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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

IPA merupakan mata pelajaran yang wajib di Indonesia dimulai dari  

jenjang SD. Menurut Astawaryu (2011) 

Pendidikan IPA sebagai bagian dari pendidikan umumnya 

memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Dalam 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia yang 

mampu berfikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam menanggapi 

isu dimasyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan IPA 

dan tekhnologi. 

Menurut Dukey (2010)  

penerapan pembelajaran IPA yang dilakukan oleh setiap 

pendidik memilki karakter yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi 

oleh isi materi dan kemampuan pendidik itu sendiri. Kreatifitas 

seorang guru akan sangat diperlukan khususnya pembelajaran IPA, 

karena dalam pembelajaran IPA tidaklah cukup dengan menggunakan 

model dan metode yang biasa diterapkan dalam pembelajaran yang 

lainnya. Belajar IPA di perlukan pendekatan tertentu agar proses 

pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tidak seperti 

sekarang yang kebanyakan terjadi di lapangan.  

Permasalahan dalam proses kegiatan pembelajaran dikelas adalah siswa 

bermain sendiri saat PBM berlangsung, siswa kurang tertarik dalam menerima 

penjelasan materi, siswa malas mengerjakan tugas, siswa sering bercerita sendiri 

saat guru menjelaskan materi dan siswa kurang antusias terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru sehingga menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa 

menjadi rendah. Kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

disebabkan guru menggunakan metode ceramah selama PBM berlangsung, guru 

kurang kreatif dalam membuat dan menggunakan alat peraga, guru belum 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, guru kurang memotivasi 

interaksi tanya jawab antara guru dan siswa, guru masih monoton dan kurangnya 

umpan balik dari guru terhadap materi. Hal ini berimbas kepada hasil belajar tidak 

mencapai KKM. 

Begitu pun halnya di SDN Salatiga 12. Menurut wawancara dengan 

guru kelas 4 IPA di sekolah ini pada tanggal 07 Januari 2013, rata-rata nilai 
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ulangan IPA siswa kelas 4 pada semester II tahun 2013 adalah 76,31% (29 dari 38 

siswa) yang belum mencapai standar minimal 64.Oleh karena itu dalam proses 

pembelajaran perlu di adakan suatu pembaharuan dengan sebuah pendekatan 

dalam pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif dan lebih realistik agar 

pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Pembelajaran ini hendaknya juga mengaitkan pengalaman kehidupan nyata 

siswa dengan materi dan konsep IPA. Di sisi lain tentunya siswa tahu apa yang 

mereka pelajari saat ini akan sangat berguna bagi kehidupan mereka di masa 

datang, yaitu saat mereka bermasyarakat ataupun saat di tempat kerja kelak. Oleh 

karena itu diperlukan suatu pendekatan yang benar-benar bisa memberi jawaban 

dari masalah ini. Salah satu pendekatan  yang bisa lebih memberdayakan siswa 

adalah pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dimana CTL 

menurut Johnson (2007:62) adalah “sistem pembelajaran yang cocok dengan 

kinerja otak, untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna, dengan cara 

menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta 

didik”. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SD N Salatiga 12, maka 

penulis termotivasi untuk mengangkat judul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

dan Keaktifan Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Melalui Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) Di Kelas 4 SDN Salatiga 12 Kota Salatiga”. 

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa hasil 

belajar dan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA masih sangat rendah, dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam proses pembelajaran 

di harapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa pada mata 

pelajaran IPA. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil konsultasi dengan guru kelas didapat beberapa 

masalah dan kelemahan pada waktu pembelajaran IPA yang dilaksanakan di kelas 

4 SDN Salatiga 12. Hasil konsultasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:  

Dari sisi siswa:  
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1. Ada beberapa siswa yang bermain sendiri pada waktu proses belajar mengajar 

berlangsung.  

2. Siswa kurang tertarik dalam menerima penjelasan materi 

3. Siswa malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru malah sibuk 

bermain dengan temannya.  

4. Siswa sering bercerita sendiri, saat guru menjelaskan materi. 

5. Siswa kurang antusias dalam pembelajaran. 

Dari sisi guru:  

1. Guru lebih aktif dominan menggunakan metode ceramah selama 

pembelajaran berlangsung.  

2. Guru kurang kreatif dalam membuat atau menggunakan alat peraga, dimana 

anak masih senang bermain dengan menggunakan mainan atau benda 

dsekitarnya. 

3. Guru belum menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa.  

4. Guru kurang memotivasi interaksi tanya jawab antara guru dan siswa. 

5. Guru masih monoton. 

6. Kurangnya umpan balik dari guru terhadap materi. 

 

1.3 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang dapat diambil 

dalam penelitian ini adalah:  

1.3.1 Apakah dengan menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL)  dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas 4 SD N Salatiga 12 Salatiga Tahun 2013? 

1.3.2 Apakah dengan menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 4 SD N Salatiga 

12 Tahun 2013 pada mata pelajaran IPA? 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1.4.1 Meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD N Salatiga 12 Tahun 2013 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

mata pelajaran IPA. 

1.4.2 Meningkatkan keaktifan siswa kelas 4 SD N Salatiga 12 Tahun 2013 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

mata pelajaran IPA. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu memberikan masukan dalam 

rangka penyusunan teori dan konsep-konsep baru terutama untuk 

mengembangkan bidang ilmu pendidikan khususnya IPA dalam upaya 

peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dengan pembelajaran melalui pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) ini  siswa merasa senang dan antusias terhadap materi 

yang diberikan.  

b. Bagi Guru 

Sebagai referensi sebuah pendekatan untuk mengajar dalam 

menerapkan proses belajar mengajar di kelas dan bahan pertimbangan 

dalam merancang kegiatan pembelajaran dengan pendekatan CTL.  

c. Bagi Sekolah 

Sebagai referensi untuk sekolah, dalam upaya peningkatan pemahaman 

konsep dan  hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 


