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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Berhasilnya pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor antara lain faktor 

lingkungan, sarana prasaranan, dan faktor guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar, dari faktor yang ada peneliti melihat faktor dari guru karena guru secara 

langsung berhubungan dengan siswa dapat mempengaruhi dalam proses KBM, 

meningkatkan kecerdasan serta ketrampilan siswa. Proses pembelajaran dengan berbagai 

metode dan media sangat diperlukan dan upaya dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran. Cara-cara dalam menyampaikan materi pelajaran agar dapat 

dimenerti dan dipahami siswa akan menjadi efektif agar dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa khususnya pelajaran IPA. 

Berdasarkan pengalaman penulis dilapangan, kegagalan dalam belajar rata rata 

dihadapi oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar.Maka diperlukan 

suatau kegiatan yang dilakukan guru dengan upaya membangkitkan motivasi belajar 

siswa, misalnya dengan membimbing siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang 

melibatkan siswa serta guru yang berperan sebagai pembimbing untuk menemukan 

konsep IPA. Karena kenyataan yang dijumpai dalam pembelajaran IPA di kelas V SD 

Negeri Sidorejo 01 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang belum menunjukkan hasil 

yang maksimal. Kenyataan ini didukung data bahwa hasil nilai setelah proses pebelajaran 

IPA, masih dibawah standar yang telah ditentukan oleh sekolah yaitu: (KKM 63), dari 

jumlah 29 siswa yang mendapat nilai baik atau mencapai ketuntasan baru 49 %. 

Bedasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, penulis mencoba 

menerapakan metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaram kontekstual, untuk 

mengungkapkan apakah dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan motivasi 

belajar dan prestasi belajar IPA. Pendekatan kontekstual ini adalah konsep belajar yang 

mengaitkan materi belajar dengan situasi dunia nyata siswa. Diharapkan siswa terbiasa 

menghubungkan pengtahuan yang dimiliki dengan suasana kehidupan sehari hari. Dengan 

belajar secara lansung siswa akan mengalami den menemukan sindiri hal hal yang baru. 
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Melalui pendekatan kontekstual diharapkan dalam pembelajaran IPA diharapkan nilai 

prestasi hasil belajar yang semula belum memenuhi standar ketuntasan minimal (KKM ) 

akhirnya akan dapat memenuhi standar ketuntasan minimal. 

1.2  Permasalahan Penelitian.  

Mata pelajaran IPA pada pokok bahasan “ Sifat sifat cahaya dan anatara cahaya 

dengan penglihatan saling berhubungan” di kelas V SD negeri Sidorejo 01 

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, tahun 2012 menunjukkan hasil ulangan 

formatif yang kurang memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai ulangan 

formatif baru 49 % yang mendapat ketuntasan (KKM) yaitu 63. Maka penulis 

menyimpulkan maslah tersebut: 

1.3  Identifikasi rmasalah Penelitiam.  

Mata pelajaran IPA pada pokok bahasan “ Sifat sifat cahaya dan anatara cahaya 

dengan penglihatan saling berhubungan” di kelas V SD negeri Sidorejo 01 

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, tahun 2012 menunjukkan hasil ulangan 

formatif yang kurang memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai ulangan 

formatif baru 49 % yang mendapat ketuntasan (KKM) yaitu 63. Maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya minat siswa dalam belajar IPA, 

2. Belum maksimalnya penggunaan alat peraga yang ada,  

3. Pembelajaran yang digunakan guru masih menggunakan pembelajaran 

konvesional 

 Proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan kontekstual diharapkan 

mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka meningkatkan hasil belajar untuk 

mata pelajaran IPA bagi siswa kelas V SD Sidorejo 01 Kecamatan Gringsing. 

Pembelajaran IPA akan menjadi lebih vareatif, lebih menarik, siswa lebih aktif serta 

dapat mengurangi kejenuhan siswa. 
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1.4  Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah:     

 Apakah pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA pada materi Sifat Cahaya dan cahaya dengan penglihatan saling 

berhubungan bagi siswa kelas V SD Negeri Sidorejo 01 Kecamatan Gringsing 

Kabupaten Batang tahun  pelajaran 2011 – 2012 ?.        

1.5  Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah  maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1.5.1  Meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

pendekatan kontekstual. 

1.5.2 Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan pendekatan    

konsepkstual. 

1.6  Manfaat Penelitian.               

1.6.1  Manfaat Bagi Siswa. 

a. Menumbuhkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPA,sehingga IPA 

menjadi  mata pelajaran yang menarik bagi siswa. 

b. Meningkatkan aktifitas siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Melatih siswa untuk dapat memcahakan masalah dengan menggunakan 

pemikiran  logis dan sistematis. 

1.6.2  Manfaat Bagi guru. 

a. Dapat dijadikan sarana untuk mengevaluasi terhadap pembelajaran yang sudah       

berlangsung. 

b. Mengembangkan kurikulum di tingkat kelas,serta untuk mengembangkan dan 

melakukan inovasi pembelajaran. 

c. Membantu guru untuk menyelesaikan masalah masalah pembelajaran dan 

membuat guru lebih kreatif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 
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1.6.3  Manfaat Bagi Sekolah.                

a. Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru unutk melaksanakan 

proses pembelajaran yang efektifdan efisien. 

b. Menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada kualitas 

pembelajaran di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


