
1 

PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL (CONTEXTUAL TEACHING 

AND LEARNING) UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPS 

BAGI SISWA KELAS IV SD NEGERI 02 PAPAHAN  KECAMATAN 

TASIKMADU  KABUPATEN KARANGANYAR SEMESTER I 

TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna 

Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi PGSD 

Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

oleh   : 

SETI  YANINGSIH 

NIM : A510070549 

 
 

 

PROGRAM  S 1  PENDIDIKAN  GURU  SEKOLAH  DASAR 

FAKULTAS  KEGURUAN  DAN  ILMU  PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2010 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran di tingkat Sekolah Dasar 

(SD), yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu sosial yang dimulai dari lingkungan terdekat hingga 

lingkungan terjauh. Memuat materi geografi, sejarah, sosioligi, dan ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS, anak diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai. Dalam suatu kegiatan belajar mengajar IPS akan menghasilkan keluaran 

(output) yang berkualitas jika didukung oleh pemanfaatan semua komponen 

yang ada secara maksimal, salah satu komponen tersebut adalah penggunaan 

metode yang tepat. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran guru seringkali 

menggunakan beberapa metode yang bervariasi. Pemilihan berbagai metode 

pembelajaran yang banyak jenisnya tentu harus dipertimbangkan sebelum 

digunakan. Pemilihan suatu metode perlu memperhatikan beberapa hal seperti 

materi yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia dan 

siswa serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dalam 

penggunaan metode yang bervariasi kekurangan suatu metode dapat ditutup 

dengan metode mengajar yang lain sehingga guru dapat menggunakan 

beberapa metode mengajar dalam melakukan proses belajar mengajar.  
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Namun fakta di lapangan, berdasarkan observasi pra tindakan 

menunjukkan dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 2 Papahan cenderung menitikberatkan aspek kognitif (hafalan), proses 

pembelajaran yang berpusat pada guru terbukti dengan masih dilakukannya 

kegiatan dikte dan mencatat di papan tulis, dan cara guru mengajar cenderung 

monoton didominasi kegiatan ceramah. Akibatnya siswa kurang termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran IPS dan hanya menjadi pendengar pasif. Data 

menunjukkan bahwa dari tiga kali pertemuan terakhir pembelajaran IPS, hanya 

+ 15% siswa yang bertanya pada guru dan + 5 siswa mampu menjawab 

pertanyaan guru.  

Siswa cenderung text book, yang artinya pengetahuan siswa hanya 

bersumber dari materi yang ada di dalam buku IPS yang menjadi buku 

panduan. Data menunjukkan semua siswa tidak memiliki buku pendukung lain 

dan siswa tidak pernah diajak untuk melakukan pengamatan tentang 

kenampakan alam. Kegiatan pembelajaran belum mengaitkan materi dengan 

pengalaman yang dimiliki para siswa itu sendiri. Akibatnya siswa tidak terlatih 

untuk dapat menemukan, dan memecahkan masalah secara kritis dan kreatif 

tentang isu-isu sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat, kemudian 

dihubungkan atau dikaitkan dengan materi yang sedang dipelajari. Hal ini 

sangat berpengaruh terhadap rendahnya prestasi belajar IPS. Pada dua kali 

ulangan harian yang diadakan guru dalam mata pelajaran IPS menunjukkan 

rata-rata kurang dari nilai 60,00 yaitu 59,50 pada ulangan pertama dan 60,54 

pada ulangan kedua. Dari dua kali ulangan harian tersebut,  + 75 % siswa 
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mendapatkan nilai dibawah KKM (68). Angka-angka tersebut mencerminkan 

adanya kesulitan belajar yang dialami siswa. 

Secara tidak disadari, karena rutinitas tugasnya mengakibatkan guru 

tidak begitu menghiraukan/peduli apakah siswanya telah atau belum 

memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Sejauh mana siswa telah 

mengerti (understanding) dan tidak hanya sekedar tahu (knowing), tentang 

materi pembelajaran yang sudah disampaikan dalam proses pembelajaran? 

Rutinitas yang dilakukan para guru tersebut meliputi penggunaan metode 

pembelajaran yang cenderung monoton yaitu kapur dan tutur (chalk-and-talk), 

kurangnya pelaksanaan evaluasi selama proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung, serta kecenderungan penggunaan soal-soal bentuk pilihan ganda 

murni pada waktu ulangan harian maupun ulangan sumatif tiap akhir semester.  

Sebelum penelitian dilakukan guru memang belum mengoptimalkan 

metode kontekstual. Guru baru sebatas memanfaatkan metode ceramah serta 

penugasan kepada siswa dengan cara siswa di beri pekerjaan rumah yang 

dinilai secara individual oleh guru tanpa didiskusikan di kelas. Secara 

operasional, guru menjelaskan materi kepada siswa kemudian memberikan 

contoh-contoh di papan tulis. Setelah selesai menerangkan materi, guru 

menyuruh siswa untuk mengerjakan soal. Guna meningkatkan prestasi belajar 

dan motivasi belajar siswa terhadap materi kenampakan alam, guru perlu 

melakukan tindakan kelas yakni dengan memperbaiki proses pembelajaran 

dengan memodifikasi pola pembelajaran yang selama ini hanya monoton 
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pembelajaran kelas dengan ceramah menjadi pembelajaran mandiri atas dasar 

inisiatif siswa. 

Berdasarkan uraian di atas nampak adanya kesenjangan antara kondisi 

nyata dengan harapan. Kesenjangan pokok dari subyek yakni pada kondisi awal 

motivasi dan prestasi belajar siswa yang rendah sedangkan kondisi akhir yang 

diharapkan motivasi dan prestasi belajar siswa terhadap materi pelajaran 

meningkat. Kesenjangan pokok dari peneliti yakni pada kondisi awal peneliti 

masih menyampaikan materi menggunakan model pembelajaran konvensional 

sedangkan kondisi akhir peneliti menggunakan pendekatan kooperatif. 

Pendekatan kooperatif merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat 

dicoba untuk memperbarui sistem pembelajaran, variasi dalam pendekatan 

kooperatif adalah penting dalam pembelajaran. Pendekatan ini lebih 

menekankan kerja sama antar siswa. Kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok 

belajar yang terdiri dari siswa-siswa yang bekerja sama dalam satu perencanaan 

kegiatan mengajar. Setiap anggota kelompok diharapkan dapat saling bekerja 

sama secara sportif satu sama lain dan bertanggung jawab baik kepada dirinya 

sendiri maupun pada anggota dalam satu kelompok (Lie, 2008: 24). 

Salah satu teknik dalam pembelajaran kooperatif adalah dengan 

pendekatan kontekstual (contextual teaching and learning-CTL). Pendekatan 

kontekstual (contextual teaching and learning-CTL) merupakan konsep yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan 
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yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai keluarga 

dan masyarakat. 

Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan CTL lebih ditekankan 

pentingnya lingkungan alamiah yang diciptakan dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, agar kelas lebih ‘hidup’ dan lebih ‘bermakna’. Pembelajaran 

dengan pendekatan CTL tidak hanya membantu siswa mengikuti pembelajaran 

dengan konteks lingkungannya, namun juga melatih siswa mengeksplorasi 

makna ‘konteks’ itu sendiri dimana tujuannya untuk menyadarkan siswa bahwa 

mereka memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mempengaruhi dan 

membentuk susunan konteks yang beragam mulai dari keluarga, ruang kelas, 

kelompok, tempat kerja, komunitas dalam suatu tatanan ekosistem. 

Pengetahuan itu akan bermakna manakala ditemukan dan dibangun sendiri oleh 

siswa untuk menguatkan, memperluas, menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan akademik mereka dalam situasi dan masalah yang memang ada 

dalam keseharian siswa.  

Beberapa alasan CTL dapat berhasil dalam pembelajaran karena sesuai 

dengan kehidupan sehari-hari siswa, pendekatan CTL mampu mengaitkan 

informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik, sesuai 

dengan cara kerja alam. Penerapan CTL diharapkan dapat melatih peserta didik 

untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu 

isu, dan memecahkan masalah. Belajar merupakan aktivitas penerapan 

pengetahuan bukan menghapal sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat 

lebih efektif dan efisien. 



 6 

Dari uraian di atas muncul kerangka pemikiran bahwa rendahnya 

motivasi dan prestasi belajar IPS dikarenakan siswa kurang memahami materi 

pelajaran yang selama ini hanya diajarkan guru melalui metode ceramah. Salah 

satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah pelaksanaan kegiatan tindak 

lanjut berupa pengajaran dengan menerapkan metode CTL. Hal itu 

dimaksudkan agar siswa dapat mudah memahami dan menerima materi yang 

disampaikan guru yang secara tidak langsung memberi penekanan agar siswa 

memperhatikan penjelasan guru dan pada akhirnya siswa akan lebih memahami 

materi pelajaran. Dengan demikian adanya pemahaman materi tersebut maka 

akan dapat membantu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul : 

PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL (CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING) UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI 

BELAJAR IPS BAGI SISWA KELAS IV SD NEGERI 02 PAPAHAN 

KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR 

SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010. 

 

B.  Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas sangat luas, 

sehingga tidak mungkin semua permasalahan itu dapat terselesaikan. Oleh 

karena itu perlu pembatasan dan pemfokusan masalah sehingga yang 

diteliti lebih jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Dalam penelitian 
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ini penulis membatasi pokok-pokok terpenting dari penelitian tindakan 

kelas ini. 

1. Penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning sebagai 

strategi dalam penggunaan metode pembelajaran. Adapun yang 

menjadi bagian dari pembelajaran adalah :  

a.  Siswa Sekolah Dasar Negeri 02 Papahan Kelas IV semester 1 

b.  Mata Pelajaran IPS Pokok Bahasan Kenampakan Alam. 

2. Motivasi dan prestasi belajar IPS sebagai indikator pengukuran pada 

penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan. 

 

C.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah dengan penerapan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning) dalam pembelajaran IPS pada pokok bahasan kenampakan 

alam dapat meningkatkan motivasi belajar siswa ? 

2. Apakah penerapan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) dapat meningkatkan prestasi belajar IPS pada pokok bahasan 

kenampakan alam bagi siswa kelas IV SD Negeri 02 Papahan Kecamatan 

Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Semester I Tahun Pelajaran 

2009/2010 ?  
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D.  Tujuan Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh langsung penerapan pendekatan kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) terhadap peningkatan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

2. Mengetahui pengaruh langsung penerapan pendekatan kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) terhadap peningkatan prestasi belajar 

IPS siswa kelas IV SD Negeri 02 Papahan Tasikmadu Kabupaten 

Karanganyar Semester 1 Tahun Pelajaran 2009 / 2010. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan evaluasi atau umpan balik bagi guru terhadap keberhasilan 

dalam proses pembelajaran dengan berbagai metode pembelajaran yang 

diterapkan selama ini.  

2. Sebagai bahan kajian bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang 

lebih kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa, khususnya mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar 

(SD). 

3. Memberikan input yang bermanfaat untuk bahan pertimbangan dalam 

melaksanakan program kegiatan belajar bagi siswa di masa mendatang. 

4. Secara langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan mutu 

atau kualitas sekolah dalam penilaian / pandangan masyarakat. 

 


