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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup. Salah satu indikasi bahwa seseorang telah belajar 

adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku 

tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), 

keterampilan (psikomotor), dan perubahan nilai dan sikap (afektif). 

Perubahan yang terjadi pada tingkah laku tersebut merupakan perubahan yang 

bernilai positif. Sehingga tujuan dari belajar tersebut dapat tercapai dengan 

maksimal.  

Proses pembelajaran seseorang memerlukan keberadaan seorang guru 

atau ahli untuk memperjelas apa yang akan dipelajari. Akan tetapi, untuk 

memahami apa yang diajarkan guru, siswa biasanya mengalami kesulitan 

dalam menerima pelajaran, terutama jika guru dalam menyajikan materi 

pelajaran hanya menggunakan kata-kata atau yang sering disebut dengan 

metode ceramah. Usaha untuk menarik minat siswa dalam belajar diperlukan 

suatu media yang mampu memahamkan siswa terhadap materi yang sedang 

dipelajari, seperti yang terjadi di SD Negeri Ngrombo 3. Guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan cara lama, yakni 

guru sebagai sumber belajar bukan sebagai fasilitator. Selain itu, guru hanya 

menggunakan metode ceramah yang tidak diimbangi dengan metode dan 

media pembelajaran yang menunjang proses belajar mengajar di kelas.  

Guru dan media pembelajaran hendaknya bahu membahu dalam 

memberi kemudahan belajar bagi siswa. Media pembelajaran bukan saja 

merupakan suatu alat bantu dalam proses belajar mengajar, melainkan 

sebagai alat penyalur pesan dan pemberi pesan ke penerima pesan. Media 

tidak hanya digunakan oleh guru tetapi dapat pula digunakan oleh siswa 

secara langsung, sehingga media dapat mewakili guru dalam menyampaikan 

informasi lebih teliti, jelas dan menarik. 
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Media Pop-Up Book merupakan salah satu produk dari kemajuan zaman 

yang sangat baik digunakan untuk media belajar dan mengajar, karena media ini 

membuat materi yang diajarkan menjadi lebih nyata. Materi-materi yang 

disampaikan guru dapat tergambar nyata dalam Pop-Up Book tersebut. Media 

Pop-Up Book sendiri merupakan buku yang memiliki bagian yang dapat 

bergerak atau berunsur 3 dimensi. Media Pop-Up Book  ini digunakan untuk 

mengemas sesuatu dengan menarik dan tampak timbul. Untuk itu tampilan 

gambar yang terlihat lebih memiliki dimensi dan gambar yang dapat timbul 

ketika halamannya dibuka. Hal tersebut dapat menarik minat dan perhatikan 

siswa dalam mempelajari suatu materi yang diajarkan oleh guru terutama dalam 

mata pelajaran IPS.  

Tidak kalah pentingnya dengan media pembelajaran, metode pembelajaran 

juga harus menjadi perhatian guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, guru akan tahu 

bagaimana cara dalam menyampaikan materi yang menarik sehingga siswa akan 

senang dalam belajar sehingga materi pembelajaran dapat diterima dengan baik 

dan maksimal. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru 

adalah metode CTL (Contextual Teaching Learning). CTL (Contextual Teaching 

Learning) dapat digunakan oleh guru karena dengan menggunakan metode 

tersebut guru dapat menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan 

sehari-hari yang dialami siswa, sehingga siswa merasakan bahwa materi yang 

mereka pelajari di sekolah bermanfaat bagi kehidupannya.  

Peneliti memilih SD Negeri Ngrombo 3 untuk penelitian karena sekolah 

tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak sekolah yang berada di 

pinggiran Kabupaten Sragen yang memerlukan inovasi dan kreativitas dalam 

pembelajaran. 6 dari 8 guru yang berada di SD tersebut merupakan guru senior 

yang kurang memperhatikan metode dan media yang digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Pembelajaran dilakukan dengan cara klasik, dimana guru 

sebagai sumber belajar bukan sebagai fasilitator. Metode yang digunakan hanya 

metode ceramah tanpa menggunakan media yang mendukung. Hal tersebut 

membuat peneliti ingin memberikan inovasi dalam pembelajaran.  
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 12 

siswa dari 22 siswa yang mendapatkan nilai yang tidak memenuhi KKM. 

Penyebab siswa tidak memenuhi KKM adalah adanya siswa yang bicara dengan 

teman sebangkunya ketika guru sedang menyampaikan materi pelajaran, adanya 

siswa yang tidur di dalam kelas ketika guru menyampaikan materi pelajaran dan 

adanya siswa yang bermain sendiri ketika berada di dalam kelas. Hal tersebut 

menyebabkan nilai yang didapat siswa tidak memenuhi KKM ketika guru 

mengadakan penilaian harian kepada siswa.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka peneliti 

mengambil judul “Penggunaan media Pop-Up Book dengan metode CTL 

(Contextual Teaching Learning) untuk meningkatkan minat belajar IPS pada 

siswa kelas 4 SD Negeri Ngrombo 3” untuk memperbaiki kegiatan belajar 

mengajar pada SD tersebut. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah 

dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah: 

1. Bagaimana proses penggunaan media Pop-Up Book dapat meningkatkan 

minat belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SD Negeri Ngrombo 3? 

2. Apa saja kendala-kendala dalam penggunaan media Pop-Up Book dan 

bagaimana solusinya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dilakukan dengan tujuan untuk dapat membantu 

guru dalam memperbaiki kualitas belajar mengajar di dalam kelas. Dalam 

Penelitian Tindakan Kelas yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini juga 

memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pertama dari Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa khususnya dalam 

minat belajar IPS dengan menggunakan media Pop-Up Book dan metode CTL 

(Contextual Teaching Learning) pada siswa kelas 4 di SD Negeri Ngrombo 3.   
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Tujuan kedua dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk memberikan 

solusi kepada guru kelas dan siswa ketika menemukan kendala-kendala dalam 

menggunakan media Pop-Up Book. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pikiran dan pendapat bagi masyarakat pada 

umumnya dan bagi para praktisi pendidikan untuk membantu meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia, sekaligus menerapkan ilmu yang telah 

diterima selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar FKIP UMS. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain: 

a. Kepala sekolah 

Sebagai bahan kajian untuk menggunakan media Pop-Up Book 

dengan metode CTL (Contextual Teaching Learning) dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. 

b. Bagi Guru 

1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan guru untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar mengajar didalam 

kelas. 

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan 

kinerja guru melalui perbaikan kualitas pembelajaran dengan 

menggunakan media Pop-Up Book. 

3) Sebagai referensi dalam upaya mengoptimalkan pemahaman siswa 

dalam pembelajaran dalam rangka meningkatkan minat belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS.  

4) Meningkatkan keterampilan guru penggunaan media pembelajaran di 

dalam kelas.  
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c. Bagi Siswa 

1) Dengan menggunakan media Pop-Up Book dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat meningkatkan minat belajar IPS pada siswa kelas 4 

SD Negeri Ngrombo 3. 

2) Memperbaiki persepsi siswa terhadap mata pelajaran IPS yang semula 

dianggap membosankan, tetapi ternyata menyenangkan. 

d. Bagi Peneliti 

1) Mendapatkan pengalaman langsung dalam penggunaan media Pop-Up 

Book dengan metode CTL (Contextual Teaching Learning) dalam 

mata pelajaran IPS. 

2) Dapat dijadikan sebagai refleksi untuk terus mengembangkan inovasi 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

 


