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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu 

bangsa ditentukan oleh kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri. Kompleksnya 

masalah kehidupan menuntut sumber daya manusia handal dan mampu 

berkompetensi. Selain itu pendidikan merupakan wadah yang dapat dipandang 

sebagai pembentuk sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Berhasil atau 

tidaknya suatu proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh pembelajaran yang 

berlangsung. pembelajaran adalah interaksi pendidik dan peserta didik dalam 

mempelajari suatu materi pelajaran yang telah tersusun dalam suatu kurikulum. 

Pembelajaran adalah suatu proses yang rumit karena tidak sekedar menyerap 

informasi dari guru tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang harus 

dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.
1
 

Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang 

saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara guru dan 

peserta didik pada saat proses belajar mengajar berlangsung, memegang peranan 

penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemungkinan kegagalan guru 

dalam menyampaikan suatu pokok bahasan disebabkan saat proses belajar 

mengajar guru kurang membangkitkan perhatian dan aktivitas peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran. Suasana pembelajaran yang dikembangkan oleh guru 
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mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dan kegairahan 

belajar siswa. Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi 

kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran. Maka yang diharapkan dari pendidikan tersebut, tidak hanya 

sekedar melahirkan manusia-manusia yang intelek, lebih dari itu pendidikan yang 

dijalankan sangat diharapkan melahirkan manusia yang berkarakter dan berbudi 

pekerti.
2
  

Belajar bukanlah menghafal akan tetapi proses mengkontruksi 

pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh anak, melalui 

pengamatan langsung anak diminta untuk mencari dan menemukan sendiri 

jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Pengalaman langsung memegang 

peranan penting sebagai pendorong lajunya perkembangan kognitif anak. 

Berdasarkan hal itu, pembelajaran IPA yang ideal adalah pembelajaran yang 

memberikan pengalaman langsung bagi anak. Pembelajaran IPA dapat diterima 

anak apabila anak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Anak mengkontruksi 

pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anak 

sebelumnya.
3
  

Kenyataannya disekolah dalam proses pembelajaran banyak guru yang 

kurang memiliki kemampuan dan kreativitas dalam memilih, membuat dan 

menggunakan media serta metode pembelajaran. Para guru cenderung hanya 

menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media dalam pembelajaran. 

                                                           
2
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Pembelajaran yang demikian menjadikan pembelajaran menjadi kurang menarik, 

kurang bergairah, siswa terlihat tidak antusias, malas mengikuti pembelajaran, 

daya kreativitasnya rendah, aktivitas rendah, minat belajar rendah, siswa bersikap 

acuh tak acuh, dan siswa masih belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Sehingga aktivitas yang dilakukan siswa biasanya hanya mendengar dan 

mencatat, siswa jarang bertanya atau mengemukakan pendapat, diskusi antar 

kelompok jarang dilakukan. Sehingga interaksi dan komunikasi antara siswa dan 

siswa lainnya maupun dengan guru masih belum terjalin selama proses 

pembelajaran, akhirnya menjadikan hasil belajar siswa rendah. Hal ini 

berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN Tabanggele Kec. Anggalomoare 

Kab. Konawe 

Ketika proses pembelajaran guru lebih sering menjelaskan materi melalui 

metode ceramah pada materi IPA sehingga siswa cenderung pasif dan aktivitas 

siswa yang sering dilakukan hanya mencatat dan menyalin, siswa malu bertanya 

kepada guru jika mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan, 

siswa juga tidak pernah melakukan diskusi, akibatnya hasil belajar siswa tidak 

meningkat. Maka diperlukan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa 

selama proses pembelajaran. Model pembelajaran yang lebih mendorong 

keaktifan, minat dan hasil belajar siswa adalah model pembelajaran kontekstual 

atau Contextual Teaching and Learning ( CTL ). Melalui penerapan model 

pembelajaran CTL diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

serta proses belajar mengajar di kelas menjadi menarik, menyenangkan, lebih 

aktif dan pasti berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya 



11 
 

mengandalkan metode ceramah. Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 

suatu model pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan anak secara 

penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan 

situasi kehidupan nyata
4
. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV SD 

Negeri Tabanggele yang dilakukan pada bulan Desember 2015, hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA masih rendah, dilihat dari hasil belajar kognitif dan 

kurangnya keaktifan siswa ini  baik dalam kegiatan diskusi maupun saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran, ini dipengaruhi oleh rendahnya perhatian siswa 

dalam belajar karena pembelajaran yang hanya berpusat pada guru sehingga 

masih sering didapati siswa yang tidak konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. 

Bila dilihat dari hasil ulangan semester ganjil tahun ajaran 2015-2016 mata 

pelajaran IPA, ada sebanyak 5 siswa (25%) yang telah mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dengan nilai 70, sedangkan sisanya 3 siswa (15%) 

mendapat nilai standar 65, dan 12 siswa atau sekitar 60% mendapat nilai 60 ke 

bawah. Selain itu, siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran yang hanya 

menerima pengetahuan yang datang dari guru saja tanpa berusaha untuk menggali 

informasi dari sumber belajar yang lain.
 5

 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, peneliti berpendapat 

perlunya perbaikan proses pembelajaran pada siswa kelas IV SDN Tabanggele 

melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat ikut berperan aktif selama proses 
                                                           

4 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 
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5
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pembelajaran berlangsung. Contextual Teaching and Learning, pada 

pembelajaran IPA khususnya materi perubahan fisik lingkungan yang dipelajari 

oleh anak tidak hanya dianggap sebagai pembelajaran yang biasa saja, melainkan 

anak akan terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran seperti kontruktivistik 

(constructivist), menemukan (inkuiri), bertanya (questioning), masyarakat belajar 

(learning community), pemodelan (modeling), refleksi (relfection), dan penilaian 

autentik (authentic assessment), sehingga materi yang diberikan guru menjadi 

lebih bermakna. Anak lebih memahami isi materi pembelajaran karena kegiatan 

pembelajaran melibatkan anak secara aktif untuk membangun dan menemukan 

sendiri pengetahuan  yang dimilikinya.
6
  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  Melalui Model Pembelajaran 

CTL (Contextual Teaching and Learning) Pada Bahasan Perubahan Lingkungan 

Fisik Siswa Kelas IV SD Negeri Tabanggele Kec. Anggalomoare Kab. Konawe”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Minat siswa untuk belajar IPA masih rendah. 

2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran belum optimal. 

3. Pembelajarn IPA masih monoton, sehingga pembelajaran menjadi tidak 

menarik dan membosankan. 

4. Hasil belajar rendah. 
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5. Rendahnya pengetahuan guru dalam memilih, menggunakan dan 

mengembangkan media pembelajaran yang menarik. 

6. Siswa malu bertanya dan mengeluarkan pendapat. 

7. Interaksi antara siswa dengan siswa maupun dengan guru belum terjalin. 

8. Rendahnya pemahaman siswa terhadap materi perubahan lingkungan fisik 

9. Guru melaksanakan pembelajaran dengan metode konvensional 

10. Guru masih mendominasi proses pembelajaran. 

C. Rumusan masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : Apakah penerapan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching 

and Learning) meningkatkan hasil belajar siswa pada bahasan perubahan 

lingkungan fisik di kelas IV SD Negeri Tabanggele Kec. Anggalomoare Kab. 

Konawe ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk “Mengetahui 

penerapan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada bahasan perubahan lingkungan 

fisik di kelas IV SD Negeri Tabanggele Kec. Anggalomoare Kab. Konawe”. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut :  
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1. Manfaat teoritis.  

Dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya 

terkait penggunaan model Contextual Teaching and Learning dalam 

pembelajaran IPA di sekolah dasar. 

2. Manfaat praktis. 

a. Bagi guru. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model 

pembelajaran sehingga guru dapat mengetahui seberapa besar 

keberhasilan dalam melakukan pembelajaran pada mata pelajaran IPA, 

khususnya materi perubahan lingkungan fisik dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi siswa. 

Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan hasil belajar 

serta meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir dalam 

bidang IPA. 

c. Bagi lembaga pendidikan (sekolah) 

Sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan pendidikan untuk 

merencanakan pembelajaran IPA di SD yang efektif dan efisien. 

d. Bagi peneliti. 

Dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru tentang 

pembelajaran IPA di SD. 
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F. Definisi Operasional 

1.  “Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu proses usaha setelah 

melakukan kegiatan belajar yang dapat diukur dengan menggunakan tes guna 

melihat kemajuan siswa”.
7
 Jadi hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah 

melakukan pembelajaran yang diukur dengan instrumen tes yang relevan. 

2. Contextual Teaching and Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata.
8
 Jadi Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 

Learning) adalah model pembelajaran yang membantu siswa untuk 

memahami materi pembelajaran, menekankan keterlibatan siswa secara 

penuh untuk dapat memecahkan masalah pada materi yang dipelajari dengan 

pengalamannya sendiri dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan 

mereka sehari-hari. 

G. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Penerapan Model Pembelajaran 

CTL (Contextual Teaching and Learning)  Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Bahasan Perubahan Lingkungan Fisik Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Tabanggele Kec. Anggalomoare Kab. Konawe” 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, 

akibat interaksi individu dengan lingkungan.
9
 Sri Rumini, menjelaskan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang relatif menetap, baik yang dapat diamati maupun 

tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau 

pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan.
10

 Sehubungan dengan 

pendapat itu, maka Wahidmurni, Alifin Mustikawan dan Ali Ridho menjelaskan 

bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu 

menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut di 

antaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya 

terhadap suatu objek.
11

  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses atau aktivitas 

siswa secara sadar dan sengaja, yang dirancang untuk mendapatkan suatu 

pengetahuan dan pengalaman yang dapat mengubah sikap dan tingkah laku 

seseorang sehingga dapat mengembangkan dirinya kearah kemajuan yang lebih 

baik. 

                                                           
9
 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2008), hlm. 14 
10

 Sri Rumini, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UPP IKIP Yogyakrta, 1991), hlm. 59 
11

 Wahidmurni, Alifin Mustikawan, dan Ali Ridho, Evaluasi Pembelajaran: Kompetensi 

dan Praktik, (Yogyakarta: Nuha Letera, 2010), hlm.18 


