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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak sekali para ahli pendidikan yang mengartikan pendidikan, berikut 

ini salah satu pengertian pendidikan, 

Pendidikan dalam arti yang luas kedewasaan dapat mencakup seluruh 

proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, 

baik secara formal maupun informal, dalam rangka mewujudkan dirinya 

sesuai tahapan tugas perkembangannya secara optimal sehingga ia mencapai 

suatu taraf kedewasaan tertentu (Makmun, 2004: 22). 

 

Dari pengertian pendidikan di atas maka pendidikan bagi anak dapat 

dilakukan formal maupun informal dengan belajar pada sumber-sumber baik 

yang berada di alam maupun sengaja atau buatan manusia guna 

membelajarkan anak adapun beberapa pengertian mengenai belajar menurut 

Morgan dkk (Sumantri dan Permana, 1998:15), „pengertian belajar yang lebih 

modern mengungkapkan sebagai setiap perubahan tingkah laku yang relativ 

tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman.‟  

Tugas guru sebagai pengajar yang membelajarkan siswa di sekolah perlu 

memahami arti mengajar itu sendiri yaitu: 

„Salah satu pengertian mengajar bisa merupakan kegiatan menyampaikan 

pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap-sikap tertentu 

dari guru kepada peserta didik‟ (Sumantri dan Permana, 1998: 23).  

Selain guru harus paham arti dari mengajar itu sendiri, guru juga harus 

paham tahapan perkembangan anak usia sekolah dasar agar proses identifikasi 
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dapat dilakukan dengan baik oleh guru agar siswa juga dapat diarahkan 

perkembangan selanjutnya. 

„Masa usia sekolah dasar (sekitar 6-12) ini merupakan tahapan 

perkembangan penting dan fundamental bagi kesuksesan perkembangan 

selanjutnya‟ (Sumantri dan Permana, 1998: 12).  

Berbagai macam karakter mewarnai jiwa anak dan menurut Basset, Jacka 

dan Logan (Sumantri dan Permana, 1998: 12-13), karakteristik anak SD yaitu: 

Mereka secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan 

dunia sekitar yang mengelilingi diri mereka sendiri, mereka senang bermain 

dan lebih suka bergembira atau riang, mereka suka mengatur dirinya untuk 

menangani berbagai hal, mengeksplorasi suatu situasi dan mencobakan usaha-

usaha baru. 

Perkembangan kognisi pada anak usia sekolah dasar menurut Piaget 

berada dalam tahapan dua masa transisi, yaitu “Masa transisi dari tahap 

praoperasional ke masa operasional konkrit” (Sumantri dan Permana, 1998: 

30).  

Vygotsky (Sumantri dan Permana, 1998: 17), anak itu mengkonstruksi 

pengetahuan mereka melalui interaksi pengajaran dan sosial dengan orang 

dewasa (guru) asalkan orang dewasa (guru) itu menjembatani arti dengan 

bahasa dan tanda atau simbol, untuk kemudian anak itu tumbuh ke arah 

pemikiran-pemikiran yang verbal. 

Dalam pembelajaran IPA anak dengan karakteristik tersebut dapat 

dijembatani dan diarahkan untuk melanjutkan ekplorasi dengan bimbingan 

guru. Anak SD senang mengeksplorasi lingkungan dan teknologi yang saat ini 

tumbuh pesat. Disamping pertumbuhan sains dan teknologi yang pesat, anak 

juga harus dilindungi dari bahaya akibat penggunaan teknologi dan sumber 

daya alam yang ada di lingkungan.  
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Perkembangan teknologi ditandai dengan makin berkembangnya industri 

pada abad ke 19. Akibat sampingan dari perkembangan industrialisasi ini 

adalah timbulnya pencemaran lingkungan oleh limbah dan kotoran industri, 

baik yang diproduksi secara langsung maupun tidak langsung (Bahar, 1986: 

1). 

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat 

ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara sedang 

berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani 

sampah ini tidak seimbang dengan produksinya, sehingga menumpuk di 

mana-mana. (Bahar, 1986: 2). 

 

Dengan melihat langsung data mengenai hasil ulangan IPA yang pertama 

dengan rata-rata hasil ulangan 65, rata-rata ulangan ke dua 53,87 dan, ke tiga 

68,17 masih terbilang rendah dengan KKM yang ditentukan yakni 63. Setelah 

ditinjau kembali hasil ulangan IPA siswa kelas IV baik hasil ulangan harian 

maupun ulangan akhir semester, ada 14 siswa yang memiliki nilai di bawah 

KKM yang artinya sebesar 35,89 % siswa dari 39 siswa masih rendah 

pencapaian prestasi belajarnya. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukan, pembelajaran IPA yang diajarkan pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Sekeloa I ini juga belum mengarah pada pembelajaran yang 

kontekstual sehingga materi dan kehidupan nyata siswa tidak terlihat 

disangkut pautkan dan lagi metode yang guru lakukan selama ini adalah 

metode ceramah dan tanya jawab dan guru sering meminta siswa untuk 

merangkum pelajaran. Pendekatan dan metode yang kurang tepat dilakukan 

dalam pembelajaran IPA cenderung akan membuat siswa bingung dan tidak 

mendapat konsep yang utuh mengenai pembelajaran itu sendiri. 

Asumsi yang dapat diambil dari hasil observasi yaitu bahwa materi sumber 

daya alam diajarkan di SD kelas IV penting untuk diajarkan dengan 
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pendekatan kontekstual. Sebagai seorang calon guru maka pembelajaran IPA 

dengan pendekatan kontekstual menjadi penting mengingat bahwa 

pembelajaran ini akan dapat diaplikasikan siswa selama hidupnya dari 

semenjak dini dan juga sangat kontekstual dengan permasalahan yang 

dihadapi bangsa selama ini mengenai kerusakan lingkungan akibat tidak 

memahami pentingnya sumber daya alam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa (aspek kognitif) pada mata 

pelajaran IPA setelah diterapkan pendekatan Kontekstual ? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa (aspek afektif) setelah 

diterapkan pendekatan Kontekstual ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Secara umum tujuan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada 

Sekolah Dasar Negeri Sekeloa I pada materi sumber daya alam ini adalah 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual. 

Tujuan penelitian ini secara khusus yaitu: 
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1. Memperoleh gambaran tentang hasil belajar siswa (aspek kognitif) 

setelah menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran 

IPA 

2. Mengetahui gambaran tentang hasil belajar siswa (aspek afektif) 

setelah dilakukan pendekatan Kontekstual 

 

D. Asumsi 

1. Pembelajaran kontekstual  adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama 

pembelajaran efektif, yakni: kontruktivisme (contructivism), bertanya 

(questioning), menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning 

community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian 

sebenarnya (authentic assessment). 

2. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang cocok dan tepat 

digunakan dalam pembelajaran IPA 
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E. Hipotesis  

Berdasarkan asumsi di atas, maka hipotesis tindakan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

“Dengan menerapkan pendekatan Kontekstual akan meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA.” 

 

F. Metode Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif dengan metode penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Daur dari PTK diawali dengan perencanaan tindakan (planning), 

penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengevaluasi (observation 

and evaluation), melakukan refleksi (reflecting). Alur yang digunakan adalah 

model yang dikembangkan oleh Kemmis & Taggart. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 

pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 

instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi, catatan lapangan/ 

catatan anekdot, hasil wawancara, portofolio ranah afektif, dan tes 

pemahaman konsep.  

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN Sekeloa I Bandung yang 

berlokasi di Jl. Sekeloa Utara No. 30 A, Kecamatan Coblong Kota Bandung. 

Subjek penelitian adalah guru kelas IV yaitu ibu Nanih Iryani dan siswa kelas 
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IV yang berjumlah 39 orang yang terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan. Penelitian ini akan berlangsung selama 7 bulan dari bulan 

Desember 2011 hingga  bulan Juni 2012. 

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan pada data hasil 

observasi catatan lapangan dan hasil wawancara. Sedangkan analisis 

kuantitatif digunakan pada data hasil tes belajar siswa dengan statistika 

deskriptif. 


