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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Banyak kritik yang ditujukan cara guru mengajar yang terlalu 

menekankan pada penguasaan sejumlah informasi/konsep belaka. Penumpukan  

informasi/konsep pada subjek didik dapat saja kurang bermanfaat bahkan tidak 

bermanfaat sama sekali kalau hal tersebut hanya dikomunikasikan oleh guru 

kepada subjek didik melalui satu arah seperti menuang air ke dalam sebuah 

gelas (Rampengan 1993: 1). Tidak dapat disangkal, bahwa konsep merupakan 

suatu hal yang sangat penting, namun bukan terletak pada konsep itu sendiri, 

tetapi terletak pada bagaimana konsep itu dipahami oleh subjek didik. 

Pentingnya pemahaman konsep dalam proses belajar mengajar sangat 

mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah. 

Kenyataan di lapangan siswa hanya menghafal konsep dan kurang 

mampu menggunakan konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan 

nyata yang berhubungan dengan konsep yang dimiliki.  Sebagian besar siswa 

kurang mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan 

bagaimana pengetahuan tersebut akan dimanfaatkan/diaplikasikan pada situasi 

baru. 

Menurut Arends (1997: 243) : “it is strange that we expect students to 

learn yet seldom teach then about learning, we expect student to solve 

problems yet seldom teach then about problem solving”, yang berarti dalam 
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mengajar guru selalu menuntut siswa untuk belajar dan jarang memberikan 

pelajaran tentang bagaimana siswa untuk belajar, guru juga menuntut siswa 

untuk menyelesaikan masalah, tapi jarang mengajarkan bagaimana siswa 

seharusnya menyelesaikan masalah. 

Persoalan sekarang adalah bagaimana menemukan cara yang terbaik 

untuk menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan sehingga siswa dapat 

menggunakan dan mengingat lebih lama konsep tersebut. Bagaimana guru 

dapat berkomunikasi dengan baik dengan siswanya. Bagaimana guru dapat 

membuka wawasan berfikir yang beragam dari seluruh siswa, sehingga dapat 

mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkannya dalam kehidupan nyata. 

Bagaimana sebagai guru yang baik dan bijaksana mampu menggunakan model 

pembelajaran yang berkaitan dengan cara memecahkan masalah (problem 

solving). 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dasar (Permendiknas) RI No. 

22 Tahun 2006, menyebutkan bahwa, dalam setiap kesempatan pembelajaran 

matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai 

dengan situasi (contextual problem). Lebih lanjut dikemukakan dalam salah 

satu tujuan mata pelajaran matematika adalah: “Memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh”. Sementara itu, 

dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru,  secara garis besar permen tersebut berisi 4 

kompetensi inti guru yaitu: kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan 
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profesional. Pada kompetensi profesional untuk guru SD mengandung tuntutan 

diantaranya adalah menerapkan berbagai pendekatan, model, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Pada kompetensi 

pedagogik mengandung tuntutan diantaranya pada pembelajaran matematika 

guru SD mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk 

menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata, dan 

mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan 

keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari- hari.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka guru harus memilih 

metode pembelajaran yang tepat. Salah dua metode yang tepat menurut peneliti 

adalah pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran metode belajar tuntas 

mendorong siswa dapat belajar dengan efektif dan menguasai bahan pelajaran 

dan keterampilan- keterampilan yang dianggap esensial bagi 

perkembangannya.. Sedangkan dengan menggunakan metode CTL 

(Contekstual Teaching Learning) guru harus mendorong siswa untuk 

meningkatkan kecerdasan mereka dan mengeluarkan bakat yang terpendam 

didalam diri nya. Metode CTL didalam pengajarannya berbasis problem, 

dengan memunculkan problem yang dihadapi bersama, siswa ditantang untuk 

berfikir kritis untuk memecahkannya. dan juga mengajak siswa untuk belajar 

secara kolaborasi. Siswa dibiasakan saling belajar dari dan dalam kelompok 

untuk berbagi pengetahuan dan menentukan fokus belajar. 
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Keberhasilan belajar yang dicapai oleh siswa merupakan suatu yang 

didambakan, diharapkan banyak oleh siswa itu sendiri maupun oleh orang tua, 

guru dan masyarakat. Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru 

menghadirkan proses belajar pada siswa yang berwujud perubahan tingkah 

laku, ketrampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman dan apresiasi. 

Untuk itulah guru- guru perlu mempelajari dan mempertimbangkan 

masalah metode mengajar yang tepat yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak dan juga memperhatikan tujuan pengajaran IPA itu sendiri. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas maka penulis menyusun 

skripsi dengan judul ”STUDI PERBANDINGAN ANTARA 

PENGGUNAAN METODE CONTEKSTUAL TEACHING LEARNING 

(CTL) DENGAN METODE BELAJAR TUNTAS TERHADAP HASIL 

BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS IV SDN PENGKOK I 

KEDAWUNG SRAGEN  TAHUN AJARAN 2010/ 2011” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar IPA sangat memerlukan proses pembelajaran menggunakan 

metode yang tepat. 

2. Hasil belajar IPA sangat didukung oleh penggunaan metode pembelajaran. 
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C. Pembatasan Masalah 

berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta agar penelitian 

ini dapat berpusta pada suatu masalah yang akan diteliti, maka perrlu adanya 

pembatasan masalah, yaitu: 

1. Obyek Penelitian 

Hasil belajar IPA siswa kelas IV Semester II SDN Pengkok I 

Kedawung Sragen tahun ajaran 2010/ 2011 setelah diberi metode CTL 

(Contekstual Teaching Learning) dan metode Belajar Tuntas. 

2. Subyek Penelitian 

Siswa kelas IV Semester II SDN Pengkok I Kedawung Sragen Tahun 

Ajaran 2010 / 2011. 

3. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan 

pembelajaran dengan metode CTL(Contekstual Teaching Learning)  

dan metode Belajar Tuntas. 

4. Target yang Dicapai 

Adanya perbedaan hasil belajar antara penggunaan metode CTL 

(Contekstual Teaching Learning)  dengan metode Belajar Tuntas. 

5. Hasil belajar siswa diperoleh dengan post test setelah akhir pertemuan 

kedua. 
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D. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan pembatasan masalah yang dikemukakan maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dicari pemecahannya sebagai berikut: 

“Apakah ada perbedaan hasil belajar mata pelajaran IPA antara kelas yang 

pembelajarannya menggunakan metode Contekstual Teaching Learning ( CTL)  

dengan kelas yang pembelajarannya menggunakan metode Belajar Tuntas.” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu 

penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang obyek yang 

diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan hasil 

belajar mata pelajaran IPA antara siswa yang diajarkan dengan metode CTL 

(Contekstual Teaching Learning ) dan diajarkan dengan metode Belajar Tuntas. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan wawasan masukan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan 

dibidang pendidikan dan ilmu pengetahuan lain yang terkait. 

2. Manfaat secara Praktis 

Bagi siswa 

a) Dapat meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa dalam 

bidang studi IPA. 

b) Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar IPA. 



7 
 

Bagi Guru 

a) Memberi wawasan bagi guru pentingnya penerapan metode belajar 

tuntas dan metode CTL dalam proses belajar mengajar 

b) Dapat menemukan solusi untuk meningkatkan belajar siswa dalam 

bidang studi IPA. 

 


