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Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu pendekatan yang dapat 
membantu siswa lebih kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kontekstual 
adalah konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang 
diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 
antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 
sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran kontekstual oleh guru mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri Se-Kabupaten Grobogan.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial di SMP Negeri Se-Kabupaten Grobogan yang berjumlah 177 
orang yang terdiri dari  guru Ekonomi, Sejarah, dan Geografi. Sampel penelitian 
diambil berdasarkan teknik Proportional Random Sampling. Penentuan jumlah 
sampel berdasarkan rumus Slovin diperoleh ukuran sampel 123 guru. Variabel dalam 
penelitian ini terdiri dari perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. 
Metode pengumpulan data menggunakan angket dan  dokumentasi. Analisis data 
menggunakan analisis Deskriptif Persentase. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat rencana 
pembelajaran guru IPS termasuk dalam kriteria baik yaitu sebesar 77,42%, dan dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran juga dalam kriteria baik yaitu sebesar 80,19%. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa guru telah dapat 
melaksanakan kegiatan pembelajaran kontekstual dengan baik, namun dalam 
merencanakan sumber dan media pembelajaran serta dalam penggunaannya guru 
masih belum dapat optimal. Hal tersebut dikarenakan masih kurang lengkapnya 
sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran.  
 Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka disarankan 
kepada guru untuk melakukan perbaikan diri dan pengembangan diri dengan 
memahami kurikulum 2006 dan pembelajaran kontekstual lebih mendalam untuk 
meningkatkan kualitasnya dalam kegiatan pembelajaran dengan mengikuti seminar-
seminar dan training, semua guru IPS ikut serta dalam MGMP yang merupakan 
sarana efektif untuk meningkatkan kemampuan professional guru dalam mengajar.  
 
  
 


	3910A.doc

