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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti. 

Berbagai terobosan baru terus dilakukan oleh pemerintah melalui Depdiknas. 

Upaya itu antara lain dalam pengelolaan sekolah, peningkatan sumber daya 

tenaga pendidikan, pengembangan/penulisan materi ajar, serta pengembangan 

paradigma baru dengan metodologi pengajaran. Mengajar bukan semata 

persoalan menceritakan. Belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari 

perenungan informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan 

mental dan kerja siswa sendiri.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya 

dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang harus dikuasai peserta didik. Juga dirumuskan proses pembelajaran dan 

penilaian yang diperlukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 

diinginkan itu. Buku yang ditulis dengan mengacu pada kurikulum 2013 ini 

dirancang dengan menggunakan proses pembelajaran yang sesuai untuk 

mencapai kompetensi yang sesuai dan diukir dengan proses penilaian yang 

sesuai.

Sejalan dengan itu, kompetensi yang diharapkan dari seorang lulusan 

SD/MI adalah kemampuan pikir dan tidak yang produktif dan kreatif dalam 

ranah abstrak dan konkret. Kemampuan itu diperjelas dalam kompetensi inti, 
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yang salah satunya, “menyajikan pengetahuan dalam bahasa yang jelas, logis  

dan sistematis, dalam karya yang etetis, atau dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak sehat, beriman, berakhlak mulia “. Kompetensi 

itu dirancang untuk dicapai melalui proses pembelajaran berbasis penemuan 

(discovery learning) melalui kegiatan-kegiatan berbentuk tugas (project based 

learning), dan penyelesaian masalah (problem solving based learning) yang 

mencakup proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan.Namun penerapan kurikulum 2013 ini 

belum merata, dikarekan masih di kelas 3 belum menjalankan konsep 

kurikulum 2013. Kelas 3 masih menggunakan kurikulum KTSP dalam 

penerapannya. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

merupakan salah satu model pembelajaran berbasis kompetensi yang dapat 

digunakan untuk mengefektifkan dan mensukseskan implementasi kurikulum 

2013. Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali kepada pemikiran bahwa 

anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan 

lebih bermakna jika anak “mengalami” apa yang dipelajarinya, bukan 

“mengetahuinya”. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi 

terbukti berhasil dalam kompetisi “ Mengingat” jangka pendek, tetapi gagal 

dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka 

panjang. Dan itulah yang sering terjadi di sekolah-sekolah kita. Dalam konteks 

itu siswa perlu mengerti makna belajar, apa manfaatnya,dalam status apa 

mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka 

pelajari berguna bagi hidupnya kelak. Dengan begitu mereka memposisikan 
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sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. 

Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya 

menggapainnya. Dalam upaya itu, mereka memerlukan guru sebagai pengarah 

dan pembimbing (Depdikbud, 2002 : 2) Jika guru mampu mengelola proses 

pembelajaran dan mampu menciptakan sistem pembelajaran yang efektif 

maka kualitas proses belajar akan tercapai. Tetapi jika guru masih terpaku 

pada paradigma lama dimana hanya memandang keberhasilan proses belajar 

mengajar ditentukan nilai akhir saja maka kualitas pembelajaran tidak akan 

mencapai kemajuan.

Model pembelajaran Kontekstual peserta didik secara langsung ke 

lapangan untuk menemukan dan mencari materi pelajaran sehingga proses 

pembelajaran sehingga lebih bermakna. Pembelajaran bermakna menurut 

Ausubel (Isti Hidayah, dkk dalam teoripembelajaran.blogspot.com) Proses 

pembelajaran yang dapat mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif. 

Sebaliknya, jika informasi baru tidak dapat dikaitkan pada konsep-konsep 

yang telah ada dalam struktur kognitif maka akan hanya terjadi belajar 

hafalan, proses belajar hafalan ini merupakan proses penerimaan informasi 

jangka pendek. Sedangkan proses belajar dengan pengulangan di lapangan dan 

peserta didik mampu menemukan sesuatu materi yang dikaji, maka 

penerimaan informasi bersifat jangka panjang. Berdasarkan pengamatan pada 

siswa kelas III tentang pembelajaran IPA. Dapat di peroleh informasi 

sebagaian besar proses pembelajaran siswa minat belajarnya rendah. Hal 
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konkrit terjadi karena guru di dalam proses pembelajaran cenderung 

menggunakan metode ceramah. 

Dalam pembelajaran kontekstual ini konsep belajar yang membantu para 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata yang 

mendorong para siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan 

dan ketrampilan siswa diperolehnya dengan mengaitkan ketika belajar Siswa 

akan turut langsung dalam pengalaman belajar yang akan membuat hasil 

belajar lebih bermakna (Dirjen Dikdasmen, 2002: 26) Dari rumusan latar 

belakang di atas maka peneliti memandang perlu untuk mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul Meningkatan Minat Belajar IPA Semester I 

Melalui Strategi Kontekstual Pada Siswa Kelas III SDN Tegalharjo 02

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba merumuskan masalah, 

yaitu:Apakah penerapan strategi kontekstual dapat meningkatkan minat

belajar IPA Semester I melalui strategi kontekstual pada siswa kelas III SDN 

Tegalharjo 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Untuk meningkatkan minat belajar IPA melalui strategi Kontektual.



5

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa

a. Meningkatkan minat masing-masing siswa dalam pembelajaranIPA

b. Meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran IPA

c. Meningkatkan kemampuan siswa dalam hal pemahaman 

konsep,ketrampilan IPA.

d. Menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa

e. Memberikan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan

2. Bagi Pendidik

a. Sebagai upaya mengembangkan kreativitas dalam hal metode 

danstrategi pembelajaran

b. Mempermudah guru dalam mencapai tujuan pembelajaran

c. Memberikan pengalaman baru dalam hal kegiatan belajar mengajar

3. Bagi Kepala Sekolah

a. Dapat dijadikan sebagai tolok ukur proses dan hasil belajar atauprestasi 

sekolah pada umumnya

b. Dapat digunakan untuk meningkatkan mutu para pendidik danpeserta 

didik

c. Menjadikannya sebagai eksperimentasi pengembangan 

kurikulumdalam mengembangkan inovasi metode dan strategi 

pembelajaran.
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4. Bagi Peneliti

a. Sebagai usaha meningkatkan kemampuan sebagai pendidik 

yangmempunyai dedikasi tinggi.

b. Mengembangkan minat untuk memberikan kemampuan terbaik bagi 

peserta didik.


