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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

SDN 1 Tambakboyo Pedan adalah salah satu sekolah yang memuat 

IPA sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum 

pendidikannya.Pembelajaran IPA berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan”.Maka dari itu, dalam proses 

pembelajaran IPA diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang empirik 

dan faktual. Dengan harapan siswa tidak hanya mengerti akan apa yang ia 

pelajari melainkan juga memahaminya sehingga dapat menerapkan ilmunya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada kenyataannya, pembelajaran IPA sering dihadapkan pada 

masalah dimana motivasi belajar siswa rendah terhadap materi yang dipelajari 

sebelumnya. Akibatnya, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak 

dapat tercapai secara maksimal. Hal itu disebabkan guru (pendidik) dalam 

menyampaikan materi pembelajarannya masih menggunakan metode 

pembelajaran konvensional (ceramah) dan belum menggunakan media 

sehingga membuat siswa menjadi bosan.  

       Hal ini terbukti dari observasi  yang dilakukan oleh peneliti pada 

siswa kelas V SDN 1 Tambakboyo Pedan saat pembelajaran IPA tentang 

konsep cahaya. Ketika peneliti mengajar hanya dengan menggunakan metode 
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konvensional(ceramah) kemudian mengadakan observasi. Dari 20 Siswa 

hanya 45% yaitu 9 siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi dan 

sisanya 55% yaitu 11 siswa mempunyai motivasi belajar yang rendah. 

      Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.Hasil belajar 

siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi lebih baik daripada siswa 

lainnya. Adapun indikator motivasi belajar yang rendah pada masalah di atas 

antara lain:  

1. Kurangnya motivasi siswa untuk mempelajari materi IPA sehingga 

sebagian siswa tidak menguasai materi pembelajaran. 

2. Siswa cepat bosan dalam mengikuti proses pembelajaran kemudian 

mereka mengobrol dengan teman sampingnya. 

3. Siswa sibuk melakukan hal-hal di luar pelajaran dengan siswa lain. 

4. Siswa menerima materi pembelajaran secara pasif dimana siswa hanya 

menerima penjelasan yang disampaikan guru tanpa memahami makna dan 

manfaat dari materi yang dipelajari. 

       Berdasarkan hasil observasi di atas di atas peniliti kemudian 

menganalisis masalah pembelajaran dan diketahui bahwa faktor penyebab 

motivasi belajar rendah adalah : 

1. Guru kurang memberikan penjelasan tentang pentingnya proses 

pembelajaran dalam pembelajaran IPA. 

2. Guru dalam menyampaikan materi terlihat monoton karena hanya 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 

3. Ketidaktepatan penggunaan pendekatan/metode dalam pembelajaran IPA 
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4. Guru tidak menggunakan alat peraga atau media yang relevan dalam 

pembelajaran IPA. 

      Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi permasalahan di atas 

diperlukan adanya inovasi dalam pembelajaran yaitu dengan penggunaan 

metode pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajarannya. Dalam hal 

ini peneliti menggunakan Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning) atau biasa disingkat CTL untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa.  

      Penggunaan metode CTL dalam pembelajaran menjadikan siswa 

terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

mereka mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan 

sehari-hari. Alasan peneliti memilih metode CTL karena metode ini 

mempunyai keunggulan yaitu membuat pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan riil. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini 

peneliti akan membahas penggunaan metode CTL untuk meningkatkan 

motivasi belajar IPA kelas V SDN 1 Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013. 

B. Pembatasan Masalah 

                  Penelitian ini dibatasi oleh : 

1. Rendahnya motivasi belajar IPA pada siswa kelas V SDN 1 Tambakboyo 

Pedan tahun 2012/2013. 

2. Penggunaan metode CTL untuk meningkatkan motivasi belajar IPA kelas 

V SDN 1 Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013. 
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C. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

                  Apakah penggunaan metode contextual teaching and learning  dapat 

meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas V SDN 1 Tambakboyo 

Pedan tahun 2012/2013? 

D. Tujuan Penelitian  

   Berdasarkan uraian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas V SDN 1 

Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013. 

2. Untuk meningkatkan hasil  belajar IPA pada siswa kelas V SDN 1 

Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan motivasi belajar IPA 

2. Bagi Guru 

Dapat meningkatkan wawasan guru tentang pembelajaran CTL 

sehingga penggunaan  metode CTL dapat meningkatkan motivasi belajar. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan 

dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran, khususnya pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

 


