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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut DEPDIKNAS, guru harus melakukan beberapa hal berikut: 

1) Mengkaji konsep atau teori yang akan dipelajari oleh siswa, 

2) Memahami latar belakang dan pengalaman hidup siswa melalui proses 

pengkajian psikologis dan sosiologis, 

3) Mempelajari lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa yang 

selanjutnya memilih dan menghubungkan dengan konsep atau teori yang 

akan dibahas dalam pembelajaran kontekstual, 

4) Merancang pembelajaran dengan mengkaitkan konsep atau teori yang 

dipelajari dengan mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki dan 

lingkungan hidup mereka. 

5) Melaksanakan evaluasi terhadap pemahaman siswa, dimana hasilnya 

nanti dijadikan bahan refleksi terhadap rencana pembelajaran dan 

pelaksanaannya. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dinyatakan 

bahwa “ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan prosese pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memliki kekuatan spiritual, keagamaan , pengendalian diri , 

kepribadian , kecerdasan , akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) SD/MI , IPA 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui 

pemecahan-pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi. Penerapan IPA perlu 

dilakukan secara bijaksanan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 

pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap 

ilmiah. Nasution (2003:36-38) menyebutkan bahwa tujuan proses belajar mengajar 
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secara ideal adalah agar bahan yang dipelajari dapat dikuasai sepenuhnya oleh peserta 

didik (mastery learning). 

Peneliti akan mencoba meneliti lebih lanjut dalam Penelitian Tindakan 

Kelas ( PTK ) pada mata pelajaran IPA. Hal ini didasarkan pada hasil tes formatif 

yang menunjukkan masih kurangnya hasil belajar siswa. Dari hasil analisis kelas V 

sebanyak 24 siswa, masih ada siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal ( 

KKM ) yaitu sebesar 70. Hasil tes formatif dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Tabel 1 

Nilai tes formatif I IPA siswa kelas V SD Negeri Ngambakrejo 03 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan  tahun pelajaran 2012 / 2013. 

  

 

 

KKM 70 

RENTANG  

NILAI 

JUMLAH 

SISWA 

KRITERIA 

KETUNTASAN 

80 - 89  3 TUNTAS 

70  - 79 9 TUNTAS 

 60 - 69  8 TIDAK TUNTAS 

50 - 59   4 TIDAK TUNTAS 

Jumlah Siswa 24  

 

Berdasarkan pengamatan peneliti, pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri 

Ngambakrejo 03  khususnya kelas V masih menekankan pada konsep yang ada pada 

buku dan interaksi siswa dengan lingkungan juga jarang dilakukan sehingga dengan 

pembelajaran yang seperti ini menjadi kurang efektif dan  siswa cenderung ramai 

karena  mengalami kebosanan. Guru masih menggunakan metode yang lama yaitu 

ceramah tanpa menambahkan metode yang lain sehingga siswa cenderung pasif dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Oemar Hamalik (2003:50) berpendapat, bahwa unsur-unsur dinamis yang 

terkait dalam proses belajar terdiri dari (1) motivasi siswa; (2) bahan belajar; (3) alat 

bantu belajar; (4) suasana belajar; dan (5) kondisi subyek yang belajar.  

Kelima unsur inilah menurutnya yang bersifat dinamis, yang sering berubah menguat 

atau melemah sehingga  mempengaruhi proses belajar tersebut. 

Dalam uraian tersebut peneliti menggunakan judul “Pendekatan Contextual 

Teaching And Learning dengan Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
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IPA siswa  kelas 5  SD Negeri Ngambakrejo 03   Kecamatan Tanggungharjo 

Kabupaten Grobogan  Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan dan hasil observasi peneliti, hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA di SD Negeri Ngambakrejo kurang maksimal karena : 

Guru hanya menggunakan metode ceramah saja, proses pembelajaran kurang 

bervariasi sehingga pembelajaran cenderung membosankan. Guru hanya 

mengggunakan dan mengandalkan buku paket dalam pembelajaran tanpa mencari dari 

sumber yang lain. Kurang tersedianya alat peraga atau media gambar yang digunakan 

dalam proses pembelajaran. Kemampuan siswa dalam penguasaan materi masih 

sangat kurang. Siswa kurang tertarik dengan pembelajaran sehingga cenderung ramai 

sendiri. Siswa cenderung pasif sehingga saat mengalami kesulitan dalam pelajaran 

takut untuk bertanya. 

Dapat disimpulkan bahwa cara belajar yang dilakukan belum efektif. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan, peneliti menarik 

kesimpulan sementara cara mengajar guru yang masih menggunakan model yang 

konvensional kurang menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 

Penelitian akan dibatasi mengenai mengenai penggunaan model  

pembelajaran, media gambar dan dan hasil belajar anak pada siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Ngambakrejo 03. Hasil belajar berkaitan dengan model  yang digunakan 

dalam pembelajaran sehingga anak menjadi tertarik dalam proses pembelajaran, 

antusias dalam mengikuti pembelajaran dan tidak cepat bosan dalam menerima 

pembelajaran sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA , 

maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:  

Apakah penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan 

media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

pokok bahasan daur air pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Ngambakrejo 
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03 Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan semester II tahun pelajaran 

2012/2013? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa dengan menggunakan pendekatan  

Contextual Teaching and Learning dengan media gambar siswa kelas 5 Sekolah 

Dasar Negeri Ngambakrejo 03 Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan 

semester II tahun pelajaran 2012/2013” 

 

1.6  Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak antara lain : 

a) Bagi siswa 

Memberikan pengetahuan kepada siswa bahwa dalam pembelajaran IPA ada 

banyak cara / metode yang bisa digunakan sehingga proses pembelajaran bisa 

menjadi aktif dan menyenangkan. Siswa dapat memahami materi melalui gambar 

yang di sediakan. Siswa dapat menggali pengetahuan yang dimiliki dengan lebih 

terarah sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

b) Bagi guru 

Sebagai kajian untuk memotivasi siswa dan mendorong rasa ingin tahu siswa 

lebih banyak serta untuk meningkatkan hasil belajar IPA serta mutu pendidikan. 

Guru bisa lebih memanfaatkan alat peraga seperti gambar dalam proses 

pembelajaran. 

c) Bagi sekolah 

Diharapkan sekolah dapat menyempurnakan proses pembelajaran IPA untuk 

ditindaklanjuti kepada sekolah-sekolah lain. 

 


