
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran 

yang  mempunyai  fungsi  dan  peran  yang  sangat  strategis  dalam  usaha 

pembentukan  warga  negara  yang  baik  dan  handal  sesuai  dengan  tujuan 

pembangaunan  nasional.  Sebagai  salah  satu  program  pendidikan  yang 

membina  dan  menyiapkan  peserta  didik  sebagai  warga  negara  yang  baik 

bermasyarakat, pendidikan IPS diharapkan mampu mengantisipasi berbagai 

perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat  sehingga  siswa  mampunyai  bekal 

pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan kebidupan di masyarakat.

Dikaitkan  dengan  konteks  pendidikan  dasar  sembilan  tahun,  maka 

fungsi  dan  tujuan  pendidikan  IPS  di  sekolah  dasar  harus  pula 

mendukungpemilikian  kompetensi  tamatan  sekolah  dasar,  yaitu 

pengetahuan,  nilai,  sikap,  dan  kemampuan  melaksanakan  tugas  atau 

mempunyai  kemampuan  untuk  mendekatkan  dirinya  dengan  lingkungan 

alam,  lingkungan  sosal,  lingkungan  budaya,  dan  kebutuhan  daerah. 

Sementara  itu,  kondisi  pendidikan  IPS  saat  ini,  lebih  diwarnai  oleh 

pendekatan yang menitikberatkan pada model belajar konvensional seperti 

ceramah  sehingga  kurang  mampu  merangsang  siswa  untuk  terlibat  aktif 

dalam  proses  belajar  mengajar.  Suasana  belajar  seperti  itu,  semakin 
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menjauhkan  peran  pendidikan  IPS  dalam  upaya  mempersiapkan  warga 

negara yang baik dan memasyarakat.

Pada  jenjang  sekolah  dasar,  pendidikan  IPS  menunjukkan  indikasi 

bahwa  pola  pembelajarannya  makin  bersifat  guru-sentris.  Kecenderungan 

pembelajaran  demikian,  mengakibatkan  lemahnya  pengembangan  potensi 

diri  siswa dalam pembelajaran sehingga prestasi belajar yang dicapai tidak 

optimal. Kesan menonjolnya verbalisme dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar di kelas masih terlalu kuat. Berdasarkan fakta yang ada di SD Negeri 

2  Temurejo  Karangrayung  Grobogan,  diketahui  bahwa  hasil  UAS 

menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian belajar IPS rata-rata masih rendah. 

Kecenderungan  pembelajaran  dan  kualitas  hasil  belajar  pendidikan  IPS 

tersebut  mengisyaratkan  bahwa  tuntutan  agar  para  guru  dapat 

mengembangkan kemampuannya yang mengarah kepada peningkatan mutu 

proses  pembelajaran  dengan  menggunakan  metode  pembelajaran  yang 

berbasis siswa aktif perlu dilakukan.

Salah  satu metode berbasis  siswa aktif  yang  telah  diterapkan oleh 

guru di  SD Negeri 2 Temurejo Karangrayung Grobogan dalam pembelajaran 

IPS  adalah  metode  kontekstual,  dimana  dalam  pembelajaran  IPS  guru 

melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran.  Siswa didorong 

untuk beraktivitas mempelajarai materi pelajaran sesuai dengan topik yang 

akan  dipelajarinya.  Belajar  dalam  konteks  CTL  bukan  hanya  sekedar 

mendengarkan dan mencatat,  tetapi  belajar adalah proses berpengalaman 
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secara  langsung.  Melalui  proses  berpengalaman  itu  diharapkan 

perkembangan  siswa  terjadi  secara  utuh,  yang  tidak  hanya  berkembang 

secara kognitif saja, teap juga aspek afektif dan psikomotor.

Pembelajaran  dikatakan  mengunakan  pendekatan  kontekstual  jika 

materi  pembelajaran  tidak  hanya  tekstual  melainkan  dikaitkan  dengan 

penerapannya  dalam  kehidupan  sehari-hari  siswa  di  lingkungan  keluarga, 

masyarakat, dan alam sekitar dengan melibatkan ketujuh komponen utama 

tersebut  sehinggga  pembelajaran  menjadi  bermakna  bagi  siswa.  Model 

pembelajaran  apa  saja  sepanjang  memenuhi  persyaratan  tersebut  dapat 

dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual 

dapat diterapkan dalam kelas besar maupun kelas kecil,  namun akan lebih 

mudah  organisasinya  jika  diterapkan  dalam  kelas  kecil.  Penerapan 

pembelajaran kontekstual dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan sangat 

sesuai (Muchith, 2008: 48).

Penerapan  pendekatan  kontekstual  di  SD  Negeri  2  Temurejo, 

Karangrayung  Grobogan telah  dilaksanakan  dengan  baik,  namun  masih 

banyak  permasalahan antara  lain,  dalam menyiapkan perencanaan proses 

pembelajaran belum sesuai dengan konteks keberadaan siswa dan sekolah 

selain  itu  pendekatan  metode  pembelajaran  yang  digunakan  juga  sangat 

monoton serta dalam menyiapkan media dan sumber belajar belum sesuai 

dengan  kondisi  lingkungan  siswa  dan  sekolah,  hal  ini  disebabkan  karena 

sebagian  guru  masih  belum  memahami  seperti  yang  diharapkan  dalam 
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pembelajaran kontekstual, dalam pelaksanaan pembelajaran, terkadang guru 

tidak  melaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan  pembelajaran  yang  telah 

dibuat,  dan evaluasi  tidak dilaksanakan sesuai  dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

Terkait dengan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini akan 

dikaji  pengelolaan  pembelajaran  IPS  berbasis  strategi  CTL  di  SD  Negeri  2 

Temurejo, Karangrayung Grobogan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka 

penelitian ini memfokuskan pada: “Bagaimana pengelolaan pembelajaran IPS 

berbasis  strategi CTL di  SD Negeri  2  Temurejo,  Karangrayung Grobogan?”, 

yang dapat diperinci menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana  perencanaan  pembelajaran  IPS  berbasis  strategi  CTL  di  SD 

Negeri 2 Temurejo, Karangrayung Grobogan?

2. Bagaimana  pelaksanaan  pembelajaran  IPS  berbasis  strategi  CTL  di  SD 

Negeri 2 Temurejo, Karangrayung Grobogan?

3. Bagaimana evaluasi  dan monitoring pembelajaran IPS  berbasis  strategi 

CTL di SD Negeri 2 Temurejo, Karangrayung Grobogan?

C. Tujuan Penelitian 

Dari  permasalahan tersebut di atas,  tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah:
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1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPS berbasis strategi 

CTL di SD Negeri 2 Temurejo, Karangrayung Grobogan.

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPS berbasis strategi 

CTL di SD Negeri 2 Temurejo, Karangrayung Grobogan.

3. Untuk  mendeskripsikan  evaluasi  dan  monitoring  pembelajaran  IPS 

berbasis strategi CTL di SD Negeri 2 Temurejo, Karangrayung Grobogan.

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan guru, khususnya 

guru  IPS  di  SD  Negeri  2  Temurejo,  dalam  menerapkan  pembelajaran 

kontekstual.

2. Secara Praktis

a. Kepala Sekolah

Hasil  penelitian  dapat  digunakan  oleh  kepala  sekolah  sebagai 

bahan masukan bagi kepala sekolah dalam upaya penerapan metode 

kontekstual dalam pembelajaran.

b. Guru

Dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  guru  dalam 

menggunakan metode pembelajaran IPS. 
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c. Peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi kontekstual.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran, adalah kegiatan guru dalam merencanakan, 

mengoordinir,  melaksanakan,  dan  melakukan  evaluasi  monitoring 

pembelajaran 

2. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran adalah proses kegiatan guru dala menyusun 

rencana  pelaksanaan  pembelajaran,  sebagai  patokan  guru  dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.

3. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan  pembelajaran  adalah  kegiatan  mengawali  pembelajaran, 

melakukan proses pembelajaran , dan mengakhiri pembelajaran 

4. Evaluasi dan Monitoring Pembelajaran 

Evaluasi  dan  monitoring  pembelajaran  adalah  kegiatan  menyusun 

instrumen  evaluasi,  melakukan  pengawasan  terhadap  proses 

pembelajaran, dan menentukan penilaian terhadap hasil belajar.
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5. CTL (Contextual Teaching and Learning)

CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia  nyata  siswa  dan  mendorong  siswa  membuat  hubungan  antara 

pengetahuan  yang  dimilikinya  dengan  penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
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