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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah sebuah mata pelajaran di Sekolah

Dasar (SD). IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan

yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat

berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi. Pembelajaran

IPA diharapkan bisa menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan

alam sekitar, serta pengembangan lebih lanjut dalam penerapan dalam kehidupan

sehari-hari. Siswa sebagai subjek pendidikan, dituntut supaya aktif dalam belajar

mencari informasi dan mengeksplorasi sendiri atau secara berkelompok. Guru hanya

berperan sebagai fasilitator dan pembimbing ke arah pengoptimalan pencapaian ilmu

pengetahuan yang dipelajari. Diharapkan dalam proses pembelajaran siswa mau dan

mampu mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang telah dipahami,

berinteraksi secara positif antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan

guru apabila ada kesulitan. Namun kenyataannya, aktivitas yang ditunjukkan peserta

didik pada pembelajaran masih rendah. Pelaksanaan pembelajaran di lapangan

melalui belajar kelompok masih jarang dilakukan, pendekatan pembelajaran yang

digunakan guru dalam menyajikan materi pelajaran kurang relevan. Pada umumnya

siswa cenderung pasif, hanya menerima apa yang disampaikan guru tanpa bisa

mengeluarkan pendapat, bertanya, serta menjawab pertanyaan. Jika  guru

mengajukan pertanyaan, siswa tidak berani menjawab. Dari hasil observasi penulis

pada nilai formatif mata pelajaran IPA siswa kelas III SDN 3 Bero,



2

khususnya pada materi pokok pembelajaran gerak benda dipengaruhi oleh

bentuk dan ukuran, diperoleh data nilai dari siswa yang berjumlah 18 anak  sebagai

berikut :  33,33 % (6 siswa) yang mendapatkan nilai di atas KKM  yang telah

ditentukan yaitu nilai   66, sedangkan 66,67 % ( 12 siswa ) belum tuntas.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap hasil nilai IPA kelas III SDN 3

Bero seperti tersebut di atas  dapat digolongkan sangat rendah jika dibandingkan

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan yaitu nilai  66.

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut sehingga menjadi permasalahan yang harus

segera mendapatkan penanganan tindakan.

Adapun permasalahan yang muncul pada siswa  kelas III SDN 3  Bero, Trucuk,

Klaten  dapat diidentifikasikan  sebagai berikut : (1). Pembelajaran masih didominasi

oleh kelas yang berfokus pada guru sebagai utama pengetahuan, metode ceramah

menjadi pilihan utama dalam menentukan strategi belajar. (2). Dalam proses

pembelajaran guru kurang maksimal menghadirkan model/ contoh, guru belum

mampu mengoptimalkan kemampuan siswa secara baik, (3). Pada umumnya guru

jarang memberikan dan mengarahkan masalah kontekstual kepada siswa, (4). Siswa

belum mampu mengkontrusi pengetahuannya dengan keterampilan baru, sehingga

sulit mengerjakan masalah dengan menggunakan pengalaman yang dimilikinya. (5).

Guru enggan menciptakan masyarakat belajar  ( diskusi kelompok) kepada siswanya.

(6). Siswa jarang diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan

cara/strategi siswa sendiri. (7) Cara merefleksi pembelajaran jarang melibatkan peran

siswa, masih didominasi guru, serta cara evaluasi  guru  kurang persiapan.

 Berdasarkan permasalahan di atas maka untuk meningkatkan aktivitas belajar

siswa dalam pembelajaran IPA  di SD Negeri 3 Bero merupakan masalah yang harus

mendapatkan tindakan serius.
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Salah satu pendekatan pembelajaran yang memberdayakan siswa  dan diduga dapat

mengatasi permasalahan tersebut yaitu pendekatan kontekstual. Dengan prinsip

pembelajaran seperti itu, pengetahuan bukan lagi seperangkat fakta, konsep, dan

aturan yang siap diterima siswa, melainkan harus dikonstruksi (dibangun) sendiri

oleh siswa dengan fasilitasi dari guru.

Alasan penulis menggunakan pendekatan kontekstual, karena : (1).

Pendekatan ini dalam proses kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik,

memperhatikan kebutuhan siswa, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk

mengembangkan pemikirannya sendiri, menemukan sendiri, meng-kontruksikan

sendiri pengetahuan dengan ketrampilan barunya, sehingga pengetahuan yang

diperoleh siswa akan tertinggal lama dan mudah diingat. (2). Dengan menggunakan

pendekatan kontekstual kegiatan siswa dalam belajar akan lebih aktif, dan guru

hanyalah sebagai fasilitator belajar. (3). Pendekatan pembelajaran ini dalam langkah-

langkahnya menerapkan  konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang

diajarkan dengan situasi dunia nyata.(4) pendekatan ini dapat melatih siswa

bersosialisasi terhadap temannya (menciptakan masyarakat belajar /diskusi

kelompok) (5) Dengan hadirnya model/contoh pembelajaran akan membantu siswa

dalam penanaman konsep materi.(6) Pendekatan ini memungkinkan dapat

meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk

berpikir bebas.

Bertolak dari latar belakang  masalah tersebut di atas, maka penulis terdorong

untuk menyusun pelelitian yang akan diujicobakan melalui penelitian tindakan kelas

dengan judul : ” Penerapan   Pendekatan   Kontekstual    Untuk  Meningkatkan

Aktivitas Pembelajaran IPA  pada Siswa Kelas III SDN 3 Bero  Tahun 2012/2013”
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 B. Pembatasan Masalah

Permasalahan penelitian ini difokuskan pada pembelajaran IPA dengan

penerapan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas III SDN

3 Bero Tahun  2012/2013.

C. Perumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut :

Apakah penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas

Pembelajaran IPA  pada Siswa Kelas III SDN 3 Bero  Tahun  2012/2013 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah  untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran IPA

pada siswa kelas III SDN 3 Bero Tahun 2012/2013 dengan penerapan pendekatan

kontekstual. Dengan peningkatan keaktifan maka hasil belajar siswa dalam

pembelajaran IPA diharapkan dapat meningkat.

E.  Manfaat Penelitian

 1. Secara Teoritis

    Sebagai penerapan penggunaan pendekatan kontekstual dalam

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA. Dengan demikian

dapat memberikan sumbangan, pandangan dan masukan secara teoritis pada

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengajaran IPA.

    2. Secara Praktis

      a).  Bagi Siswa

Menumbuhkembangkan siswa bersosialisasi dalam kelompok belajar dan

meningkatkan aktivitas siswa dalam partisipasi mengikuti pembelajaran,
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memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan

masing-masing dalam mengemukakan pendapat atau mengajukan

pertanyaan.

      b).   Bagi Guru

Pada tatanan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

motivasi guru dalam pembelajaran IPA, terutama dalam penyampaian

materi pelajaran yang diajarkan guru sehingga dapat tercipta suasana

pembelajaran IPA yang aktif dan menyenangkan.

      c).  Bagi Sekolah

Memberikan masukan bagi sekolah agar selalu memperhatikan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas, minat dan prestasi belajar,

tidak hanya faktor intern peserta didik, tetapi juga faktor ekstern peserta

didik, yang dalam  hal ini adalah pendekatan kontekstual merupakan

faktor eksternal peserta didik.


