, maka proses 

pembelajaran diharapkan tidak hanya membelajarkan aspek pengetahuan saja, tetapi 

juga meliputi aspek ketrampilan dan aspek sikap. Terkait dengan tujuan tersebut, 

maka proses penilaian tidak hanya terbatas pada aspek hasil saja, tetapi aspek proses 

hendaknya juga tidak luput dari penilaian. 

Di dalam struktur program kurukulum Sekolah Dasar, terdapat beberapa mata 

pelajaran, satu di antaranya adalah Ilmu Pengetahuan Sosial yang dalam hal ini 

sebagai salah satu mata pelajaran yang diUASkan (Tim Penyusun Silabus, 2005:47) 

dan di masa mendatang bukan tidak mungkin diUASBNkan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan proses pembelajaran  yang 

kondusif agar siswa menggemari pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan 

muaranya adalah siswa menguasai kompetensi di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Agar pembelajaran variatif dan tidak monoton atau menjemukan, dipergunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi, baik teori maupun praktik sehingga sikap 

menggemari Ilmu Pengetahuan Sosial mudah tertanam dalam  diri  siswa.  Hal  ini 

 dapat  terwujud apabila dilakukan usaha pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan (PAKEM). 

Memudahkan pembelajaran bagi murid adalah tugas utama guru. Untuk itu 

guru tidak saja dituntut untuk membuat suasana pembelajaran menjadi nyaman dan 

menarik , menciptakan metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan diri 

masing-masing murid, tetapi juga menemukan media pembelajaran yang relevan, 

efektif dan efisien. Sehingga metode dan pendekatan yang di terapkan pun nantinya 
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akan benar-benar sesuai dengan perkembangan diri murid yang menjadi subjek 

sekaligus  objek pendidikan itu sendiri. 

Memang pendidikan bukanlah melulu penerapan teori belajar dan 

pembelajaran di ruang kelas. Pendidikan merupakan ikhtiar yang kompleks untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebuah bangsa. Namun demikian, 

ketepatan memilih media pembelajaran merupakan satu keniscayaan dalam sukses 

tidaknya guru mengantarkan murid menjadi generasi yang dapat diandalkan dan 

dibanggakan.Oleh karena itu guru harus  menggunakan media  pembelajaran yang 

tidak saja membuat proses  pembelajaran menjadi menarik, tetapi juga memberikan 

ruang bagi murid untuk berkreasi dan terlibat secara  aktif  sepanjang proses 

pembelajaran. Sehingga aspek  kognitif,afektif  dan psikomotorik murid pun dapat 

berkembang maksimal secara bersamaan. Dalam realita apa yang menjadi harapan 

dan tujuan di atas belum sepenuhnya terpenuhi. Namun usaha ke arah itu senantiasa 

dilakukan oleh seluruh elemen pendidikan. 

Pada pembelajaran IPS dalam materi tentang peta di Kelas IV SD Solafide 

School aktivitas belajar siswa masih rendah. Dari 19 siswa, hanya terdapat 8 siswa 

yang mencapai nilai KKM atau 42% dari keseluruhan siswa. Sisanya ada 11 siswa 

atau 58% yang nilai belum mencapai KKM. Berdasarkan identifikasi masalah, maka 

diketahui bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pembelajaran IPS materi pokok 

peta di kelas IV SD Solafide School Tahun Pelajaran 2015/2016, diantaranya : 

1. Guru belum memanfaatkan alat peraga apapun dalam menjelaskan materi peta, 

sehingga siswa cenderung jenuh dan kurang tertarik dengan pembelajaran IPS 

2. Pembelajaran masih bersifat teacher centered sehingga tidak terjadi interaksi 

positif antara guru dan siswa 

3. Metode pembelajaran masih konvensional sehingga siswa tidak terlibat aktif 

selama pembelajaran berlangsung 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  
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“ Bagaimana aplikasi Google Maps dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS tentang peta di kelas IV SD Solafide School Tahun Pelajaran 

2015/2016?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS tentang peta 

di kelas IV SD Solafide School Tahun Pelajaran 2015/2016 

2. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS tentang peta 

di kelas IV SD Solafide School Tahun Pelajaran 2015/2016 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini 

memberikan kontribusi, sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Memberikan wawasan pengetahun tentang aplikasi Google Mapsdan 

manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 

b. Memberikan kemudahan siswa dalam memahami materi peta 

c. Meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar siswa 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan variasi metode belajar kepada guru, agar tidak selalu 

menggunakan metode konvensional 

b. Meningkatkan kreatifitas dan daya inovasi guru 

c. Mengeskplor kemampuan guru dalam mengembangkan potensinya 

3. Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa sehingga mampu menghasilkan output 

yang baik bagi sekolah 

b. Menigkatkan mutu dan layanan sekolah terhadap siswa 

 


