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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah – masalah yang dapat diidentifikasikan. Di 

tingkat SD / MI pada pembelajaran IPA diharapkan ada penekanan pembelajaran 

Salingtemas (sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan 

konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana (Depdiknas, Dirjen 

Manajemen Pendas dan Menengah : 2008). Penerapan sains perlu dilakukan 

secara bijaksana agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. 

Pada pembelajaran IPA khususnya pokok bahasan Energi, siswa dituntut 

untuk mampu mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuannya tentang energi 

dalam kehidupan sehari – hari pada pembelajaran,karena energi dan sumbernya 

bukanlah hal yang baru bagi siswa hanya saja konsep dasar energi belum 

diketahui oleh siswa.Meskipun energi bukanlah hal yang baru bagi siswa, namun 

kenyataannya pengetahuan awal siswa ini tidak bisa menjamin keberhasilan siswa 

untuk meraih nilai mata pelajaran IPA dengan kriteria yang memuaskan.Hal ini 

terbukti dari 15 siswa kelas III SDN Gondanglor II  7 anak (46,67%) memperoleh 

nilai ≥ 65, sedangkan 8 anak  (53,33%) mendapatkan nilai ≤ 60. 

Setelah diamati dengan meminta bantuan teman sejawat, ada beberapa 

permasalahan yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa kelas III SDN 

Gondanglor II mata pelajaran IPA pokok bahasan energi diantaranya: 
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1.1.1 Cara penyampaian materi kurang menarik. 

1.1.2 Guru kurang maksimal dalam menggunakan media pembelajaran. 

Pembelajaran yang baik mampu mendorong siswa belajar dengan 

baik.Pembelajaran yang baik salah satunya dicirikan oleh tingginya respon siswa 

terhadap materi pelajaran.Siswa berani mengajukan pertanyaan kepada guru jika 

ada penjelasan guru yang masih belum bisa diterima, berani menjawab pertanyaan 

dari guru, mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu, dan berani 

mengemukakan pendapat secara lisan.Pada garis besarnya,respon siswa sangat 

menentukan tingkat berhasil atau gagalnya kegiatan pembelajaran, karena belajar 

tanpa didukung tingginya respon siswa sulit untuk mencapai keberhasilan secara 

optimal. 

Sebagai upaya pemecahan permasalahan di atas, guru hendaknya berupaya 

secara bersungguh–sungguh mencari cara–cara yang relevan dan serasi dengan 

materi yang akan dibahasnya dengan kemasan yang dapat menarik perhatian 

siswa. Oleh karena itu dalam penelitian ini guru mencoba menggunakan Metode 

CTL (Contextual Teaching and Learning) untuk meningkatkan hasil  siswa dalam 

pembelajaran IPA pokok bahasan Energi pada kelas III SDN Gondanglor II. 

Dengan menggunakan Metode CTL pada mata pelajaran IPA kelas III, 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga nilai akademis siswa 

dapat meningkat. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 
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1.2.1 Bagaimana penerapan metode CTL pada mata pelajaran IPA pokok 

bahasan energi kelas III SDN Gondanglor II kecamatan Sugio-Lamongan? 

1.2.2 Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA pokok bahasan energi pada 

siswa kelas III SDN Gondanglor II setelah diterapkannya metode CTL 

kecamatan Sugio-Lamongan? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mendeskripsikan penerapan metode CTL pada mata pelajaran IPA pokok 

bahasan energi kelas III SDN Gondanglor II kecamatan Sugio-Lamongan. 

1.3.2 Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar meta pelajaran IPA pokok 

bahasan energi pada siswa kelas III SDN Gondanglor II setelah 

diterapkannya metode CTL kecamatan Sugio-Lamongan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagi Guru 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam pengetahuan 

guru tentang model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

respon dan hasil belajar  siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA di SD. 

1.4.2 Bagi siswa 

Dengan penerapan Metode CTL dan kemasan materi yang menarik pada 

mata pelajaran IPA di SD, diharapkan mampu memotivasi siswa untuk ikut 
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berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga nilai akademis siswa dapat 

mencapai kriteria yang memuaskan. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan melalui  Metode 

CTL maka diharapkan hasil pembelajaran IPA yang diperoleh disekolah  dapat 

memenuhi standart Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah yang telah 

ditentukan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1.5.1 Metode Contexstual Teaching and Learning: Konsep pembelajaran yang 

menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia 

kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan 

dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari – hari 

(Mulyasa (2006: 102) 

1.5.2 Hasil Belajar:Suatu kompetensi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh 

siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang dan 

dilaksanakan oleh guru di suatu sekolah dan kelas tertentu (Nana Sudjana, 

2000: 7) 

 

 

 

 

 

 


