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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Kompleksitas cakupan materi pembelajaran IPS di tingkat Sekolah 

Dasar  sekarang ini, menimbulkan berbagai permasalahan, baik yang 

dialami para guru maupun oleh peserta didik. Tidak terkecuali pada 

pembelajaran IPS kelas 4 di SDN 1 Gentan, Kecamatan Kranggan, 

Kabupaten Temangung yang hasil belajar peserta didiknya lebih rendah 

dibandingkan nilai ketuntasan yang ditetapkan. Sedangkan masalah bagi 

guru adalah bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran IPS yang 

bersifat abstrak dan mungkin akan sulit diterima oleh peserta didik.  

Dengan adanya masalah di atas, penulis menggunakan model 

pembelajaran yang berbeda dari biasanya, yaitu mengganti metode ceramah 

dengan pendekatan pembelajaran inquiry dalam model pembelajaran 

kontekstual atau biasa disebut CTL (Contekstual Teaching and Learning) 

yang memiliki arti suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan mereka. 

Pembelajaran kontekstual (CTL) didasarkan pada penelitian John Dewey 

(1916) yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa 

yang di pelajari terkait dengan apa yang telah di ketahui, dan dengan 

kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi disekelilingnya, pembelajaran ini 

menekankan pada daya fikir yang tinggi. Dengan demikian dikatakan bahwa 

Tujuan Pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik 

secara kuantitas maupun kualitasnya. 

Pembelajaran IPS kelas 4, banyak membahas tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan keadaan alam dan lingkungan sekitar peserta didik, 

sehingga menurut penulis pendekatan inquiry dalam model pembelajaran 
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CTL tepat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Guru dapat lebih 

mudah dalam penjelasan materi supaya peserta didik lebih mudah 

memahaminya sehingga hasil belajar pun dapat meningkat atau di atas nilai 

ketuntasan yang ditetapkan. 

Berdasarkan hal itu, penulis  melakukan penelitian melalui 

Penelitian Tindakan Kelas, dengan judul  : Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas 4 Pada Mata Pelajaran IPS Dengan Menggunakan 

Pendekatan Inquiry Dalam Model Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) Di SDN 1 Gentan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. Dengan harapan 

dapat meningkatkan  kemampuan pemahaman siswa khususnya terhadap 

pembelajaran IPS dan pada umumnya dapat meningkatkan kualitas 

pengajaran guru. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa menyenangkan 

dalam pembelajaran IPS  guru harus mampu mengemas materi 

pembelajaran yang akan disampaikan. Di samping itu  guru juga harus 

pandai menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran yang relevan 

dan bersifat nyata, karena media pembelajaran merupakan faktor penting 

dalam menanamkan konsep secara konkrit. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Negeri 1 Gentan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Guru sering mengalami 

kegagalan dalam pembelajaran IPS, karena pembelajaran hanya 

disampaikan dengan menggunakan metode ceramah dan tidak disertai 

dengan media yang dapat mempermudah siswa dalam menerima materi 

yang disampaikan oleh guru yang mengakibatkan hasil belajar siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar rendah yaitu 13 siswa dari 22 siswa kelas 4 masih 

di bawah nilai KKM yang ditetapkan atau 60% siswa belum mencapai nilai 

KKM.  
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1.3  Perumusan Masalah 

   Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka dapat 

dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah penggunaan 

pendekatan inquiry dalam model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat  meningkatkan hasil belajar siswa Kelas 4 pada 

pembelajaran IPS di SD Negeri 1 Gentan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten 

Temanggung?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

   Penelitian ini dilaksanakan memiliki tujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar dengan penggunaan pendekatan inquiry dalam 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)  pada  siswa 

Kelas 4 di SD Negeri 1 Gentan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten 

Temanggung pada mata pelajaran IPS. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat. Manfaat tersebut 

diantaranya untuk: 

1. Guru 

 Memberikan informasi tentang model pembelajaran yang 

sesuai untuk mata pelajaran IPS. 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran. 

2. Siswa 

Meningkatkan keaktifan sehingga hasil belajar dapat meningkatkan 

pada mata pelajaran IPS. 

 

3. Sekolah 

Mengefektifkan kegiatan pembelajaran yang bermakna di setiap kelas 

dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai. 

 


