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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah 

lulus Sekolah Dasar (sederajat) adalah Sekolah Menengah Pertama yang 

ditempuh selama kurun waktu tiga tahun. Mulai dari kelas tujuh sampai kelas 

sembilan. Siswa kelas sembilan diwajibkan untuk mengikuti Ujian Nasional 

untuk kelulusan siswa ke jenjang berikutnya yaitu Sekolah Menengah Atas 

atau Sekolah Menengah Kejuruan (sederajat). Departemen Pendidikan 

Nasional berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. 

Secara struktural, Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan unit 

pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota. Kegiatan pembelajaran 

dilakukan oleh banyak komponen, komponen utama yang berada  di dalam 

komponen tersebut, yaitu guru dan siswa. Di dalam pembelajaran guru sebagai 

pusat sumber belajar yang pada khalayaknya guru memberikan stimulus 

kepada siswa serta siswa sebagai respon yang artinya penerima rangsangan dari 

guru. Hubungan antara guru, siswa, dan bahan ajar bersifat dinamis dan 

kompleks. 

Keadaan guru berpengaruh dalam menghasilkan tujuan yang akan 

dicapai untuk keefektifan siswa dalam proses belajar, saling berkaitan antara 

apa yang dilaksanakan oleh siswa dengan apa yang seharusnya dilakukan. 

Berdasarkan Undang-Undang dalam Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 Bab I : 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dari pernyataan di atas, bagi seorang guru untuk menciptakan suasana 

belajar yang aktif, guru dituntut untuk merencanakan pembelajaran sebaik 
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mungkin agar terciptanya sikap belajar siswa yang diinginkan. Sikap belajar 

siswa merupakan salah satu faktor utama kegiatan belajar mengajar. Hal ini 

mengingatkan bahwa kegiatan belajar mengajar diadakan dalam rangka 

memberikan pengalaman-pengalaman belajar pada siswa. Setiap siswa 

memiliki berbagai kebutuhan, diantaranya jasmani, rohani, dan sosial. 

Kebutuhan tersebut menimbulkan dorongan untuk berbuat. Perbuatan yang 

dilakukan termasuk belajar, dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan 

tersebut dan juga mencapai tujuan tersebut. 

Sikap belajar memang diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan hasil 

belajar yang maksimum. Ketika siswa pasif, atau hanya menerima dari guru, 

ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. Oleh 

sebab itu, diperlukan sebuah pemikiran untuk dapat mengikat informasi yang 

baru saja diterima dari guru. Belajar aktif adalah salah satu cara untuk 

mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. Salah satu 

faktor yang menyebabkan informasi cepat dilupakan adalah faktor kelemahan 

otak manusia itu sendiri. Belajar hanya mengandalkan indera pendengaran 

mempunyai beberapa kelemahan, padahal hasil belajar seharusnya disimpan 

sampai waktu yang lama.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya 

sikap belajar yang baik maka siswa akan belajar lebih aktif dan pada akhirnya 

hasil belajar dapat dicapai secara maksimal. Untuk itu keaktifan siswa sangat 

diperlukan dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran. 

Hal ini sangat sejalan yang dinyatakan oleh Hamalik (2006, hlm. 175) 

bahwa ketika dilihat dari kegiatan aktivitas, besar nilainya bagi pengajaran 

siswa, karena : 

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri, 

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

secara integral, 

3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa, 

4. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri, 

5. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis, 
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6. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan 

antara orang tua dengan guru, 

7. Pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan verbalistis dan 

8. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa guru 

kesulitan dalam memadukan materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan 

keadaan yang ada dalam kehidupan masyarakat sosial yang harusnya  

dituangkan dalam pendekatan pembelajaran lewat strategi belajar mengajar di 

dalam kelas.  

Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang 

mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian ekonomi, 

sejarah, sosiologi dan geografi. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Bab II bahwa 

“ilmu Pengetahuan Sosial merupakan substansi IPS Terpadu”. Pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang isu-

isu sosial dengan unsur kajiannya dalam fenomena yang terjadi di masyarakat 

baik masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Pada jenjang SMP / 

MTs, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial memuat materi tentang ekonomi, 

sejarah, sosiologi dan geografi. 

Pada dasarnya yang terjadi di lingkungan sekolah, sikap belajar siswa 

pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial masih banyak mengalami 

kendala. Hal tersebut terjadi karena guru kurang mengemas pembelajaran di 

kelas. Kurang lebih guru kesulitan dalam memadukan materi pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial dengan keadaan yang ada dalam kehidupan masyarakat 

sosial. Hal ini disebabkan kurangnya pendekatan pembelajaran dari guru atau 

kurang terampilnya strategi guru dalam mengemas pembelajaran di kelas, 

Berdasarkan hasil pengamatan di SMPN 1 Bandung, dan berdiskusi 

dengan salah satu guru IPS kelas tujuh yaitu Ibu Yani selaku guru mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial, diperoleh fakta di lapangan bahwa pelajaran 

ilmu pengetahuan sosial dikenal dengan mata pelajaran yang membosankan di 
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beberapa kelas. Hal ini dilihat dari kondisi keaktifan siswa pada mata pelajaran 

ilmu pengetahuan sosial cenderung rendah baik pada sikap menerima 

(receiving), merespon (responding) maupun menilai (valuing). Melihat banyak 

kegiatan yang dilaksanakan, peneliti memilih kegiatan ini dikarenakan 

memang sikap - sikap tersebut yang peneliti diskusikan dengan guru IPS Ibu 

Yani. 

Dilihat dari sikap menerima (receiving), hal pertama yang dilakukan oleh 

guru adalah membagi setiap kelompok dari awal pertemuan sampai akhir 

pertemuan untuk bekerja dengan alat - alat visual. Seiring dengan berjalannya 

waktu, terdapat beberapa kelompok atau siswa yang di tengah pertemuan 

kurang mempersiapkan bahan - bahan ilustrasi. Hal ini disebabkan karena ada 

beberapa temannya yang pasif bahkan tidak ikut mengerjakan tugas secara 

kelompok. Banyak juga yang masih ingin berkelompok dengan teman 

sepermainannya. Sikap lainnya yaitu, sikap lisan (responding). Hal ini terjadi 

terjadi di beberapa kelas yang masih menggangap bahwa mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial itu membosankan. Hal ini disebabkan karena siswa di masa 

sekarang cenderung sukar untuk mengemukakan pendapat di kelas. Terakhir 

dilihat dari sikap menulis (valuing). Hal ini terjadi di beberapa kelas yang 

nilainya masih di bawah KKM, yaitu 78. Hal ini disebabkan karena siswa di 

masa sekarang cenderung malas dalam mencatat materi pelajaran, membuat 

rangkuman dan menulis laporan. Siswa lebih senang menggunakan ataupun 

memainkan gadget di dalam kelas. Hubungan antara sikap belajar siswa 

dengan guru dapat meningkat apabila pembelajaran atau pembentukan 

kompetensi dikatakan meningkat jika siswa terlibat aktif di dalam kelas. Hal ini 

selaras dengan yang dikemukakan oleh Mulyasa (2009, hlm. 24) bahwa 

“kualitas pembelajaran atau pembentukan kompetensi siswa dapat dilihat dari 

segi proses. Segi proses, pembelajaran atau pembentukan kompetensi 

dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak – tidaknya 

sebagian besar tujuh puluh lima persen siswa terlibat secara aktif, disamping 

menunjukan kegairahan dalam belajar yang tinggi, semangat belajar yang 

besar, dan rasa percaya diri sendiri”. 
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Kondisi yang terjadi di SMPN 1 Bandung diduga karena kurang 

bervariasinya metode belajar dari sekian banyak pendekatan, strategi maupun 

teknik pembelajaran yang digunakan, sehingga siswa merasa jenuh pada saat 

mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kejenuhan yang dialami siswa dalam 

mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas dikarenakan pendekatan 

pengajaran yang mengandalkan teks book yang bersifat hapalan dan model 

ceramah. Ini menyebabkan kurangnya interaksi dan kerja sama guru dengan 

siswa maupun siswa dengan siswa yang lainnya.  

Berkaitan dengan masalah tersebut upaya perbaikan harus ditingkatkan 

karena dikhawatirkan siswa mengabaikan mata pelajaran ilmu pengetahuan 

sosial di sekolah. Peneliti menawarkan solusi pendekatan pembelajaran yang 

berbeda dari yang biasa diterapkan di SMP Negeri 1 Bandung kelas VII. 

Pendekatan pembelajaran yang akan diterapkan yaitu dengan pendekatan 

contextual teaching and learning, model ini diharapkan dapat membantu siswa 

secara aktif dalam dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial.  

Pendekatan kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang 

menggunakan model belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan 

pengalaman belajar yang bersifat terkait dengan kehidupan nyata melalui ikut 

sertanya siswa dalam mencoba, melakukan dan mengalami sendiri. Dengan 

demikian pembelajaran tidak sekedar terlihat dari sisi produk, tetapi yang 

diutamakan adalah proses. 

Penerapan pembelajaran kontekstual atau biasa disebut contextual 

teaching and learning adalah penerapan pengalaman belajar yang aplikatif bagi 

siswa, tentu saja diperlukan pembelajaran yang lebih banyak memberikan 

kesempatan kepada siswa mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri 

(learning to do). Oleh karena itu, melalui pembelajaran kontekstual, mengajar 

bukan hanya tranformasi pengetahuan dari guru kepada siswa dengan 

menghapal sejumlah konsep-konsep yang sepertinya terlepas dari kehidupan 

nyata, akan tetapi lebih menekankan pada usaha memfasilitasi siswa untuk 

mencari kemampuan untuk bisa hidup (life skill) dari yang dipelajarinya. 

Pembelajaran akan lebih bermakna, sekolah lebih dekat dengan lingkungan 
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masyarakat. Hal ini berbeda dengan model pembelajaran yang lain, guru tidak 

menciptakan perkembangan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan kepada siswa supaya siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran di kelas. 

Contextual teaching and learning sebagai suatu pendekatan pembelajaran 

memiliki tujuh asas. Asas-asas ini yang melandasi pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan contextual teaching and 

learning. Seringkali asas ini disebut juga komponen-komponen contextual 

teaching and learning. Tujuh komponen itu yakni, konstruktivisme, bertanya 

(questioning), menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modelling), refleksi (reflection) dan peneliaian sebenarnya 

(authentic assessment). 

Cukup banyak penelitian-penelitian yang dilakukan sehubungan dengan 

contextual teaching and learning ini. Seperti yang diungkapkan oleh Dini Ayu 

Kristiani tahun 2012 dengan judul “Penerapan Pendekatan Contextual 

Teaching Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada 

Siswa Kelas IV SDN Gajahmungkur Semarang”: 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dengan menerapkan pendekatan 

contextual teaching and learning dapat meningkatkan keterampilan guru, 

sikap siswa, dan hasil belajar siswa sehingga berdampak pada 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 

Gajahmungkur 03 Kota Semarang. Saran yang diberikan untuk dapat 

menerapkan pendekatan contextual teaching and learning baik pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial maupun mata pelajaran lain karena 

pembelajaran contextual teaching and learning terbukti efektif dalam 

upaya meningkatkan keterampilan guru, sikap siswa dan hasil belajar 

siswa.    

Selanjutnya penelitian yang diungkapkan Gita Permatasari tahun 2013 

dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning terhadap peningkatan hasil belajar ranah kognitif siswa pada mata 

pelajaran TIK (kuasi eksperimen pada mata pelajaran TIK kelas VII di SMP 

Negeri 43 Bandung)”: 

Simpulan umum yang diperoleh dari penelitian ini adalah model 

pembelajaran contextual teaching and learning lebih efektif 
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dibandingkan model pembelajaran kovensional untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran TIK. 

Penelitian lain yang diungkapkan oleh Delianti dengan judul “Penerapan 

Contextual Teaching and Learning Pada Pembelajaran Seni Tari Kelas VII Di 

SMP Negeri 3 Lembang”: 

Kesimpulan dari penelitian ini maka diperoleh pembahasan mengenai 

proses pembelajaran seni tari dan hasil pembelajaran seni tari melalui 

tahapan dari contextual teaching learning dapat dikatakan berhasil 

karena dapat dilihat dari adanya wawasan dan pengetahuan siswa yang 

bertambah dan angka dari nilai hasil test siswa meningkat. 

Penelitian yang akan penulis pilih karena berdasarkan tinjauan penulis di 

SMP Negeri 1 Bandung yang merupakan persepsi penggunaan pendekatan 

contextual teaching and learning dengan sikap belajar siswa pada mata pelajaran 

ilmu pengetahuan sosial. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk 

mengajukan penelitian dengan tema “Hubungan Antara Persepsi Penggunaan 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning Dengan Sikap Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Studi Deskriptif Korelasional 

Terhadap Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Bandung)“ 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah umum dari penelitian ini adalah : 

“Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi 

penggunaan pendekatan contextual and teaching learning dengan sikap belajar 

siswa pada  mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 1 

Bandung?“ 

Sedangkan untuk rumusan masalah khususnya adalah : 

1. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi 

penggunaan pendekatan contextual teaching and learning dengan sikap 

belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 1 

Bandung dilihat dari aspek menerima (receiving)? 

2. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi 

penggunaan pendekatan contextual teaching and learning dengan sikap 
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belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 1 

Bandung dilihat dari aspek merespon (responding)? 

3. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi 

penggunaan pendekatan contextual teaching and learning dengan sikap 

belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 1 

Bandung dilihat dari aspek menilai (valuing)? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti memiliki tujuan penelitian 

yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah untuk mengetahui hubungan antara 

persepsi penggunaan pendekatan contextual teaching and learning dengan 

sikap belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP 

Negeri 1 Bandung. 

Peneliti juga memiliki tujuan penelitian yang khusus yang ingin dicapai, 

yaitu: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara penggunaan 

persepsi pendekatan contextual teaching and learning dengan sikap 

belajar siswa pada pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP 

Negeri 1 Bandung dilihat dari aspek menerima (receiving). 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara persepsi pendekatan 

contextual teaching and learning dengan sikap belajar siswa pada pada 

Mata Pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 1 Bandung 

dilihat dari aspek merespon (responding). 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara persepsi pendekatan 

contextual teaching and learning dengan sikap belajar siswa pada pada 

mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 1 Bandung dilihat 

dari aspek menilai (valuing). 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada 

ilmu pendidikan, terutama dalam peningkatan sikap belajar siswa terhadap 

mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak baik 

secara langsung ataupun secara tidak langsung, terutama: 

 

a. Bagi Guru 

- Mampu menjadi inovasi dalam model belajar untuk meningkatkan sikap 

belajar siswa. 

- Mampu menyempurnakan atau memperbaiki model belajar melalui 

persepsi pendekatan contextual teaching and learning. 

- Mampu menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, 

sehingga materi pelajaran akan lebih menarik. 

b. Bagi Siswa 

- Meningkatkan minat belajar siswa dalam mempelajari mata pelajaran 

ilmu pengetahuan sosial. 

- Meningkatkan pembelajaran mandiri untuk belajar siswa. 

- Memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan manfaat yang positif bagi sekolah. Diharapkan dapat 

memberikan masukan yang berguna secara langsung dalam upaya proses 

belajar mengajar. 

d. Bagi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Memperdalam wawasan keilmuan dan memberikan gambaran jelas 

tentang persepsi pendekatan contextual teaching and learning yang merupakan 

pembelajaran yang menarik juga memberikan wawasan keilmuan di bidang 

Teknologi Pendidikan. 


