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ABSTRAK
PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELMAR IPS DENGAN

PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING
(CTL) BAGI SISWA KELAS V SDN 1 PANJANG SELATAN

KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
PELAJARAN 2016/2017

Oleh
SRI SUMARNI

Masalah dalam penelitian ini adalah belum ada peningkatan aktivitas hasil pelajar
IPS dengan pendekatan CTL bagi siswa kelas V SD Negeri 1 Panjang Selatan.
Tujuan penelitian tindakan ini untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
siswa pada mata pelajaran IPS melalui penerapan pendekatan CTL. Metode
Penelitian menggunakan Penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa
kelas V SDN 1 Panjang Selatan, semester genap Tabun Pelajaran 2016/2017.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi aktivitas belajar siswa dan tes hasil
Belajar. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus, dan masing-
masing siklus terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu tahap perencanaan
(planning), tahap pelaksanaan (acting), tahap pengamatan (obserevasing), dan
tahap refleksi berdasarkan hasil pengamatan (reflecting). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pendekatan CTL dapat meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar IPS. Rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus I adalah 64,6 dan pada
siklus II meningkat menjadi 71,3. Mai hasil belajar siswa mengalami peningkatan
dan pada siklus II 75% siswa mencapai KKM.

Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar, Pembelajaran IPS, Pendekatan CTL
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,

menjelaskan bahwa pendidkan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaranagar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, keepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara.

Berpedoman pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN)

Tahun 2003 No. 20 BAB XI  pasal 40 ayat 2 halaman 15 tertuis pendidik dan

tenaga pendidikan berkewajiban : (1) Menciptakan suasana pendidikan yang

bermakna, menyenangkan kreatif, dinamis, dan dialogis. (2) mempunyai

komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan (3)

memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. (Indarwati dan

Setiawan, 2009:1)
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Pesatnya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa

pengaruhyang besar terhdapt perkembangan pola pikir masyarakat. Program

pendidikan yang ada pada saat ini diharapkan mampu menyediakan sumber

daya manusia yang mampu menjawab dan memecahkan masalaah sesuai

dengan tuntutan zaman.

Proses pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan.

Pendidikan merupakan pengembangan potensi dalam menyiapkan peserta

didik melalui kegaian bimbingan, pelajaran, dan latihan bagi peranannya di

masa yang akan datang. Tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan

nasional akan berpengaruh pada mutu peserta didik untuk mampu menghadapi

tantangan dimasa depan, menghadapi globalisasi pendidikan mulai dari

pendidikan dsar sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu proses pembelajaran

yang baik akan dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas.

Upaya peningkatan mutu pendidikan harus terus ditingkatkan. Peningkatan ini

hendaknya  mencakup peningkatan kualitas pembelajaran. Kualitas

pembelajaran akan terlihat apabila hasil pembelajaran menunjukkan

peningkatan, baik secara individu, kelompok maupun klasikal.

IPS adalah suatu paduan dari sejumlah  ilmu-ilmu sosilah dan ilmu lainnya

yang tidak terikat oleh ketentuan/disiplin/stuktur  ilmu tertentu melainkan

bertautan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berencana dan sistematis
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untuk kepentingan program pengajaran sekolah dengan  tujuan memperbaiki,

mengambangkan dan mengajukan hubungan-hubungan kemasyarakatan.

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti saat pra-

penelitian bahwa pembelajaran IPS di kelas V SDN 1 Panjang Selatan, bahwa

hasil belajar IPS siswa kelas V selama ini masih rendah (rata-rata 50,2)

sedangkan hasil ulangan semester I Tahun Pelajaran 2016/2017 juga tidak

berbeda (yaitu 40,5).

Pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab secara

klasikal sehingga pembelajaran terkesan kurang menarik minat siswa untuk

mengikuti pembelajaran dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan metode-

metode yang baru shingga siswa termotivasi untuk belajar.

Pada sebagian pembelajaran sudah menerapkan metode-metode dan

pendekatan kontekstual namun pelaksanaanya belum maksimal. Oleh karena

itu hasil yang dicapai juga belum sesuai dengan yang diharapkan jika dilihat

dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan. Dari nilai ulangan

semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 tersebut hanya 50% dari 30 orang

siswa kelas V yang mendapat nilai 50. Nilai hasil belajar tersebut  masih jauh

lebih rendah jika dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

yang dituntaskan sekolah yaitu 60, seperti dalam daftar tabel berikut ini.
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Tabel 1.1 Nilai Tes Sumatif Mat Pelajaran IPS Kelas V Semester I Tahun

Pelajaran 2016-2017

Rentang
Nilai

Frekuensi
Presentase

(%)
Kriteria Ketuntasan Minimal

(60)
0 – 20 2 6,67 Belum Tuntas
21 – 30 4 13,33 Belum Tuntas
31 – 40 3 10,00 Belum Tuntas
41 – 50 5 16,67 Belum Tuntas
51 – 60 6 20,00 Tuntas
61 – 70 5 16,66 Tuntas
71 – 80 3 10,00 Tuntas
81 – 90 2 6,67 Tuntas
91 – 100 - - -
Jumlah 30 100 -

Sumber : Arsip SDN 1 Panjang Selatan

Rendahnya nilai hasil belajar siswa tersbut diduga kuat akibat beberapa faktor

antara lain ; (1) rendahnya aktivitas belajar IPS (2) Rendahnya minat belajar

IPS (3) Rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas V (4) Guru belum

menerapkan pendekatan pembelajaran yang tepat sebagai penunjang proses

belajar mengajar (5)  Tingkat perhatian siswa terhadap pembelajaran kurang

(6) sebagian siswa tidak berani bertanya dan menjawab pertanyaan guru.

Dengan kondisi seperti diatas dippandang perlu diadakan perbaikan

pelaksanaan proses pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil

belahar siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan proses pembelajaran

adalah menggunakan pendektan pembelajaran yang tepat yaitu pembelajran

pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL).
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Menurut Nurhadi (2011:13) penerapan CTL dalam pembelajaran IPS

membuat siswa mampu bekerja sendiri, menemukan sendiri mengonstruksi

sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Denganmenggunakan model

pembelajran CTL tersebut maka aktivitas dan hasil belajar akan meningkat.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka peneliti mengadakan

penelitian yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Melalui

Pendekatan CTL bagi Siswa Kelas V SDN 1 Panjang Selatan Kecamatan

Panjang Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka masalah-

masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hasil belajar IPS siswa kela V SDN 1 Panjang Selatan rendah.

2. Pembelajaran msih bersifat konvensional.

3. Siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajran IPS.

C. Rumusan Masalah

“Apakah pembelajran menggunakan pendekatan Contextual Teaching and

Learning. Dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS pada siswa kelas

V SD Negeri 1 Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandara Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017?”
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D. Tujuan Penelitain

Penelitainini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hsil belajar IPS

melalui pembelajran yang menggunakan Pendektan CTL pada siswa kelas V

SDN 1 Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi siswa; untuk meningkatkan aktivitas dan nilai hasil pembelajaran,

khususnya pelajaran IPS.

2. Bagi guru, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar,

memperluas wawasan meningkatkan profesionalisme dan menumbuhkan

kepercayaan diri.

3. Bagi sekolah; dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu

pendidikan di sekolah dan sebagai informasi baru untuk ditindakk lanjuti.

4. Bagi peneliti; yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam

upaya turut meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.
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II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Belajar

Menurut pengertian secara pisikologi “belajar merupakan suatu proses perubahan

yaitu perubahan tingkah laku hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam

memenuhi kebuthan hidupnya, perubahan-perubahan itu akan terlihat nyata dalam

aspek tingkah laku. Slameto (2003: 2) mengatakan bahwa “belajar adalah suatu

proses usaha yang dilakukanseseorang untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri

dalam interaksi dengan lingkungan”.

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun

jenisnya karena itu sudah tentu tidak semua perubahan dalam diri seseorang

merupakan perubahan dalam arti belajar.  Seseorang yang mengalami kecelakaan

dan akhirnya tangannya bengkok itu tidak disebut dengan belajar. Demikian pula

perubahan tingkahlaku seseorang yang sedang dalam keadaan mabuk, perubahan

yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, perubahan dan perkembangan tidak

termasuk perubahan dalam pengertian belajar.
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Proses belajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Edukatif mewarnai

interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Interaksi yang bernilai

edukatif dikarenakan kegaitan pembelajarn yang dilakukan diarahakn untuk

mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran dilakukan.

Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pembelajaran secara sistematis dengan

memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pembelajran.

Menurut Gagne dalam Saiful Sagala (2006:13) “Belajar adalah suatu proses

dimana suatu organisme berubah prilakunya sebagai akibat dari pengalaman”,

pendapat ini pun di perkuat oleh Ramli Wahyudin (2006:25) “yang mendefisikan

pembelajaran sebagai suatu perubahan tingkah laku yang melibatkan keterampilan

kognitif yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemandirian intelek”,

sedangkan Henry E. Garret berpendapat bahwa “belajar adalah proses yang

berlangsund dalam waktu yang lama melalui latihan dan pengalaman yang

membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara mereaksikan terhadap suatu

perangsang tertentu”.

Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat

fundamental dalam penyelengaraan jenis dan jenjang pendidikan, hl ini berarti

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada keberhasilan

proses belajar siswa di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Belajar mempunyai

bentuk dan jenis yang sanga beragam, mengambil ruang di berbagai tempat baik
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dalam format pendidikan formal, nonformal maupun informal dengan

kompleksitas yang berbeda mulai dari yang sederhana sampai yang canggih.

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam belajar, belajar tidak efektif jika nak

hanya duduk dengan manis di kelas sementara guru menjejali anak dengan

berbagai hal. Oleh karena itu guru dituntut agar daat merekayasa model

pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dan dijadikan proses

pembelajran sebagai pengalman yang bermkna bagis siswa. Setgelah melakukan

proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai tujuan belajar yang disebut

uga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki siswa seelah menjalani

proses.

Hamalik, (2001:27) Belajar adalah modifikasi atau memperteguh  kelakuan

melalui pengalman (learning is difined as the modification or streng the ning of

behavor through experiencing). Belajar merupakan suatu proses, suatu kegaitan

dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi

lebih luas dari itu. Tujuan-tujuan belajar sebenrnya sangat banyak dan bervariasi.

Tunjuan-tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan

instruksional, lazim dinamakan dengan instructional effect, yang biasa berbentuk

pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan kemapuan siswa berfikir kritis dan

kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima pendapat orang lain. Semua itu

lazim diberi istilah nurturant effect.
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Sadirman A.M, (1994:28) dalam mengajar guru harus sudah memiliki rencana dan

menetapkan strategi belajar mengajar untuk mencapai instructional effects,

maupun kedua-duanya. Jadi tujuan belajar itu adalah ingin mendapatkan

pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap mental/ nilai-nilai.

B. Aktivas Belajar Siswa

Aktivitas belajar adalah segenap rangakaian atau aktivitas secara sadar yang

dilakukan seseorang yang mengakibatkan perubahan didalam dirinya, berupa

pertumbuhan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya tergantung pada sedikit

banyak perbuhannya. Sudirman (1994) mengatakan aktivitas belajar merupakan

factor yang sangat menetukankeberhasilan belajar siswa. Karena pada prinsip

belajar ini adalah berbuat “ Learning By Doing”.

Sardiman, (2011:100) mengatakan aktivitas belajar adalah aktivitas yangb ersifat

fisik amupun mental. Dalam proses belajar kedua aktivitas itu harus saling

berkaitan. Lebih lanjut lagi paget menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika

seorang anak berfikir anpat beerbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berfikir.

Sedangakn Nanang, (2010:23) mengatakan belajar sangant membutuhakn adanya

aktivitas, dikarenakan tanpa adanya aktivitas proses belajar tidak mungkin

berlangsung dengan baik. Pada prose aktivitas pembelajaran harus melibatkan

seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga perubahan
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perilakunya dapat berbah dengan cepat, tepat, mudah dan benar, baik berkaitan

dengan aspek kognitif maupun psikomotor.

Aktivitas belajar itu sendiri dibagi ke dalam delapan kelompok, yaitu sebagai

berikut:

1. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), yaitu membaca, melihat

gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan

mengamati oranglain bekerja atau bermain.

2. Kegaitan kegitan lisan (oral acivities), yaitu mengemukakan suatu fakta

atau prinsip menghubungkan suatu kejadian  mengajukan pertanyaan,

memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara diskusi dan

interupsi.

3. Kegaitan-kegitan mendenganrakn (lintening activities), yaitu

mendenganrakn penyajian bahan, mendenganrkan percakapan atau diskusi

kelompok, ataumendengarkan radio.

4. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities), yaitu menulis cerita,

menulis laporan, memeriksa karangan, bhan-bahan copy, membauat

outline atau rangkuman, dan mengerjakan tes serta mengisi angket.

5. Kegaitan-kegiatan menggambar (drawing activities), yaitu menggambar,

membuat grafik, diagram, peta dan pola.

6. Kegaitan-kegiatan motorik (motor activities), yaitu melakukan percobaan,

memilih alat-alat melaksanakn pameran membaut model,

menyelenggarakan  permainan, serta menari dan berkebun.
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7. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), yaitu merenungkan

mengingat, memecahkan masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan.

8. Kegiatan-kegiatan emotional (emotional activities), yaitu minat,

membedakan, berani, tenang, merasa bosan dan gugup.

C. Hasil Belajar

Menurut Sudjana (2005: 3) hakikat hasil belajar adalah perubahan tingkah laku

individu yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Arikunto,

(2008: 114-115). Hasil belajar merupakan segala upaya yang menyangkut

aktivitas otak (proses berfikir) terutama dalam ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik. Dumiyati dan mulyono (2002:3) menyatakan bahwa hasil belajar

merupakan hasil dari suatu interaksi dalam pembelajaran. Dari sisi guru

pembelajaran diakhiri dengan evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar

adalah punjak dari proses pembelajaran. Sedangkan pads umumnya setelah belajar

seseorang akan memiliki kertrampilan , pengetahuan, sikap dan nilai.

Berdasarkan uraian para ahli di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa hasil

belajar adalah perubahan tingkah lakuyang mencakup aspek kognitif, afektif, dan

psikomotorik yang didapat dari suatu interaksi dalam pembelajaran.

Hasil belajar berhubungan dengan penguasaan kompetensi dan diartikan sangat

beragam oleh banyak ahli. Keragaman tersebut ter adi akibat dari perbedaan sudut
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pandang. Menurut Bejamin S.bloom ada 3 dasar kopetensi dalam menilai hasil

belajar yaitu :

1. Ranah Kognitif

Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang

telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi

memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan

dan penalaran. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif (intelektual) atau yang

menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi

6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi yang dilambangkan

dengan C (Cognitive) yaitu :

a. C1 (Pengetahuan/Knowledge)

Pada jenjang ini menekankan pads kemampuan dalam mengingat kembali materi

yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi,

kecendenmgan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria Berta metidologi.

Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah namun menjadi

prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab

pertanyaan berdasarkan dengan hapalan Baja.

Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah : mengutip,

menyebabkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi,

mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasangkan,
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menamai, menandai, membaca, menyadari, menghafal, menin.4 mencatat,

mengulang, mereproduksi, meninjau, memilih, menyatakan, mempelajari,

mentabulasi, memberi kode, menelusuri, dan menulis.

b. C2 (Pemahainan/Comprehension)

Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami

materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu :

- Translasi (kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke

- bentuk lain)

- Interpretasi (kemampuan menjelaskan materi)

- Ekstrapolasi (kemampuan memperluas arti).

Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri

dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep.

Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah

memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci,

mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, mengubah,

mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan,

menggali. mencontohkan, menerangkan, mengemukakan, mempolakan,

memperluas, menyimpulkan, meramalkan, merangkum, dan menjabarkan.
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c. C3 (Penempan/Application)

Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi

pada situasi nyata, dimana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya

dengan cara menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut

untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang is milk pada situasi bare yang

belum pemah diberikan sebelumnya.

Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah : menugaskan,

mengurutkan, menemukan, menerapakan, menyesuaikan, mengkalkulasi,

memodifikasi, mengklasifikasi, menghitung, membangun, membiasakan,

mencegah, menggunakan, menilai, melatih, menggali, mengemukakan,

mengadaptasi, menyelidiki, mengoperasikan, mempersoalkan, mengkonsepkan,

melaksanakan, meramalkan, memproduksi, memproses, mengaitkan, menyusun,

mensimulasikan, memecahkan, melakukan, dan mentabulasi.

d. C4 (Analisis/Analysis)

Pada jenjang ini, dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan

suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kemampuan ini

dapat bempa :

1. Analisis elemen/unsur (analisis bagian-bagian materi)

2. Analisis hubungan ( identifikasi hubungan)
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3. Analisis pengorganisasian prinsip/prinsip-prinsip organisasi (identifikasi

organisers)

Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam

beberapa bagian menemukan asumsi, dan membedakan pendapat dan fakta serta

menemukan hubungan sebab akibat. Kata kerja operasional yang dapat dipakai

dalam jenjang ini adalah : menganalisis, mengaudit, memecahkan, menugaskan,

memendeteksi. mencfiagnosis, menyeleksi, memerinci, menominasikan,

mendiagramkan, mengkorelasikan, merasionalkan, menguji, mencerahkan,

menjelajah, membagankan, menyimpulkan, menemukan, menelaah,

memaksimalkan, memerintahkan, mengedit, mengaitkan, memilih, mengukur,

melatih. dan mentransfer.

e. C5 (Sintesis/Synthesis)

Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan

mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik.

Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau

kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Di jenjang ini, peserta

didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan

berbagai ilmu dan pengetahuan.

Kates kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah :

mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan,

mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, membangun,
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menanggulangi, menghubungkan, menciptakan, mengkreasikan, mengoreksi,

merancang, merencanakan, mendikte, meningkatkan, memperjelas, memfasilitasi,

membentuk, merumuskan, menggeneralisasi, menggabungkan, memadukan;

membatas, mereparasi, menampilkan, menyiapkan, memproduksi, merangkum,

dan merekonstruksi.

f. C6 (Evaluasi/Evaluation)

Pada Jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu

hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan

dengan nilai suatu ide, kreasi, cares atau metode. Pada jenjang ini seseorang

dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik,

penerapan baru serta cars baru yang unik dalam analisis clan sintesis. Menurut

Bloom paling tidak ada 2 jenis evaluasi yaitu

1) Evaluasi berdasarkan bukti internal

2) Evaluasi berdasarkan bukti eksternal

Di jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi termasuk di dalamnya

melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan.Kata ker a operasional yang dapat

dipakai dalam jenjang ini adalah : membandingkan, menyimpulkan, menilai,

mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, memprecliksi,

memperjelas, menugaskan, menafsirkan, mempertahankan, memerinci, mengukur,

merangkum, membuktikan, memvalidasi, mengetes, mendukung, memilih, dan

memproyeksikan.
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2. Ranah Afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi

serta derajat penerimaan atau penolakan suatu obyek dlam kegiatan belajar

men2ajar. Ranah Afektif dibagi menjadi 5 kategori yaitu :

a. Receiving/Attending/Penerimaan

Kaegori ini merupakan tingkat afektif yang terendah yang meliputi penerimaan

masalah. situasi, gejala, nilai dan keyakinan secara pasif. Penerimaan adalah

semacam kepekaan dalam menerima rangsanagn atau stimulasi dari luar yang

pada diri peserta didik. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik

ketika mendengarkan penerapan pendidik dengan seksama dimana mereka

bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka danmereka memiliki

kemauan untuk menggabungkan diri atau mengidentifikasi diri dengan nilai itu.

Kata Ikeda operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah : memilih,

mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati.

b. Responding/Menanggapi

Kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau

merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Atau dapat pula dikatakan bahwa menanggapi adalah suatu sikap yang

menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam
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fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah sate cara. Hal

ini dapat dicontohkan dengan menyerahkan laporan tugas tepat pada waktunya.

Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah : menjawab,

membantu, mengatakan, mengompromi, menyenangi, menyambut, mendukung,

menyetujui. menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah, dan

menolak.

c. Valuing/Penilaian

Kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan dan kepercayaan

terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Peserta didik tidak hanya hanya mau

menerima nilai yang diajarkan akan tetapi berkemampuan pula untuk menilai

fenomenaitu baik atau buruk. Hal ini dapat dicontohkan dengan bersikap jujur

dalam kegiatan belajar mengajar serta bertanggungjawab terhadap segala hal

selama proses pembelajaran. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam

kategori ini adalah : mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan,

memperjelas, memprakarsai, mengundang, menggabungkan, mengusulkan,

menekankan dan mengumbang.

d. Organization/Organisasi/Mengelola

Kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta

pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan
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dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan

sains terhadap kehidupan manusia. Kata kerja nal yang dapat dipakai dalam

kategori ini adalah : menganut, mengubah, menata, mengkualifikasi,

mengombinasi, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat,

memadukan, mengelola, menegosiasikan, dan merembuk.

e. Characterization/arakteristik

Kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki

seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses

intemafisais nilai menempati urutan tertinggi dalam hierarki nilai. Hal ini

dicontohkan dengan bersedianya mengubah pendapat jika ada bukti yang tidak

mendukung pendapatnya.

Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah : mengubah

penlaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi,

melayani, menunjukkan, membuktikan dan memecahkan.

3. Ranah Pisikomotor

Ranah anah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan

anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik (motorik) yang

terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual,
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ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interperatif. Kategori yang

termasuk dalam ranah ini adalah:

a. Meniru

Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan

contoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya

dari keterampilan itu. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori

ini adalah : mengaktifan, menyesuaikan, menggabungkan, melamar, mengatur,

mengumpulkan, menimbang, memperkecil, membangun, mengubah,

membersihkan, memposisikan, dan mengonstruksi.

b. Memanipulasi

Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan Berta

memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Kata kerja operasional yang

dapat dipakai dalam kategori ini adalah : mengoreksi, mendemonstrasikan,

merancang, memilah, melatih, memperbaiki, mengidentifikasikan, mengisi,

menempatkan, membuat, memanipulasi, mereparasi, dan mencampur.

c. Pengalamiahan

Kategori ini merupakan suatu penwnpilan tindakan dimana hal yang diajarkan dan

dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang

ditampilkan lebih meyakinkan. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam

kategori ini adalah : mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim,

memindahkan, mendorong, menarik, memproduksi, mencampur, mengoperasikan,

dan membungkus.
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d. Artikulasi

Kategori ini merupakan suatu tahap dimana seseorang dapat melakukan suatu

kmkanpilan yang lebih kompleks terutama yang berhubungan dengan gerakan

interpretatif. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah :

mengalihkan, mempertajam, membentuk, memadankan, menggunakan, memulai,

menyetir, menjeniskan, menempel, mensketsa, melonggarkan, dan menimbang

D. Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan terjemahan dari (social studies).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menurut Sumaatmaja (1984: 10) diartikan sebagai

"ilmu yang mempelajari bidang kehidupan manusia di masyarakat, mempelajari

gejala dan masalah sosial yang terjadi dari bagian kehidupan tersebut". Artinya

Ilmu Pengetahuan Sosial diartikan sebagai kajian terpadu dari ilmu-ilmu sosial

serta untuk mengembangkan potensi kewarganegaraan. Di dalam program

sekolah, Ilmu Pengetahuan Sosial dikoordinasikan sebagai bahasan sistematis

serta berasal dari beberapa disiplin ilmu antara lain: Antropologi, Arkeologi,

Geografi, Ekonomi, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Hukum, Filsafat, Ilmu Politik,

Psikologi Agama, Sosiologi, dan juga mencakup materi yang sesuai dari

Humaniora, matematika serta Ilmu alam.



23

Berdasarkan dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

IPS merupakan studi terintregasi tentang kehidupan sosial dari bahan realita

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Adapun cakupan dari IPS pads SD

adalah meliputi bahan kajian geografi, sosiologi, ekonomi, serta sejarah. Mata

pelajaran WS di SD mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan

interaksinya dengan lingkungan di dalam suatu masyarakat.Dengan demikian IPS

memiliki peranan yang sangat penting yaitu untuk mendidik siswa guna

mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil

bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai anggota masyarakat dan

warga negara yang baik, yaitu warga negara yang bangga dan cinta terhadap tanah

airnya

2. Hakikat Pembelajaran IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan program pendidikan yang berupaya

mengembangkan pemahaman siswa tentang bagaimana, manusia sebagai individu

dan kelompok hidup bersama dan berinteraksi dengan lingkungannya baik fisik

maupun sosial. Pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosial ataupun pengetahuan sosial

bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan

keterampilan sosial, yang berguna bagi kemajuan dirinya sebagai individu

maupun sebagai anggota masyarakat.Dari penjelasan diatas dapat penulis

simpulkan bahwa Pendidikan Ilmu Sosial merupakan suatu program pendidikan

pada siswa untuk mengenal dunia sosial yang ada di sekitar lingkungannya.Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di

SD/MEI/SDLB . IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan
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generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, peserta

didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis,

dan bertanggung jawab, Berta warga dunia yang cinta damai. Mata pelajaran IPS

disusun secara sistematis, komprehensif,. dan terpadu dalam proses pembelajaran

menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan

pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang

lebih Inns dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan (BSNP, 2006: 159). 3.

3. Penilaian hasil belajar IPS

Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung

dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgment. Interpretasi dan

judgment merupakan terra penilaian yang mengimplikasikan adanya suatu

perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu. Atas

dasar itu maka dalam kegiatan penilaian selalu ada objek/program, ada kriteria,

dan aria interpretasi/judgment.

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar

yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek

rang dinilainya adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya

adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam

pengertian yang lugs mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Oleh
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sebab itu, dalam penilaian hasil belajar, peranan tujuan instruksional yang berisi

rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa menjadi

unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian. Penilaian proses belajar adalah

upaya memberi nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa

dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan pengajaran (Sudjana, 2005: 3).

Dalam pembelajaran IPS di SD, seorang guru IPS hendaknya menguasai

perbedaan konsep-konsep sensial ilmu sosial dengan pengetahuan sosial sehingga

upaya membentuk subjek didik sesuai tujuan pembelajaran IPS dapat dicapai.

(Ardjiyo, Ischak, 2009: 1.24).

4. Tujuan dan Manfaat Pendidikan IPS di SD

Secara keseluruhan tujuan Pendidikan IPS di SD menurut Ardjiyo, adalah :

a. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam

kehidupannya kelak di masyarakat.

b. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi,

menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang

tedadi dalam kehidupan di masyarakat.

c. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan

sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan Berta bidang

keahlian.
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d. Membekali anak didik dengan kasadaran, sikap mental yang positif

dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang

menjadi bagian dari kehidupan tersebut.

e. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan

kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

(Ardjiyo, dan Ischak ( 2009: 1.26)

Menurut Awam Mutakin pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut:

a. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungannya, melalui

pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah.

b. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.

c. Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta

membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang

berkembang di masyarakat.

d. Menaroh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta

mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil

tindakan yang tepat.

e. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu

membangun diri agar survive yang kemudian bertanggung jawab

membangun masyarakat.

(Nurhadi, 2011 : 6)
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E. Pendekatan CTL

Pembelajaran pendekatan CTL pads prinsipnya sebuah pembelajaran yang

berorentasi pads penekanan makna pengetahuan dan pengalaman melalui

hubungan pemanfaatan dalam kehidupan yang nyata. Dalam proses belajar men

ajar diperlukan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru supaya siswa

memiliki minat belajar yang tinggi terhadap mata pelajaran yang diajarkan

khususnya pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dengan adanya minat belajar

yang tinggi, diharapkan siswa memperoleh hasil belajar yang optimal (Nurhadi,

2011:10).

Pembelajaran pendekatan CTL merupakan salah satu altematif pembelajaran yang

dapat mengurangi vervalisme dan teoritis, pembelajaraninidapat memberikan

penguatan pemahaman secara komprehensif melalui penghubungan makna atau

maksud dari ihnu pengetahuan yang dipelajari siswa dengan pengalaman langsung

dalam kehidupan nyata. Pembelajaran pendekatan CTL adalah konsep belajar

dimana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya

dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini sangat cocok dalam proses

pembelajaran IPS (Nurhadi, 2011 : 11-12).

Kunci dasar pembelajaran pendekatan CTL menurut The Northwest Regional

Education Laboratory USA ada enam yaitu : (1) Pembelajaran bermakna. (2)

Penerapan pengetahuan. (3) Berpikir tingkat tinggi. (4) Kurikulum yang
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dikembangkan berdasarkan standar. (5) Responsip terhadap budaya. (6) Penilaian

otentik (Nurhadi, 2011 : 12-13).

1. Aspek-aspek Lingkungan Pembelajaran CTL

Aspek-aspek Lingkungan Pembelajaran CTL adalah sebagai berikut

a. Ruang kelas

b. Laboratorium

c. Laboratorium komputer

d. Lapangan ker a

e. Lingkungan sosial

f. Lingkungan budaya

g. Lingkungan fisik

h. Lingkungan psikologis

(Kusmana, 2011:77)

Pembelajaran CTL akan membekali siswa agar mereka memperoleh pengetahuan

dan pengalaman secara terpadu. Melalui pembelajaran ini diharapkan pengetahuan

dan pengalaman siswa tidak hanya bersifat teoristis maupun konseptual, tetapi

lebih dari itu mereka mampu memaknainya dan memanfaatkannya dengan cars

menghubungkannya dalam kehidupan nyata.
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2. Tujuan pembelajaran pendekatan CTL

Diharapkan siswa dapat menemukan hubungan yang bermakna antara pemikiran

yang abstrak dengan penerapan praktis dalam kontek dunia nyata. Dalam

pengalaman belajar yang demikian, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur sebagai

materi pelajaran yang diinternalisasikan melalui proses penemuan, penguatan,

keterkaitan dan keterpaduan (Forgarti, 1991, Mathews dan Cleary,1993, Gapur,

2003,dalam Kusmana, 2011 : 77).

3. Prinsip Dasar Pembelajaran pendekatan CTL

Menurut Kusmana,(2011: 78-82). Prinsip Dasar Pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL) adalah sebagai berikut

a. Prinsip Keterkaitan, Relevansi (Relating)

Pembelajaran CTL hendaknya senantiasa memperhatikan adanya

keterkaitan atau kesesuaian antara pengetahuan, keterampilan bakat,

dan minas yang telah dimiliki siswa dengan unsur-unsur pembelajaran

yang dipersiapkan oleh guru (media, materi, alat bantu d1l).

Pembelajaran hendaknya ada keterkaitan (relevansi) dengan bekal

pengetahuan yang telah ada. pada, diri siswa, relevansi antar internal

seperti bekal pengetahuan, keterampilan, bakat, minat, dengan faktor

eksternal seperti ekspose media dan pembelajaran oleh guru dan
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lingkungan luar, dan dengan kontek pengalaman dalam kehidupan

dunia nyata seperti manfaat untuk bekal bekerja dikemudian hari

dalam kehidupan masyarakat (Gapur, 2003, dalam Suherli Kusmana,

2011 : 78). Keterkaitan ketiga faktor tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 2.1 keterkaitan faktor-faktor pembelajaran CTL

b. Prinsip Pengalaman Langsung (Experiencing)

Pengalaman langsung merupakan " jantung pembelajaranCTL " (Gafur,

2003 : 2). Pemberian pengalaman langsung kepada siswa dapat melalui

kegiatan " eksplorasi (perluasan), discovery (penemuan), inventory

(pendaftaran), investigasi (penyelidikan), penelitian dll" (Gapur, 2003,

dalam Kusmana, 2011 : 79).

Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah dengan menggunakan

Pendekatan CTL. CTL adalah konsep belajar yang membantu guru dalam

mengaitkan antara pokok bahasan yang diajarkan dengan situasi nyata

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Faktor
Lingkungan
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siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

4. Prinsip Aplikasi (Applying)

Penerapan prinsip aplikasi merupakan salah satu pembelajaran tingkat tinggi.

Melalui pembelajaran aplikasi (penerapan), kepercayaan diri siswa akan tumbuh

sehingga mereka terdorong untuk memikirkan karer dan profesi yang diminati.

Prinsip aplikasi (applying) kemampuan untuk menerapkan materi yang telah

dipelajari untuk diterapkan atau digunakan pads situasi lain yang berbeda

merupakan penggunaan (use) fakta, konsep, prinsip ataupun prosedur atau

pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentak penggunaan.

5. Prinsip Kerjasama ( Cooperating)

Penerapan prinsip kerjasama dalam pembelajaran kontekstual, tidak hanya

membantu para siswa dalam upaya menguasai materi pelajaran tetapi jugs

memberikan wawasan kepada mereka bahwa penyelesaian suatu masalah

atauntugas diperlukan kerjasama dalam bentuk tim kerja.

6. Prinsip AM Pengetahuan (Transperring)

Prinsip alih pengetahuan merupakan pengembangan dari prinsip aplikasi. Selain

siswa mampu menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam situasi

yang berbeda, bahkan diharapkan mampu mengembangkan dan menemukan

konsep baru.
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7. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran pendekata CTL.

a. Keunggulan pembelajaran model CTL

Berdasarkan hal-hal di atas, keunggulan model pembelajaran CTL adalah

real world learning, mengutamakan pengalaman nyata, berpikir tingkat

tinggi, berpusat pads siswa, siswa aktif, kritis, dan kreatif, pengetahuan

bermakna dalam kehidupan, dekat dengan kehidupan nyata, adanya

perubahan prilaku, pengetahuan diberi makna, dan kegiatannya bukan

mengajar tetapi belajar. Selain itu, keunggulan lain yakni :

1) Kegiatannya lebih kepada kependidikan bukan pengajaran,

2) Sebagai pembentukan manusia,

3) Memecahkan masalah,

4) Siswa aktif guru mengarahkan,

5) Hasil belajar diukur dengan berbagai alai ukur tidak hanya tes saja.

(From,http://O07indien.blogspot.com/2011/12/Penerapanpembelajaran

-kontekstual.html)

b. Beberapa kelemahan model pembelajaran CTL antara lain :

1) Bagi Guru

Guru hares i kemampuan untuk memahami secara mendalam dan

komprehensif tentang :

(1) Konsep pembelajaran CTL itu sendiri,

(2) Potensi perbedaan individu siswa di kelas,
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(3) Beberapa pendekatan pembelajaran yang berorentasi kepada

aktivitas siswa dalam belajar.

(4) Sarana, media, alai bantu, serta kelengkapan pembelajaran yang

menunjang aktivitas siswa dalam belajar,

2) Bagi Siswa

(1) Inisiatif dan kreativitas dalam belajar,

(2) Memiliki wawasan dalam pengetahuan yang memadai dari setiap

mats pelajaran,

(3) Adanya perubahan sikap dalam menghadapi persoalan,

(4) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi dalam

menyelesaikan tugas-tugas.

8. Langkah-langkah Penggunaan Model CTL

Dalam Penerapan pendekatan CTL, Depdiknas dalam (Nurhadi, 2011 : 16)

berpendapat bahwa terdapat tujuh komponen utama yang tidak boleh diabaikan.

Ketujuh komponen utama ini adalah sebagai berikut

1) Konstruktivisme (Constructivism)

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir pendekatan CTL, yaitu

bahwa pengetahuan manusia dibangun sedikit demi sedikit, yang hasilnya

diperluas melalui konteks yang terbatas. Sehingga, siswa harus

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman

nyata maupun keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Dalam

pandangan konstruktivisme, strategi memperoleh lebih diutamakan

dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat
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pengetahuan. Pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman.

Pemahaman berkembang semakin dalam dan semakin kuat apabila selalu

diuji dengan pengalaman bare (Nurhadi, 2011: 16).

2) Bertanya (Questioning)

Pengatahuan yang dimiliki oleh seseorang selalu dimulai dari bertanya.

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran CTL. Kegiatan bertanya

berguna untuk menggali informasi, menggali pemahaman siswa,

membangkitkan respon kepada siswa, mengetahui sejauh mana

keingintahuan siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa,

memfokuskan perhatian pada sesuatu yang yang dikehendaki guru,

membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa dan untuk

menyegarkan kembali pengetahuan siswa. (Nurhadi, 2011 : 17)

3) Menemukan (Inquiry)

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis

CTL (Nurhadi, 2011: 16). Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh

siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi

hasil dari menemukan sendiri. Guru harus merancang kegiatan yang

merujuk pada kegiatan menemukan. Adapun siklus dalam kegiatan inkuiri

adalah observasi, bertanya, mengajukan dugaan, mengumpulkan data dan

menyimpulkan. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan inkuiri adalah:

a) Rumusan masalah hipotesis

b) Mengamati atau melakukan observasi pengumpulan data
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c) Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan,

bagan, tabel,dll.

d) Mengkomunikasikan/menyajikan hasil karya kepada pembaca, teman

sekelas, guru, atau audien yang lain.

4) Masyarakat Belajar (Learning Community)

Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Metode pembelajaran dengan

teknik learning community sangat membantu proses pembelajaran di

kelas. Dalam kelas CTL, guru disarankan selalu melaksanakan

pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi dalam

kelompokkelompok yang anggotanya heterogen yaitu ada yang pandai dan

ada yang kurang pandai supaya dapat ter adi komunikasi dua arah

(Nurhadi, 2011: 17).

5) Pemodelan (Modelling)

Pemodelan adalah suatu kegiatan pembelajaran keterampilan atau

pengetahuan tertentu yang dalam pelaksanaannya terdapat model yang

bisa ditinL Dalam pendekatan CTL, guru bukan sate-satunya model.

Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa dapat

ditunjuk untuk memberi contoh temannya tentang kegiatan yang akan

dilakukan. Ada kalanya siswa lebih paham apabila diberi contoh oleh

temannya (Nurhadi, 2011: 17).
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6) Refleksi (Reflection)

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berfikir

ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Selain itu,

refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas atau pengetahuan

yang baru diterima. Pengetahuan yang dimiliki oleh siswa diperluas

melalui konteks pembelajaran yang kemudian diperbias sedikit demi

sedikit. Kunci dari semua itu adalah bagaimana pengetahuan itu

mengendap di benak siswa. Pada akhirpembelajaran, guru menyisakan

waktu sejenak agar siswa dapat melakukan refleksi (Nurhadi, 2011: 17-

18).

7) Penilaian yang Sebenarnya (Authentic Assessment)

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan

gambaran perkembangan belajar siswa. Data yang dikumpulkan melalui

kegiatan penilaian bukanlah mencari informasi tentang belajar siswa.

Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa

memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran yang benar.

Pembelajaran yang benar memang seharusnya ditekankan pada upaya

membantu siswa agar mampu mempelajari bukan ditekankan pada

diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir periode pembelajaran

(Nurhadi, 2011: 18).

Menurut Nurhadi (2011: 10), sebuah kelas dikatakan menggunakan

pendekatan CTL jika menerapkan komponen-komponen tersebut di atas
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dalam pembelajarannya. Penerapan CTL dalam kelas cukup mudah.

Secara garis besar, langkahnya adalah sebagai berikut:

(a) Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan

mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan ketrampilan barunya

(b) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik.

(c) Mengembangkan sifat ingin tabu siswa dengan bertanya.

F. Penetitian yang Relevan

Berikut ini hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas yaitu:

1. Peningkatan Hasil Belajar IPS Menggunakan CTL pada Siswa Kelas fv SDN

Tirtoadi Tahun Ajaran 2010/2011. Oleh: Martanti Kuswandari

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar mata pelajaran IPS siswa

kelas V SDN I Tirtoadi pada siklus I dan siklus II ter adi peningkatan.

Sebelum tindakan rats-rats nilainya 6,30 pada siklus I ter adi peningkatan rata-

rata menjadi 6,78 dan setelah dilakukan siklus 11 meningkat menjadi 7,26".

2. Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Kontekstual

Materi Perkembangan Teknologi Pada Siswa Kelas IV SD 4 Jekulo Kudus

Oleh Aditya Muchlis Setya Budi

"Hasil penelitian terbukti menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan

hasil belajar siswa materi masalah sosial dengan persentase ketuntasan pra

siklus 42,31% (kurang). Pada siklus I 80,76% (baik) dan pada siklus 11

menjadi 88,46% (Sangat Baik). Aktivitas belajar siswa juga meningkat dengan

persentase rata-rata siklus I 71,84% (baik) dan meningkat pada siklus '11



38

81,14% (baik). Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan

Model Pembelajaran Kontekstual".

G. Kerangka Pikir

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan suatu perpaduan dari

squmlah ilmu-ilmu sosial dan ilmu lainnya yang tidak terikat oleh

ketennian/disiplin/struktur ilmu tertentu melainkan bertautan dengan kegiatan-

kegiatan pendidikan yang berencana dan sistematis untuk kepentingan program

pengajaran sekolah dengan tujuan memperbaiki, mengembangkan dan memajukan

hubungan-hubungan kemasyarakatan.

Satu upaya meningkatkan hasil belajar adalah kemampuan guru dalam

menyampaikan materi pelajaran. Guru sebagai motivator dan fasilitator dituntut

untuk mampu mengembangkan atau menumbuhkan motivasi siswadalam belajar

agar pelajaran tersebut dapat dicerna dengan balk oleh siswa.Demikian pula guru

sebagai fasilitator, harus senantiasa memfasilitasi siswa dengan berbagai media

untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan juga dapat menarik

minat siswa untuk belajar.

Untuk mengajarkan konsep ilmu pengetahuan sosial (IPS), guru sebaiknya

memperhatikan kondisi siswa yang diajarnya, dalam hal ini kesiapan siswa,

perbedaan kemampuan siswa dan tingkah laku dalam menerima pelajaran serta

penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan.

Menyikapi rendahnya pemahaman siswa pada mats pelajaran ilmupengetahuan
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sosial (IPS), maka guru harus memperhatikan perkembanganintelektual siswa;

peng,glaman belajar dan interaksi belajar siswa.

Dalam hal ini guru dapat memberikan perlakuan pada proses pembelajaran dalam

rangka meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi

pelajaran. Untuk itu, salah satu salah satu altematif model pembelajaran yang

timbul dari kegiatan pembelajaran yaitu model pembelajaran CTL yaitu model

pembelajaran yang dilakukan dengan pengenalan lingkungan berdasarkan contoh

yang kongkrit atau nyata.

Model pembelajaran CTL ini mempunyai keuntungan yang meningkatkan

aktivitas siswa, dan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS) siswa. Model

pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan

antara pokok bahasan yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong

siswa membuat hubungan antara. pengetahuan yang dimiliki dengan

penerapannya dalam, kehidupan mereka sehari-hari.

Hail penelitian yang terkait dengan penelitan ini adalah

1. Peningkatan Hasil. Belajar IPS Menggunakan Contextual Teaching Learning

(CTL) Pada, Siswa Kelas Iv Sdn Tirtoadi Tahun Ajaran 2010/ 2011 SKRIPSI

Diajukan kepada. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guns Memperoleh Gelar Sar ana

Pendidikan Oleh Martanti Kuswandari

2. Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Kontekstual

Materi Perkembangan Teknologi Pada Siswa Kelas IV SD 4 Jekulo Kudus
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Oleh Aditya Muchlis Setya Budi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah

Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu. Pendidikan Universitas Muria Kudus

2014

Gambar 2.2 Kerangka Pikir

H. Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teoritis, maka hipotesis pada penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

“Jika pembelajaran IPS dilaksanakan denganmenggunakan pendekatan

Contextul Teaching and Learning (CTL) maka aktivitasa dan hasil belajar

dapat meningkat.”

INPUT

Aktivias Dan
Hasil Belajar
IPS Rendah

PROSES

Penerapan Model
CL Dalam

Pembelajaran

OUT PUT

Aktivias Dan
Hasil Belajar

Siswa
Meningkat
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III. METODE PENELITIAN

A.   Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara

kolaboratif. Dalam penelitian kolaboratif yang melakukan tindakan adalah guru

itu sendiri sedangkan yang diminta melakukan pengamatan terhadap

berlangsungnya proses tindakan adalah peneliti (Arikunto, 2008:17).

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam  dalam dua siklus, dan masing-

masing siklus terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu tahap perencanaan

(planning), tahap pelaksanaan (acting), tahap pengamatan (obserevasing), dan

tahap refleksi berdasarkan hasil pengamatan (reflecting), Keempat tahap dalam

penelitian tersebut adalah unsur yang membentuk sebuah siklus, yaitu satu

putaran kegiatan beruntun yang kembali ke langkah semula (Arikunto, 2008 : 16).

B.   Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh guru kelas V SDN 1 Panjang Selatan Kecamatan

Panjang Kota Bandar Lampung, guna memperbaiki kinerja guru dalam profesinya

serta meningkatkan  aktivitas dan prestasi belajar siswa di kelas V SDN 1 Panjang

Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
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1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1 Panjang Selatan

Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung  tahun pelajaran 2016/2017,

yang berjumlah 30 siswa terdiri dari 12 siswa perempuan dan 18 siswa

laki-laki.

SDN 1 Panjang Selatan terletak di Pinggir Kota Bandar Lampung

merupakan salah satu diantara Sekolah Dasar Negeri yang ada di wilayah

kecamatan Panjang ini, didirikan pada tahun 1957 dengan jumlah siswa

berdasarkan data terakhir pada tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak  250

orang, dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang dibantu oleh 12 orang

tenaga PNS, 2 orang guru honorer , 1 orang tata usaha, 1 orang  petugas

perpustakaan dan 1 orang penjaga sekolah. Sejak mulai beroperasinya

pada tahun 1988 hingga saat ini, sekolah ini telah dipimpin oleh 9 orang

Kepala Sekolah, kepala sekolah yang terakhir memimpin saat ini adalah

Bapak Abdul Latief, S.Pd.

2. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Panjang Selatan pada semester genap

tahun pelajaran 2016/2017, dengan menyesuaikan jam pelajaran IPS pada

siswa kelas V SDN 1 Panjang selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar

Lampung.
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C. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa alat pengumpulan data antara lain:

1. Instrumen  pengumpulan data kualitatif, yaitu:

Lembar observasi ialah suatu alat yang digunakan untk mengamati obyek

tertentu, dama hal ini aktivitas siswa di kelas selama pembelajaran dan

kinerja guru dalam menjalankan pembelajaran.

2. Intrumen pengumpulan data kuantitatif, yaitu:

Soal tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat

ketercapaian hasil belajar siswa terhadap materi pembelajaran.

D. Teknik Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara mengumpulkan

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang

berlangsung. Kegiatan tersebut dapat berkenaan dengan cara guru

mengajar, siswa belajar. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ,

yaitu proses pengamatan observer berada dalam kegiatan yang sedang

diamati.(Sukmadinata, 2010:220).

Metode observasi terdiri dari (1) observasi terbuka, (2) Observasi terfokus,

(3) Observasi terstruktur, (4) observasi sistematik. Untuk keperluan

penelitian tindakan kelas ini metode observasi yang dipilih digunakan

adalah obsevasi terstrukstur, tujuannya untuk memudahkan dalam



44

penskoran dari setiap prilaku yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu

menggunakan rentang nilai angka bentuk prosentase.

b. Tes

Teknik tes dalam penelitian ini adalah tes akhir  pembelajaran, baik pada

siklus I maupun siklus Iidan jika belum berhasil dapat dilanjutkan dengan

siklus III. Tes ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan

siswa terhadap konsep pengetahuan yang dimiliki siswa setelah

pembelajaran perbaikan dilaksanakan.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan analisi kualitatif dan kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif digunakan untuk menganalisis data guna menjaring kdata

aktivitas  belajar siswa dan kinerja guru. Data aktivitas belajar siswa selama

pembelajaran berlangsung diperoleh dari hasil observasi dan dianalisis dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

NP = 100%
Keterangan:

NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan

R = Skor Mentah yang diperoleh siswa

SM = Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan

100% = Bilangan Tetap
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Tabel 3.1 Kategori Aktivitas Siswa

Rentang Persentase Kategori
85% – 100% Sangat Aktif
70% - < 84% Aktif
55% - < 69% Cukup aktif
40% - < 55% Kurang aktif
0% - < 40% Sangat kurang aktif

Sumber: Wardhani (2006:3.30)

Sedangkan nilai kinerja guru dari hasil observasi dan dianalisis dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

NA = 100
Keterangan:

NA= Nilai Akhir

N =Nilai mentah yang diperoleh guru

SM= Skor Maksimal

100 = bilangan Tetap

Tabel 3.2 Kategori Aktivitas Guru

Rentang Persentase Kategori
85% – 100% Sangat Aktif
70% - < 84% Aktif
55% - < 69% Cukup aktif
40% - < 55% Kurang aktif
0% - < 40% Sangat kurang aktif

Sumber: Wardhani (2006:3.30)

2. Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas

V SDN 1 Panjang Selatan pada mata pelajaran IPS. Data kuantitatif ini
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didapatkan dengan menghitung rata kelas dari hasil tes yang diberikan kepada

siswa dengan rumus

X̄ = ∑
Keterangan:

X̄ = nilai rata-rata yang dicari

∑ = Jumlah

n = Jumlah aspek yang dinilai

untuk menghitung persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal dengan

rumsus:

P =
∑ ∑ 100

Analisis ini akan dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil analisis ini

digunakan untuk melakukan perencanaan dalam siklus selanjutnya, sebagai

bahan refleksi dalam meperbaiki rancangan pembelajaran.

Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Kebersihan Belajar Siswa

Tingkat Kebersihan (%) Arti
>80 Sangat tinggi

60 – 79 Tinggi

40 – 59 Sedang

20 – 39 Rendah

<20 Sangat Rendah

(Sumber : Aqib, dkk., 2009:41)
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F.   Urutan Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017

yang dibagi kedalam tiga siklus dengan empat langkah utama dalam penelitian

tindakan kelas (PTK) yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.

Pelaksanaan tindakan kelas dilaksanakan di kelas V. Berikut tahapan daur

siklus dalam penelitian tindakan Kelas.

Gambar 3.1  Bagan tahapan siklus penelitian tindakan kelas

G. Perencanaan Tahap Penelitian

a. Siklus I

1) Perencanaan (Planning)

a) Menentukan jadwal PTK

Perencanan

Siklus I Pelaksanaan
Tindakan

Pengamatan
nfnn

Pelaksanaan
Tindakan

dst

Siklus II

Perencanaan
Tindakan

Refleksi II

Analisis dan
refleksi I

Pengamata
n
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b) Menetapkan kelas yang dijadikan objek penelitian, yaitu kelas

V SDN 1 Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar

Lampung.

c) Menetapkan Standar kompetensi pada materi pelajaran

“membaca peta lingkungan setempat dengan skala sederhana”.

d) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan

pembelajaran model CTL dan perangkatnya.

e) Menyusun Lembar Kerja Siswa.

f) Menyusun alat observasi untuk siswa dan guru.

g) Menyiapkan lembar evaluasi.

2) Tahap Pelaksanaan ( acting )

Pelaksanaan tindakan, pembelajaran dengan pembelajaran model

CTL. Adapun pelaksanaan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang telah disusun sebagai berikut :

 Kegiatan Awal

a) Mengucapkan salam

b) Hening sejenak (berdo’a) untuk memusatkan perhatian

murid

c) Mengabsen kehadiran murid

d) Apersepsi yakni tanya jawab dengan murid tentang materi

yang  telah dipelajari sebelumnya.

e) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

serta  menggali pengetahuan awal murid.
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f) Membagi murid ke dalam kelompok kecil yang

beranggotakan  5 orang, masing-masing kelompok diberi

nama sebuah pulau dalam peta.

 Kegiatan Inti

a) Guru dan siswa melakukan tanya jawab materi pelajaran

tentang membaca peta lingkungan setempat dengan skala

sederhana ( anak diminta menyebutkan simbol-simbol yang

ada pada peta dan arah mata angin pada peta).

b) Mengarahkan murid duduk berkelompok serta membagikan

lembar kerja murid (tugas) kepada setiap kelompok untuk

didiskusikan bersama teman kelompoknya (guru mengamati

jalannya diskusi).

c) Siswa berdiskusi dalam kelompok.

d) Setiap anggota kelompok mempelajari cara membaca peta

lingkungan setempat dengan skala sederhana.

e) Guru melakukan penilaian proses.

f) Pemeriksaan hasil kegiatan kelompok. Setiap kelompok

membacakan hasil diskusinya di depan kelas,

g) Pemberian soal-soal tes secara individual (kuis) kepada

setiap murid dalam kelompok. Pada saat menjawab soal-

soal tes secara individual (kuis) setiap murid tidak

diperbolehkan  saling kerjasama.

h) Guru memberikan penghargaan kepada masing-masing

kelompok.
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i) Guru bersama murid menyimpulkan materi pembelajaran

 Kegiatan penutup

a) Guru menyuruh siswa untuk membuat gambar sebuah peta

sebagai tugas PR.

b) Guru memberikan motivasi  pesan-pesan moral kepada

murid.

c) Guru mengajak murid untuk berdoa sebelum mengakhiri

pertemuan.

d) Guru mengucapkan salam penutup

3) Tahap Pengamatan (Observing) dan Interpretasi

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan

tindakan yaitu pada proses pembelajaran IPS dengan menggunakan

pembelajaran model CTL. Kegiatan yang dilakukan peneliti

adalah :

a)  Peneliti memonitor siswa selama proses pembelajaran.

b) Peneliti menilai hasil yang dicapai setelah pelaksanaan

pembelajaran.

c) Membuat lembar pengamatan (aktivitas siswa).

d) Membuat lembar pengamatan kinerja guru.

4) Tahap Analisis dan Refleksi

Refleksi merupakan bagian yang sangat penting untuk memahami

dan memberikan makna terhadap proses dan hasil pembelajaran

yang terjadi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
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a) Mengevaluasi hasil observasi

b) Menganalisis hasil pembelajaran

c) Penyusunan rencana tindakan berikutnya

Peneliti, teman sejawat dan kepala sekolah secara bersama-sama

membahas hasil pembelajaran. Hasil akan menentukan perlu atau

tidaknya pelaksanaan siklus berikutnya. Apabila dalam siklus

pertama peneliti belum berhasil maka peneliti melaksanakan siklus

kedua.

5) Revisi

Revisi dilakukan sebagai perbaikan berdasarkan permasalahan-

permasalahan dan kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada

siklus I,  sehingga perlu perbaikan pada siklus berikutnya.

b. Siklus II

1) Perencanaan (Planing)

a) Menentukan Jadwal PTK

b) Menetapkan kelas yang dijadikan objek penelitian, yaitu kelas

V SDN 1 Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar

Lampung.

c) Menetapkan Standar kompetensi pada materi pelajaran “

membaca peta lingkungan setempat dengan sekala sederhana”.

d) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan

pembelajaran model CTL dan perangkatnya.

e) Menyusun Lembar Kerja Siswa
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f) Menyusun alat observasi untuk siswa dann guru

g) Menyiapkan lembar evaluasi

2) Tahap Pelaksanaan ( acting )

Pelaksanaan tindakan, pembelajaran dengan pembelajaran model

CTL. Adapun pelaksaan tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang telah disusun sebagai berikut:

 Kegiatan Awal

a) Mengucapkan salam

b) Hening sejenak (berdo’a) untuk memusatkan perhatian murid

c) Mengabsen kehadiran murid

d) Apersepsi yakni tanya awab dengan murid tentang materi yang

teah dipelajari sebelumnya.

e) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta

menggali pengetahyan awal murid.

f) Membagi murid kedalam kelompok kecil yang berangotakan 5

orang, masing-masing kelompok dibeeri nama sebuah pulau

dalam peta.

 Kegiatan Inti

a) Guru dan siswa melakukan tanya jawab materi pelajaran

tentang membaca peta lingkungan setempat dengan skala

sederhana ( anak diminta menyebutkan simbol-simbol yang ada

pada peta dan arah mata angin pada peta).
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b) Mengarahkan murid duduk berkelompok serta membagikan

lembar kerja murid (tugas) kepada setiap kelompok untuk

didiskusikan bersama teman kelompoknya (guru mengamati

alannya diskusi).

c) Siswa berdiskusi dalam kelompok

d) Setiap anggota kelompok mempelajari cara membaca peta

lingkungan setempat denganskala sederhana.

e) Guru melakukan penilaian proses.

f) Pemeriksaan hasil kegiatan kelompok. Setiap kelompok

membacakan hasil diskusinya di depan kelas,

g) Pemberian soal-soal tes secara individual (kuis) kepada setiap

murid dalam kelompok. Pada saat menjawab soal-soal tes

secara individu (kuis) seteiap murid tidak diperbolehkan saling

kerjasama.

h) Guru memberikan penghargaan kepada masing-masing

kelompok

i) Guru bersama murid menyimpulkan materi pembelajaran

 Kegiatan Penutup

a) Guru menyuruh siswa untuk membuat gambar sebuah peta

sebagai tugas PR.

b) Guru memberikan motivasi pesan-pesan moral kepada Murid.

c) Guru mengajak murid untuk berdoa sebelum mengakhiri

pertemuan.
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d) Guru mengucapkan salam penutup.

3) Tahap Pengamatan (Observing) dan Interpretasi

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan

tindakan yaitu pada proses pembelajaran IPS dengan menggunakan

pembelajaran model CTL. Kegiatan yang dilakukan peneliti

adalah :

a)  Peneliti memonitor siswa selama proses pembelajaran.

b) Peneliti menilai hasil yang dicapai setelah pelaksanaan

pembelajaran.

c) Membuat lembar pengamatan (aktivitas siswa).

d) Membuat lembar pengamatan kinerja guru.

4) Tahap Analisis dan Refleksi

Refleksi merupakan bagian yang sangat penting untuk memahami

dan memberikan makna terhadap proses dan hasil pembelajaran

yang terjadi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Mengevaluasi hasil observasi

b) Menganalisis hasil pembelajaran

c) Penyusunan rencana tindakan berikutnya

Peneliti, teman sejawat dan kepala sekolah secara bersama-sama

membahas hasil pembelajaran. Hasil akan menentukan perlu atau
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tidaknya pelaksanaan siklus berikutnya. Apabila dalam siklus

kedua peneliti belum berhasil maka peneliti melaksanakan siklus

Ketiga. Dikarenakan pada siklus kedua tidak diperlukannya untuk

melanjutkan ke siklus kedua maka peneliti menyelesaikan sampai

dengan siklus kedua.

5) Revisi

Revisi dilakukan sebagai perbaikan berdasarkan permasalahan-

permasalahan dan kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada

siklus II,  sehingga perlu perbaikan pada siklus berikutnya.

H. Indikator Keberhasilan Tindakan

a. Data Kualitatif

Berdasarkan tabel yang disusun dan digunakan dalam penmatan tentang

aktivitas siswa di atas, untuk memberikan kesimpulan yaitu dengan kriteria

bahwa  siswa dikatakan aktif jika dalam kegiatan pembelajaran telihat adanya

peningkatan aktivitas siswa di setiap siklusnya dan akumulasi skor aktivitas

siswa mencapai rentang 70% - 100%.

b. Data Kuantitatif

Pembelajaran IPS menggunakan metode inquri dikatakan berhasil jika

dipenuhi minimal 75 % siswa mencapai KKM yang telah ditentukan oleh

sekolah, yaitu 65.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan

pendekatatan CTL dapat meningkatakn aktivitas dan hasil belajar IPS siswa.

Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, yaitu:

1. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL membaut

siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran, memperhatikan penjelasan

guru, berani mengemukakan pendapat, antusias dalam mengerjakan tugas

yang diberikan, berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru,

dapat bekerja sama dengan baik. Hal ini terlihat dari penilaian aktivitas

siswa yang semakin meningkat dari siklus kesatu hingga siklus kedua.

2. Hasil belajar IPS siswa melalui pendekatan CTL menunjukkan terjadinya

peningkatan dari siklus I ke siklus II dan pada akhir siklus II sudah sesuai

dengan inkikator keberhasilan yang telah ditetapkan

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat

mengemukakan beberapa saran dalam penerapan pembelajaran menggunakan

pendekatan CTL yaitu sebagai berikut:
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1. Saran bagi siswa pembelajaran menggunakan Pendekatan CTL dapat

ditetapkan  di kelas agar siswa dapat menjadi lebih aktif dan kreatif

dengan arahan guru serta baik untuk pembentukan karakter anak sejak dini

menambah rasa percaya diri anak.

2. Saran bagi guru sebaiknya pembelajaran menggunakan pendekatan CTL

agar menjadi lebih aktif, guru harus memperhatikan bahan ajar, metode,

median, kondisi siswa serta sarana dan prasarana yang dapat

digunakandalam menunjang kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru

harus menyesuaikan media, pendekatan pembelajaran dengan materi yang

akan disampaikan sehingga dapat melibatkan siswa ke dalam proses

pembelajaran dan dapat menciptakan iklim sosial kelas yang kondusif.

3. Saran bagi sekolah variasi kegiatan merupakan salah satu cara agar proses

pembelajaran menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa,  salah

satunya dengan menggunakan pendekatanCTL dalam pembelajaran hal ini

menuntut keahlian guru. Untuk itu kualitas guru juga harus ditingkatkan.

4. Saran bagi peneliti dapat mengingkatkan aktivitas dannilai hasil

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan Contextual Teaching and

Learning (CTL) pada siswa kelas V SDN 1 Panjang Selatan Kecamatan

Panjang Kota Bandar Lampung.
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