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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar  Belakang Masalah  

Dalam dunia pendidikan sekolah bertanggung  jawab  untuk  mendidik  

dan menyiapkan siswaagar berhasil menyesuaikan diri dimasyarakat dan 

memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.  Sekolah  tidak bisa 

melepaskan diri dari kehidupan masyarakat dan mempunyai tanggung jawab 

untuk membantu para siswa baik sebagai pribadi maupun sebagai calon 

masyarakat. Pembelajaran yang dilakukan guru terhadap siswa dalam bentuk 

apapun merupakan aktivitas yang akan membantu dalam menyelenggarakan 

pendidikan sekolah dalam rangka mencapai hasil suatu tujuan pendidikan. 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 31 ayat 1  menyatakan bahwa.  

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.  Hal ini menyatakan bahwa 

pentingnya  pendidikan bagi setiap warga negara. Warga negara yang mampu 

ataupun tidak mampu semuanya mendapatkan hak yang sama dalam bidang 

pendidikan.    

Aktivitas  dalam  kegiatan  belajar mengajar  memiliki peranan yang 

sangat penting. Sebab itu pada  prinsipnya belajar adalah  berbuat  untuk merubah 

tingkah laku. Itulah sebabnya aktivitas merupakan  prinsip atas asas yang sangat 

penting di dalam interkasi belajar-mengajar.  Sementara itu Hanafi dan Cucu 

Suhanda (2009) menjelaskan bahwa, proses aktivitas pembelajaran harus 

melibatkan seluruh aspek psikologis peserta didik, baik jasmani maupun rohani 

sehingga akselerasi perubahannya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan 

benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.  

  

Dengan adanya aktivitas maka  diharapkan siswa akan mengetahui dimana 

letak kesalahan pemahaman siswa selama ini dan kemudian memperbaikinya. 

Pada  saat pembelajaran  berlangsung  kegiatan yang dilakukan oleh siswa tentu 

diharapkan adalah  kegiatan yang  bermanfaat  yang  berhubungan dengan 

kegiatan belajar mengajar. Proses belajar mengajar pada pendidikan dasar, 
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terutama sekolah dasar adalah bahwa pada usia antara 5-12 tahun biasanya peserta 

didik lebih banyak mengetahui sesuatu justru lewat bermain. Dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa pada usia  yang demikian, dengan bermain peserta didik 

sesungguhnya sedang belajar. Pada usia ini, seorang anak ingin secara langsung 

mengalami dan bersentuhan dengan dunia di sekitarnya, karena itu, anak-anak 

biasanya lebih banyak aktif dengan bermain dari pada belajar seperti yang 

dipikirkan orang dewasa. Namun, Jika guru memahami tentang hakekat mendidik, 

sebenarnya guru dapat memanfaatkan keinginan bermain siswa itu sebagai media 

pembelajaran bagi siswa itu sendiri.  Pada usia seperti ini, kebutuhan untuk saling 

mengenal dan bersama dengan teman-temannya tergolong tinggi (Hurlock, 1980).  

Keinginan untuk bersama dengan teman-teman sebayanya ini, jika dicermati 

dengan baik, justru dapat dimanfaatkan sebagai medium oleh guru untuk 

mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswanya.  

Penelitian akan  mengambil subyek penelitian siswa kelas 5 SD Negeri 

Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten Semarang.  Jumlah siswa kelas V di SD 

Negeri Tlompakan 03 Tuntang Kabupten Semarang  ada 23 siswa, dimana jumlah 

siswa perempuan 10 orang dan jumlah laki-laki  sebanyak 13 orang. Dimana 

berdasarkan hasil observasi  di kelas tersebut, aktivitas didalam ruangan kelas 

masih banyak siswa yang kurang melakukan aktivitas contohnya pada saat kerja 

kelompok, dan hasil hasil belajar siswa SD Negeri Tlompakan 03 Kabupaten 

tuntang dapat dilihat ada delapan siswa yang belum memenuhi KKM. 

Tabel 1 

Distribusi frekuensi hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 

Tuntang Pra siklus 

No Ketuntasan Frekuensi Porsentasi 

1 Tuntas 15 orang 65% 

2 Tidak tuntas 8 orang 35% 

 Jumlah 23 100% 

 Nilai minimum 40 

 Nilai maksimum 100 

 Nilai rata-rata 65 
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Untuk mengatasi permasalahan seperti ini akan diterapkan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran IPA 

mengenai energy dan perubahannya, karena pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) lebih memusatkan kepada materi pelajaran yang digali 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan siswa sebelumnya dalam kehidupan 

yang nyata. Dengan demikian diharapkan siswa akan merasakan pentingnya 

materi pelajaran yang sedang dihadapinya karena materi pelajaran tersebut sangat 

dibutuhkan dalam kehidupannya sehari-hari dan diharapkan dengan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) akan lebih membuka 

peluang untuk menggali potensi siswa sebesar-besarnya serta memunculkan 

aktivitas dan kemandirian dalam mengikuti pelajaran sehingga pada akhirnya 

akan meningkatkan hasil belajarnya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti 

berminat untuk melakukan penelitian dengan judul: Upaya Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) Pada Siswa Kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 

Tuntang Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 

1.2. Identifikasi Masalah  

 Identifikasi masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa Kelas 5 pada mata pelajaran 

IPA di Sekolah Dasar Negeri Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten Semarang.  

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Perlunya perbaikan dalam peningkatan belajar. 

2. Keterampilan guru dalam strtegi belajar untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Di sekolah sering menerapkan prinsip pembelajaran 

berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif untuk belajar, karena 

kesan belajar yang ditimbulkan adalah membosankan. Sebab itu perlu 

untuk meningkatkan keterampilan guru mengajar dengan mengunakan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran, dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 
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3. Bentuk pengajaran yang membangun aktivitas pengetahuan siswa 

kurang diterapkan guru sehingga siswa kurang aktif. 

 

 1.3.     Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian menyangkut model 

pembelajaran CTL untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA secara  rinci dapat  diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah melalui model pembelajaran CTL dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 

Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten Semarang? 

2. Apakah melalui model pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 

Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten Semarang? 

 

1.4.      Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten Semarang 

semester II tahun pelajaran 2012/2013 melalui model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

2. Untuk meningkatakan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten Semarang 

semester II tahun pelajaran 2012/2013 melalui model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 

1.5.      Manfaat Teoritis 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan model 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta dapat mengembangkan pendidikan khususnya tentang 

pemilihan metode pembelajaran yang tepat dalam rangka meningkatkan aktivitas 



5 
 

 
 

dan hasil belajar siswa untuk menambah referensi dan sebagai dasar untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi sekolah 

Memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran SD Negeri Tlompakan 03 

Tuntang Kabupaten Semarang dan menambah masukkan tentang model 

pembelajaran di sekolah. 

1. Bagi siswa 

Meningkatkan kerjasama  pada setiap siswa,   mempermudah siswa dalam 

memahami materi pelajaran, siswa menjadi lebih aktif dan berani untuk 

menyampaikan ide ketika belajar. 

2. Bagi guru 

Menciptakan  suasana  belajar yang  menyenangkan,  memperudah guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran, merupakan pilihan utama untuk 

melaksanakan pembelajaran. 

 


