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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang masalah 

               Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan  

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi 

manajemen  pendidikan. Peningkatan  mutu  hendaknya  terwujud  dalam 

program wajib belajar 9 tahun, khususnya dalam program 6 tahun  di  Sekolah  

Dasar. 

             Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah pengetahuan yang rasional dan 

objektif tentang alam semesta dengan segala isinya. IPA membahas tentang 

gejala-gejala alam yang di susun secara sistematis oleh manusia yang di 

dasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan para ahli. 

Pembelajaran IPA berupaya membangkitkan minat siswa agar berupaya 

meningkatkan dan pemahaman tentang alam semesta. 

Pembelajaran IPA pada Sekolah Dasar merupakan pondasi awal dalam  

menciptakan siswa-siswi yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan  sikap  

ilmiah. Pembelajaran IPA diarahkan mencari tahu tentang alam secara  

sistematis, sehingga IPA bukan hanya merupakan penguasaan kumpulan  

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip  saja, 

tetapi  merupakan  suatu  proses  penemuan  pendidikan IPA. 
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 Diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri  sendiri Dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut  dalam  menerapkannya  di  dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu 

pengetahuaan IPA di tingkat Sekolah Dasar diharapkan ada penekanan 

pembelajaran yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk  merancang 

membuat suatu karya  penerapan  konsep  ilmu  pengetahuan  alam (IPA) dan  

kompetensi belajar  ilmiah  secara  bijaksana.   Pembelajaran IPA akan sangat 

bermakna ketika proses  pembelajaran itu dimengerti dan dipahami oleh 

siswa apa sebenarnya dari  hakekat pembelajaran IPA, fenomena dan 

peristiwa alam dapat di amati disekitar lingkungan, melalui proses percobaan, 

proses penyelidikan sederhana dan lain-lain. Kegiatan proses tersebut 

memiliki sikap dan aktivitas sain pada diri siswa secara berkelanjutan. 

              Berdasarkan KTSP 2006, mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut,  

memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa  

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaannya,  

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang  bermamfaat  

dan dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan rasa 

ingin tahu, sikap positip dalam  kesadaran tentang adanya hubungan saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan dan masyarakat, mengembangkan 

keterampilan untuk menyelidiki  alam  sekitar. 
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  Memecahkan masalah  dan   membuat   keputusan. Meningkatkan 

kesadaran  untuk  menghargai  alam  dan  segala  keteraturan.  Sebagai  salah  

satu ciptaan  Tuhan.  Memperoleh  bekal pengetahuan,  konsep  dan  

keterampilan  IPA  sebagai  dasar  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  SMP. 

Menurut Wina Sanjaya (2005), penyeragaman pendidikan 

merupakan suatu hal yang tidak pada tempatnya untuk masyarakat Indonesia 

yang majemuk, yang multicultural dan multietnik. Oleh karena itu, pendidikan 

harus memiliki orientasi global, komitmen nasional dan tindakan nasional. 

Pembelajaran CTL tidak hanya membantu siswa mengikuti pembelajaran 

dengan konteks lingkungannya melainkan pembelajaran CTL menuntun siswa 

mengekplorasi makna “konteks” itu sendiri dimana tujuannya untuk 

menyadarkan siswa bahwa mereka memiliki kemampuan dan tanggung jawab 

untuk mempengaruhi dan membentuk susunan konteks yang beragam mulia 

dari keluarga, ruang kelas, kelompok, tempat kerja, komunitas dalam suatu 

tatanan ekosistem. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, tepatnya di 

SDN Cikitu III, pembelajara IPA pada konsep penggolongan mahluk hidup 

ternyata masih cenderung menekankan pada aspek kognitif, di mana konsep-

konsep yang diajarkan hanya sekedar pengetahuan, kurangnya realisasi 

sebagai sikap hidup dan perilaku yang nyata. Siswa bersifat pasif dalam 

aktivitasnya belajarnya, sebab guru hanya menggunakan metode ceramah. 

Adapun hasil belajar siswa pada mata. 

 



4 
 

 
 

  

Pelajaran IPA di SDN Cikitu III Kecamatan Pacet Kabupaten 

Bandung menunjukan hasil belajar yang kurang maksimal, dimana hasil 

belajar siswa di bawah Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini terbukti 

dengan perolehan nilai hasil belajar siswa di bawah KKM pada pembelajaran 

IPA, yaitu nilai belajar siswa (rata-rata 5.2).Sedangkan kriteria ketuntasan 

minimal KKM (6.1).Oleh karena itu, supaya pembelajaran IPA lebih 

bermakna dapat dilakukan dengan pendekatan CTL, karena pendekatan CTL 

merupakan konsep belajar yang membantu guru yang mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pendekatan CTL 

proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

Atas dasar hal tersebut diatas, peneliti ini memfokuskan kriteria 

keberhasilan dalam proses pembelajaran pada aspek perkembangan ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor siswa. Melihat proses IPA yang selama ini 

berlangsung, bahwa proses pembelajaran yang terjadi masih berfokus kepada 

guru sebagai sumber utama pengetahuan (transfer pengetahuan dari guru ke 

siswa). Ternyata hal ini merupakan salah satu kelemahan proses pembelajaran 

di sekolah, artinya pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru kurang 

adanya usaha dalam melibatkan dan mengembangkan proses kemampuan 

berpikir siswanya yaitu dalam melibatkan kelima proses jenjang berfikir 
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lainnya (pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian), siswa 

didorong agar dapat menguasai sejumlah materi pelajaran dan kemampuan 

yang dimilikinya, akhirnya mampu mengingat fakta-fakta dalam jangka 

pendek (Sardiman, 2001). 

Salah satu metode yang dapat mengubah proses pembelajaran di 

kelas yaitu dengan penerapan pendekatan CTL. Beberapa alas an CTL dapat 

berhasil dalam pembelajaran karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, pendekatan CTL mampu mengaitkan informasi baru dengan 

pengetahuan yang sudah ada, sesuai dengan cara kerja alam (Johnson, 2006), 

sehingga dengan penerapan CTL diharapkan pembelajaran yang terjadi dapat 

lebih efektif dan efisien. 

         Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul ”Penerapan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning  untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

dalam Pembelajaran IPA pada Pokok Bahasan Penggolongan Makhluk Hidup 

di Kelas III SDN Cikitu III Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.” 

 

B.   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah adalah: 

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar aspek kognitif siswa pada pembelajaran 

IPA pada konsep penggolongan makhluk hidup melalui penerapan pendekatan 
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Contextual Teaching and Learning di kelas III SDN Cikitu III Kecamatan 

Pacet Kabupaten Bandung? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan psikomotor siswa pada pembelajaran 

IPA pada konsep penggolongan makhluk hidup melalui penerapan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning  di kelas III SDN Cikitu III Kecamatan 

Pacet Kabupaten Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian    

 Tujuan umum peneliti adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran penggolongan mahluk hidup melalui pendekatan CTL.  

 Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui peningkatan aspek kognitif siswa pada pembelajaran IPA pada 

konsep penggolongan makhluk hidup melalui penerapan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning di kelas III SDN Cikitu III Kecamatan 

Pacet Kabupaten Bandung. 

2. Mengetahui peningkatan kemampuan psikomotar siswa pada pembelajara IPA 

di kelas III SDN Cikitu III dengan pendekatan Contextual teaching and 

Learning. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

             Penelitian ini di harapkan bermamfaat  bagi semua pihak di bidang 

pendidikan. Khususnya dalam pembelajaran IPA di sekolah Dasar, di antaranya: 

a. Bagi siswa. 
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1. Melatih keaktifan siswa dalam belajar. 

2. Memudahkan pemahaman siswa pada materi pelajaran dengan 

menggunakan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning. 

3.  Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

b. Bagi Guru. 

1. Menambah wawasan/pengetahuan dan keterampilan guru tentang suatu 

strategi yang dapat di terapkan dalam KBM. 

2. Memberikan suatu alternatif solusi bagi guru untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah. 

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi input bagi sekolah dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengembangan para guru untuk meningkatkan 

efektifitas dan kreatifitas pembelajaran di dalam kelas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


