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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Guru merupakan figur yang memegang peranan penting di dalam   

pembelajaran di kelas. Peran utama guru bukan menjadi penyaji informasi yang 

hendaknya dipelajari oleh siswa, melainkan membelajarkan siswa tentang cara-

cara mempelajari sesuatu secara efektif. Oleh karena itu pemahaman tentang 

berbagai teori belajar dan cara-cara memotivasi siswa dalam belajar harus 

dikuasai oleh guru mampu merancang pembelajaran yang menarik dan 

memotivasi siswa untuk gemar belajar. Peningkatan kemampuan dalam berbagai 

bidang sangatlah diperlukan adanya layanan bimbingan di sekolah yang secara 

khusus diberi tugas dan tanggung jawab untuk memberi bantuan kepada siswa 

dalam memecahkan masalah baik masalah belajar,penyesuian diri,maupun 

masalah-masalah pribadi yang apabila dibiarkan akan menghambat tercapainya 

tujuan belajar siswa di sekolah. 

Di dalam pelajaran IPA menekankan pada proses belajar mengajar  yang 

lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, sehingga siswa dapat 

menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap 

ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap 

kualitas proses pendidikan maupun produk pendidikan. Untuk itu perlu 

dikembangkan suatu model pembelajaran IPA yang melibatkan siswa secara 
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aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk menemukan atau menerapkan sendiri 

ide-idenya. Guru hanya member tangga yang membantu siswa untuk mencapai 

tingkat pemahaman yang lebih tinggi, namun harus diupayakan agar siswa dapat 

menaiki tangga tersebut. Pelajaran  IPA pada intinya melibatkan siswa untuk 

aktif dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan obyek nyata dengan 

tujuan untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah. 

Guru juga dapat mengajak siswa melakukan berbagi kegiatan nyata dengan 

alam, di antaranya mengamati fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. 

Berbagai kegiatan ini dapat dilakukan melalui eksperimen atau percobaan di 

laboraturium, di kelas dengan alat bantu, bahkan dapat dilakukan di dalam 

maupun di luar lingkungan sekolah.  

Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan di SD Aisyah Kota 

Malang menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dalam proses belajarnya. Beberapa penyebab kesulitan dalam pelajaran IPA 

yaitu guru kurang memberikan contoh materi pelajaran IPA ke lingkungan 

sekitarnya. Pada materi pencahayaan guru tidak memberikan contoh yang nyata 

hanya terfokus gambar di dalam buku. Sehingga banyak siswa dalam hasil 

belajarnya kurang mencapai KKM pada tahun pelajaran 2009-2010. KKM yang 

ditentukan disekolah yaitu 65 dari  19 siswa yang tidak mencapai KKM adalah 

12 siswa dan yang mencapai KKM adalah  7 siswa 

Untuk itu perlu dicari pemecahan masalah dalam menentukan model 

pembelajaran yang tepat bagi seluruh siswa. Oleh karena itu, peneliti bermaksud 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi pencahayaan pelajaran IPA 
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dengan menggunakan model CTL. CTL atau disebut Contextual Teaching and 

Learnimg  adalah suatu sistem pengajaran yang cocok dengan otak yang 

menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademik dengan konteks 

dari kehidupan sehari-hari siswa. Dalam pembelajaran ini siswa harus dapat 

mengembangkan ketrampilan dan pemahaman konsep IPA untuk 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual pada 

awalnya dikembangkan oleh John Dewey dari pengalaman pembelajaran 

tradisionalnya. Pada tahun 1918 Dewey merumuskan kurikulum dan metodologi 

pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman dan minat siswa. Siswa akan 

belajar dengan jika yang dipelajarinya terkait dengan pengetahuan dan kegiatan 

yang telah diketahuinya dan terjadi di sekelilingnya. Pembelajaran kontekstual 

adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

pembelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2004:18). Dengan 

demikian pembelajaran kontekstual mengutamakan pada pengetahuan dan 

pengalaman atau dunia nyata (real word Learning), berpikir tingkat tnggi, 

berpusat pada siswa, siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah, siswa 

belajar menyenangkan, mengasyikkan, tidak membosankan, dan menggunakan 

berbagai sumber belajar. 
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Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan 

mengadakan penelitian yang berjudul Penggunaan model CTL untuk 

meningkatkan aktivitas dan  hasil belajar IPA materi pencahayaan kelas V 

SD Aisyiyah Kota Malang  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diatas, maka 

rumusan permasalahan yang diajukan adalah:  

a. Bagaimana Penerapan model CTL (Contextual Teaching and Learning)  

pada pelajaran IPA materi pencahayaan sebagai upaya meningkatkan 

aktivitas belajar dan hasil belajar siswa kelas V SD Aisyiyah Kota 

Malang? 

b. Bagaimana peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA materi 

pencahayaan siswa kelas V SD Aisyiyah Kota Malang dengan 

menggunakan Model CTL (Contextual Teaching and Learning)  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Penerapan model CTL (Contextual Teaching and Learning)  pada 

pelajaran IPA materi pencahayaan sebagai upaya meningkatkan aktivitas 

belajar dan hasil belajar siswa kelas V SD Aisyiyah Kota Malang. 
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2. Bagaimana  peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA pada materi 

pencahayaan siswa kelas V SD Aisyiyah Kota Malang dengan 

menggunakan Model CTL (Contextual Teaching and Learning).  

 

1.4. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang diajukan dalam PTK ini adalah: Jika pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan model CTL (Contextual Teaching and 

Learning), maka dapat meningkatkan aktivitas dan  hasil belajar IPA 

materi Pencahayaan siswa kelas V SD Aisiyah akan meningkat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Setiap melakukan penelitian diharapakan dapat diperoleh manfaatnya, 

begitu juga dalam PTK ini. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagi guru  

hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk  meningkatkan hasil belajar 

pelajaran IPA 

b. Bagi siswa 

 hasil penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam 

belajar dikelas dengan dunia nyata. 

c. Bagi SD Aisiyah atau penelitian  

dapat di gunakan untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 

lainnya 
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d. Lembaga PGSD 

Sebagai sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui 

perbaikan pembelajaran IPA. 

 

1.6. Ruang lingkup dan Batasan penelitian 

Sasaran dari tujuan penelitian ini kepada siswa SD Aisiyah, khususnya 

siswa kelas V yang selama ini masih menerapkan sistem lama yaitu siswa hanya 

mengikuti  ceramah guru dikelas tanpa mengembangkan pola berfikir aktif dan 

kreatif didalam kelas yang mana guru hanya sebagai fasilitator bagi siswa di 

dalam kelas. 

 

1.7. Batasan Istilah Penelitian 

Untuk menghindari salah satu penafsiran pada kata yang di gunakan dalam 

penelitian perlu di kumpulkan terhadap definisi sebagai berikut: 

a. Aktivitas belajar adalah proses kegiatan yang bersifat fisik maupun mental 

baik yang dilakukan guru ataupun siswa dalam proses pembelajaran yang 

mendukung  kelancaran kegiatan belajar mengajar. 

b. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang di 

gunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

c. Model CTL merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. 

(Nurhadi,2002). 
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d. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Untuk mengukur hasil belajar yaitu dengan 

menggunakan tes dan non tes. Tes terdiri dari lisan, tulisan, dan tindakan. 

Sedangkan  non tes terdiri dari observasi, wawancara, studi kasus, angket. 

e. IPA adalah Ilmu Pengetahuan Alam (Sains) yang merupakan proses yang 

dipergunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan dan 

mengembangkan teori-teori IPA yang akan melahirkan teknologi yang 

dapat memberi kemudahan bagi kehidupan. 


