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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah pokok yang sedang dihadapi oleh Bangsa 

Indonesia pada saat ini adalah upaya meningkatkan mutu pendidikan, mulai 

dari jenjang pendidikan dasar sampai di tingkat perguruan tinggi. Dalam 

menghadapi hal tersebut, maka perlu diadakan penataan secara menyeluruh 

terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya 

dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dalam hal ini perlu adanya 

perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan adalah kehidupan. 

Maka dari itu kegiatan belajar mengajar harus dapat membekali peserta 

didik dengan kecakapan hidup (life skill) yang sesuai dengan lingkungan 

kehidupan dan kebutuhan peserta didik.  

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 1 menjelaskan 
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  
 

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 1 di atas dapat 

dijelaskan bahwa proses pembelajaran merupakan interaksi atau hubungan 

timbal balik antara guru dengan siswa serta siswa dengan lingkungan 

belajarnya. Guru sebagai pengajar memiliki tugas untuk merancang, 

melaksanakan dan melakukan penilaian dalam proses pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Peran siswa dalam proses 

pembelajaran adalah berperan aktif dalam pencarian informasi yang 

dibutuhkan sehingga memperoleh pemahaman melalui proses, selain itu 

siswa harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dengan cara membentuk 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pembentukan kepribadian 

yang baik, sehingga siswa memiliki kecerdasan dan akhlak mulia serta 

ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  
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Proses pembelajaran harus direncanakan dan terencana dengan baik 

agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. Selain itu guru wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang lengkap dan sistematis sesuai dengan SK dan KD serta 

ketetapan yang terdapat di standar proses. Proses pembelajaran juga harus di 

dukung dengan suasana belajar yang kondusif sehingga siswa dapat 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Materi yang terdapat dalam 

RPP harus sesuai dengan silabus, standar proses dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Selain itu, dalam pembelajaran saat ini guru dituntut 

untuk menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, media maupun alat 

peraga yang bisa menarik perhatian siswa. Sehingga dengan berbagai cara 

tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Peran guru dalam proses pembelajaran antara lain sebagai pengarah, 

pembimbing dan pendidik. Dalam proses belajar mengajar peran guru tidak 

dapat dikesampingkan karena belajar itu adalah interaksi antara pendidik. 

Oleh karena itu, proses tersebut harus dirancang sedemikian rupa, sehingga 

dapat berdampak kepada hasil belajar siswa yang meningkat. Dalam proses 

pembelajaran guru harus dapat menggunakan cara mengajar yang tepat 

sehingga siswa dapat merasa tertarik atau tidak bosan pada saat proses 

belajar serta mempunyai perhatian lebih dengan suatu mata pela jaran 

tertentu. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadi dalam 

proses pembelajaran diharapkan siswa merasa senang dan tertarik pada saat 

pembelajaran berlangsung sehingga siswa mendapatkan hasil belajar yang 

baik dan siswa menjadi sukses dalam mencapai tujuan yang diharapkan.  

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bidang studi 

baru, sebab baru dikenal sejak diberlakukannya kurikulum 1975. Dikatakan 

baru karena cara pandangnya bersifat terpadu, artinya bahwa IPS adalah 

perpaduan dari sejumlah mata pelajaran yang mempunyai kajian yang sama 

yaitu manusia. IPS juga merupakan mata pelajaran yang mengandalkan 

pemikiran kognitif, membutuhkan tingkat hafalan dan bukan merupakan 

ilmu pasti atau dapat dikatakan. IPS diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 
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untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah 

yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPS perlu dilakukan secara 

bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Pada 

kenyataannya, banyak siswa yang menganggap mata pelajaran IPS sebagai 

mata pelajaran yang sulit karena mencakup materi yang sangat banyak. 

Siswa seringkali mengalami kesulitan dalam memahami materi sehingga 

dapat menurunkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS. Guru 

diharapkan dapat menggunakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) refleksi. 

Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) refleksi dipilih 

karena menurut Trianto (2007:113) adalah cara berfikir tentang apa yang 

baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita 

lakukan di masa yang lalu dan merupakan respon terhadap kejadian serta 

aktivitas atau pengetahuan baru yang diterima atau dilakukan. Menurut Agus 

Suprijono (2009:117) dalam pendekatan Contextual Teaching Learning 

(CTL) refleksi terdapat enam langkah pembelajaran yaitu guru 

mempersiapkan konsep-konsep dasar yang akan dibelajarkan kepada siswa; 

guru mempersiapkan hal-hal yang akan direfleksikan oleh siswa; siswa 

diminta untuk menceritakan, mendeskripsikan, mengingat kembali hal-hal 

yang pernah dialami; siswa melakukan analisis atas hasil refleksinya dengan 

cara menandai, menggarisbawahi simbol istilah- istilah, nama dan 

sebagainya; siswa diminta mencocokkan hasil analisis dan sintesisnya 

dengan konsep dasar yang sedang dipelajari; siswa diminta untuk 

merumuskan definisi atas konsep yang telah ditemukan. Pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) refleksi dalam kegiatan pembelajaran 

IPS diharapkan dapat mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam 

struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari 

pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan dan keterampilan yang 
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diperoleh dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit dan dari 

mengkontruksi sendiri, digunakan untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 2 Kalongan Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan khususnya di kelas 5 pada mata pelajaran 

IPS guru masih menggunakan metode ceramah, pemberian tugas dan 

berpusat pada guru.  Guru sering mendominasi pelajaran, misalnya dengan 

memberikan penjelasan tentang materi yang disampaikan. Selain itu, buku 

masih menjadi sumber belajar utama. Siswa dituntut untuk menghafal 

konsep, sehingga pembelajaran IPS dapat dikatakan pembelajaran hafalan 

dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Menurut  hasil  

evaluasi  dengan  KD 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang 

pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) ≥90 sebanyak 26 siswa hanya 15 siswa (57,69%) tidak 

memenuhi KKM yang ditentukan oleh guru dan hanya 11 siswa (42,31%) 

dapat memenuhi KKM dengan skor maksimal 87 dan skor minimal 57.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas 

mendorong dilakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL) Refleksi Siswa Kelas 5 SD Negeri 2 Kalongan Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian  

Permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang pada saat 

pembelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 2 Kalongan Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran. Ruang kelasnya tidak tertata dengan rapi, buku-

buku pelajaran diletakkan di tempat yang tidak semestinya. Lokasi sekolah 

berada di tempat pemukiman penduduk, berdekatan dengan jalan umum 

sehingga mengganggu proses belajar mengajar dan mengakibatkan siswa 
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tidak nyaman dengan keadaan kelas. Selain itu, di belakang sekolah terdapat 

makam umum. Pada saat pembelajaran berlangsung, sering kali ada 

pelaksanaan pemakaman warga sehingga menjadikan siswa menjadi takut. 

Hal ini juga mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Orang tua siswa 

di SD Negeri 2 Kalongan masih berpendidikan rendah dan bekerja sampai 

malam. Hal ini menyebabkan orang tua kurang memperhatikan anak. 

Mereka hanya memperhatikan anak sudah makan atau belum. Merekapun 

sudah merasa senang jika anak mereka berangkat ke sekolah. Orang tua 

kurang memperhatikan apa yang dilakukan dan dikerjakan anak di sekolah.  

Saat observasi guru menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dari Pemerintah yang bersifat global, tidak mempunyai RPP yang 

khusus dibuat untuk setiap mata pelajaran. Alasannya karena tidak ada 

waktu untuk membuat. Alasan lain karena ada pekerjaan lain yang menyita 

waktu para guru sehingga pada umumnya guru di SD Negeri 2 Kalongan 

tidak pernah membuat RPP untuk setiap jam pelajaran. Dalam proses 

pembelajaran, siswa juga tidak mendengarkan penjelasan dari guru 

khususnya pada mata pelajaran IPS karena masih menggunakan ceramah. 

Pembelajaran IPS di sekolah tersebut cenderung pasif dan hanya 

mengandalkan guru sebagai sumber ilmu. Keadaan seperti ini membuat 

siswa tidak mampu berfikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. 

Sehingga hanya terjalin kemunikasi searah yaitu guru kepada siswa tanpa 

ada timbal baliknya dari siswa kepada guru.  

Penggunaan media pembelajaran kurang maksimal sehingga tidak 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan atau ketrampilan 

siswa  dan siswa sering kali kurang memperhatikan. Guru hanya 

menggunakan LKS dan buku pegangan yang dimiliki sekolah sebagai media 

atau sumber belajar. Dalam kerja kelompok siswa kurang berinteraksi 

dengan siswa yang lain, dikarenakan ada beberapa siswa yang kurang cocok 

dengan teman sekelompoknya sehingga siswa dalam kelompok tidak dapat 

bekerjasama dengan baik, sehingga mengakibatkan diskusi tidak berjalan 

dengan baik dan hasil belajar yang diinginkan tidak tercapai dengan baik. 
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Pada saat pembelajaran terdapat 7 siswa (26,92%) yang sering bermain 

sendiri dan sering ijin ke kamar mandi, serta terdapat 13  siswa (46,15%) 

dari seluruh siswa yang tidak berperan aktif dalam pembelajaran, siswa 

tersebut hanya diam saja ketika diajak berbicara dan mengantuk pada saat 

menyimak penjelasan dari guru. Guru jarang memberi pertanyaan kepada 

siswa, bahkan siswa tidak berani bertanya pada saat kegiatan pembelajaran 

IPS berlangsung, sehingga menjadikan siswa jenuh, tidak kreatif dan tidak 

terdorong untuk terlibat berfikir.  

Pendekatan yang digunakan guru kurang menarik siswa sehingga akan 

membuat siswa manjadi malas, bergurau dengan teman sebangkunya dan 

membuat hasil belajar siswa menjadi menurun. Kurangnya variasi guru 

terhadap proses pembelajaran dalam menerangkan materi pelajaran. Guru 

hanya menjelaskan materi dengan ceramah, menuntut siswa untuk mencatat, 

hal ini hanya akan membuat siswa menjadi malas, tidak tertarik dengan 

materi yang disampaikan oleh guru. Guru seharusnya menerapkan 

pendekatan pembelajaran yang aktif dan mampu menarik perhatian siswa. 

Siswa harus dilatih untuk bekerjasama dalam kelompok belajarnya, berfikir 

kritis dan kreatif untuk membuat konsep belajar. Siswa bisa dibentuk ke 

dalam beberapa kelompok secara heterogen. Selain itu guru mengajar tidak 

harus monoton atau harus mempunyai ide dalam menjelaskan materi agar 

seluruh siswa paham dengan materi yang diberikan. Dengan pendekatan 

pembelajaran seperti ini siswa akan lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dan melatih siswa bekerjasama dalam kelompok untuk 

menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi.  

Sistem penilaian evaluasi yang menjadi tolak ukur hanya penilaian 

hasil saja yaitu menggunakan tes formatif yang memaksimalkan kemampuan 

kognitif saja. Sedangkan penilaian prosesnya dianggap tidak penting oleh 

guru sehingga guru kurang memperhatikan kemampuan afektif dan 

psikomotor siswa. Penilaian hasil memang penting dan menjadi tolak ukur 

dalam keberhasilan siswa selama mengikuti pembelajaran di SD. Namun 

penilaian proses juga harus dimaksimalkan karena penilaian proses akan 



7 
 

melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan siswa secara maksimal. 

Penilaian proses dapat dilakukan dengan banyak cara. Penilaian proses 

dengan cara unjuk kerja, portofolio, penugasan, produk, dan lain sebagainya. 

Penilaian proses siswa lebih menekankan pada kemampuan proses siswa 

sebelum siswa menemukan hasil akhir dari suatu tugas. Dengan demikian 

siswa tidak bisa melakukan manipulasi jawaban supaya mendapatkan hasil 

yang maksimal. Dari 26 siswa terdapat 15 siswa (57,69%) yang hasil 

belajarnya di bawah KKM, ini disebabkan karena guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran masih menggunakan metode konvensional yaitu guru 

dalam menyampaikan materi masih menggunakan ceramah, dampaknya 

siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. 

 

1.3. Cara Pemecahan Masalah 

Cara pemecahan masalah berdasarkan permasalahan dalam 

pembelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 2 Kalongan Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan adalah dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching Learning (CTL) refleksi akan memberi kesempatan kepada siswa 

berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk 

interaksi guru dengan siswa maupun siswa dengan lingkungan belajarnya, 

lebih bekerjasama lagi dalam kerja kelompok dan membantu siswa dalam 

penguasaan materi yang nanti pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Apakah penggunaan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) refleksi dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 2 Kalongan Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan semester 2 tahun pelajaran 2012/2013”.  
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan hasil 

belajar IPS dapat diupayakan melalui pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL) refleksi siswa kelas 5 SD Negeri 2 Kalongan Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat Teorotis penelitian ini adalah memberi sumbangan 

wacana bagi praktisi pendidikan dalam memperbaiki pendekatan 

pembelajaran di sekolah tentang pengembangan pembelajaran dengan 

pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) refleksi, memberi 

manfaat bagi sekolah dan guru agar mampu menangani masalah-masalah 

dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 2 

Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan 

dalam pembelajaran IPS. 

2) Dapat meningkatkan hasil belajar yang terkait dengan 

pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) refleksi pada 

mata pelajaran IPS. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai motivasi untuk menerapkan pendekatan keterampilan 

proses dalam pembelajaran, menghasilkan output yang 

berkualitas dan mencapai tujuan pembelajaran.  

2) Dapat memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi siswa agar pembelajaran IPS lebih efektif.  

3) Sebagai media alternatif dalam mengajarkan materi dengan lebih 

menyenangkan. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan berupa informasi tentang pentingnya 

pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk 

memperbaiki pembelajaran IPS. 

2) Dapat dijadikan sebagai tolak ukur proses dan hasil belajar siswa 

pada umumnya. 

 


