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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan yaitu Sekolah Dasar 

memegang peranan yang sangat strategis dalam usaha mendewasakan anak agar kelak 

dapat menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian  tujuan 

pendidikan di Sekolah  Dasar merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam mengelola pendidikan, diantaranya 

tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditentukan, maka diperlukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. 

   Pendidikan Dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah antara lain 

difokuskan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar sebagai bekal untuk 

pendidikan selanjutnya. Kedua aspek tersebut harus menjadi titik tolak bagi pengajar 

khususnya pengajar Ilmu Pengetahuan Sosial. 

  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD sampai SMP. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD mata pelajaran IPS 

memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi. Malalui mata pelajaran IPS 

peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan 

bertanggung jawab, serta menjadi warga dunia yang cinta damai (BSNP, 2006: 159). 

  Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1.  Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya 
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2.  Memiliki kemampuan dasar berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

3.  Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan 

4.  Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global (BSNP, 2006: 159). 

   Agar tujuan pembelajaran di atas dapat tercapai, proses pembelajaran IPS harus 

disajikan semenarik mungkin, sehingga siswa sebagai subjek pembelajaran dapat terlibat 

secara aktif dan dominan, dan lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran mata 

pelajaran IPS. 

   Pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri Sirnagalih Kecamatan Naringgul 

Kabupaten Cianjur tentang peta provinsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 

Agustus 2010 sangat mengecewakan. Selama proses pembelajaran aktivitas siswa sangat 

rendah, pemahaman siswa tentang peta provinsi juga sangat rendah, sehingga hasil 

belajar tidak sesuai dengan harapan. Masih banyak siswa yang mendapat nilai di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65. 

   Hasil belajar siswa tersebut dapat kami jabarkan sebagai berikut: 

1. 15 orang siswa mendapat nilai kurang dari 50, 

2. 3 orang siswa mendapat nilai ≥ 50 dan ≤ 60 

3. 3 orang siswa mendapat nilai 65 

dari data tersebut, jelas pembelajaran tentang peta provinsi dapat dikatakan tidak 

berhasil, apalagi keberhasilan suatu pembelajaran di SD Negeri Sirnagalih Kecamatan 

Naringgul Kabupaten Cianjur dapat dikatakan berhasil jika 70% dari jumlah siswa sudah 

mencapai KKM. Selain rendahnya hasil belajar tentang peta provinsi, aktivitas siswa 

selama pembelajaranpun sangat rendah.  
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         Menurut Moh. Surya (Sukirman dan Jumhana, 2006: 6) pembelajaran  adalah 

“suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya” Sedangkan menurut Gagne “Pembelajaran adalah serangkaian 

aktivitas atau kegiatan yang difasilitasi untuk terjadinya perubahan perilaku”(Sukirman 

dan Jumhana, 2006:  6). 

   Dari pengertian pembelajaran tersebut, pembelajaran IPS tentang peta provinsi 

harus dirancang semenarik mungkin, agar siswa selaku pembelajar dapat berpartisifasi 

secara aktif. Dengan demikian pembelajaranpun akan memperoleh hasil yang maksimal. 

Hasil belajar akan maksimal jika siswa betul-betul memahami apa yang telah 

dipelajarinya. 

   Permasalahan yang dapat kami identifikasi sehingga pembelajaran tentang peta 

provinsi tidak berhasil, adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Pembelajaran kurang tepat, masih bersifat konvensional, 

2. Proses pembelajaran didominasi oleh guru, 

3. Strategi dan metode yang digunakan tidak menuntut aktivitas siswa, 

4. Siswa pasif, 

5. Instrumen pembelajaran kurang mendukung, 

6. Siswa kurang tertarik untuk mempelajari peta, atau motivasi belajar sangat rendah, 

7. Hasil belajar tentang peta tidak mencapai KKM, karena siswa tidak memahami apa 

yang telah dipelajarinya. 

   Salah satu upaya yang dilakukan peneliti untuk memperbaiki proses dan 

pemahaman siswa tentang peta provinsi adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), dalam sebuah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Sirnagalih Kecamatan 
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Naringgul Kabupaten Cianjur. Peneliti memilih model ini karena model CTL selain 

menuntut aktivitas siswa secara penuh juga merupakan inovasi pembelajaran yang 

dilaksanakan peneliti di SD Negeri Sirnagalih, yang selama ini menggunakan model 

pembelajaran konvensional.  

  “Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) sejalan dengan 
teori belajar yang dikemukakan Ausubel tentang pentingnya kebermaknaan 
pembelajaran akan membuat pembelajaran lebih bermanfaat dan akan lebih mudah 
dipahami dan diingat oleh anak”(Muhsetyo, 2007: 1.20). 

 
   Penggunaan model CTL dalam pembelajaran tentang peta provinsi diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang peta. Penggunaan model CTL juga 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka fokus penelitian 

ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut: 

 1. Apakah penerapan model pembelajaran CTL dapat meningkatkan pemahaman siswa 

kelas IV SD Negeri Sirnagalih Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur tentang peta 

provinsi? 

2. Bagaimana aktivitas siswa kelas IV SD Negeri Sirnagalih Kecamatan Naringgul 

Kabupaten Cianjur  dalam pembelajaran peta provinsi dengan menggunakan model 

CTL? 

C. Hipotesis Tindakan 

 Penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran 

tentang Peta Provinsi Jawa Barat di kelas IV SD Negeri Sirnagalih Kecamatan Naringgul 

Kabupaten Cianjur, akan meningkatkan pemahaman dan aktivitas siswa. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 
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  a.  Memperoleh gambaran pemahaman siswa kelas IV SD Negeri Sirnagalih 

Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur tentang peta provinsi dengan 

menerapkan model CTL. 

   b. Mengkaji model pembelajaran CTL  untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas IV 

SD Negeri Sirnagalih Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dalam 

pembelajaran tentang peta provinsi. 

 2.  Manfaat Penelitian 

  a. Meningkatkan pemahaman siswa kelas IV SD Negeri Sirnagalih Kecamatan 

Naringgul Kabupaten Cianjur dalam pembelajaran tentang peta provinsi 

   b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tentang peta provinsi di 

kelas IV SD Negeri Sirnagalih Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. 

E. Definisi Operasional 

    Supaya tidak terjadi salah penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, berikut disajikan beberapa definisi operasional yang berkaitan 

dengan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, yaitu: 

1.  Contextual Teaching and Learning (CTL) yaitu model pembelajaran yang 

memungkinkan guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan 

mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang telah dikuasai siswa 

sebelumnya. Adapun penerapan model CTL pada penelitian ini yaitu dengan 

mengaitkan materi peta provinsi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa 

tentang peta kabupaten, juga dikaitkan dengan letak geografis kecamatan Naringgul 

yang terdiri dari pegunungan. 

2. Pemahaman menurut Kamus Inggris–Indonesia (Echols M. John, 1996: 134) 

merupakan “terjemahan dari comprehension”.  
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Jadi yang dimaksud pemahaman dalam penelitian ini adalah kemampuan    siswa 

dalam menentukan komponen-komponen, simbol-simbol dan skala yang terdapat 

dalam peta provinsi dan kemudian mampu menggambarkan peta provinsi dengan 

skala yang diperkecil. 

 3. Peta adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan ke suatu 

bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Adapun peta yang dipelajari 

pada penelitian ini adalah peta provinsi Jawa Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


