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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak 

yang terlibat dalam dunia pendidikan terutama teruntuk guru Sekolah Dasar. 

Pembelajaran di kelas harus di rancang sedemikian rupa sehingga peserta didik 

dapat aktif terlibat langsung dalam pembelajaran melalui pengamatan, bertanya, 

merumuskan hipotesis, eksperimen, demonstrasi, diskusi dan menyimpulkan. 

Tetapi pada kenyataanya pembelajaran masih berorentasi pada guru sehingga siswa 

kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan rendahnya 

pemahaman konsep peserta didik karena peserta didik dipaksa menerima ilmu, 

bukan memahami budaya ilmu, sehingga kehilangan orientasi hidupnya karena 

mereka tidak dituntun membaca fenomena sekelilingnya. Pembelajaran tersebut 

tampaknya sulit untuk menumbukembangkan pemahaman konsep peserta didik. 

Sesuai dengan pendapat Ningsih (2017 : 84) Pemahaman konsep siswa tidak akan 

tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pembelajaran yang disetting agar siswa 

hanya duduk dengan manis untuk mendengar dan menerima informasi dari guru. 

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dibuat berdasarkan 

tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran 

yang mengintregasikan berbagai kompetensi dan berbagai mata pelajaran kedalam 

berbagai tema-tema. Pengintregratifan tersebut di lakukan dalam dua hal yaitu 

intregatif sikap, ketrampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran. 

Kurikulum 2013 dalam pembelajarannya mengandung makna yang utuh kepada 

siswa seperti yang tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Kurniawati dan 

Wakhyudin (2014 : 60) menjeaskan bahwa kurikulum 2013 mengandung beberapa 

muatan pembelajaran di antaranya Bahasa Indonesia, IPA, PPKn, SPDB, IPS. Pada 

penelitian ini peneliti akan berfokus pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru pada kelas V SD 3 

Peganjaran pada hari Kamis 16 Mei 2019, pada proses pembelajaran, ditemukan 

peserta didik kurang menguasai kompetensi dasar pengetahuan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dan IPA terutama pada materi organ gerak hewan dan manusia. 
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Peserta didik kesulitan memahami materi karena proses pembelajaran di SD masih 

bersifat konvensional, penggunaan model dan media pembelajaran kurang optimal 

sehingga mengakibatkan peserta didik kesulitan dalam memahami konsep atau 

menyerap materi. Sulitnya penyampaikan materi tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti penggunaan model dan media pembelajaran kurang optimal dan 

proses pembelajaran masih bersifat konvensional sehingga mempengaruhi 

pemahaman konsep peserta didik, dalam proses pembelajaran juga masih berpusat 

pada guru sehingga menjadikan siswa pasif dan pembelajaran kurang optimal 

Penentuan metode bagi guru merupakan hal yang cukup penting. Guru kelas V 

menyadari bahwa salah satu langkah yang dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi 

guru maupun siswa adalah penggunaan media pembelajaran. Kurang maksimalnya 

pemahaman konsep Bahasa Indonesia dan IPA  di kelas masih belum optimal, 

terutama pada kelas V. Hal ini terlihat dari tes prasiklus yang peneliti lakukan 

sebelum tindakan penelitian, dari 21 peserta didik kelas V SD 3 Peganjaran hanya 

5 peserta didik yang pemahaman totalnya diatas 70 %, dengan rata-rata klasikal 

pemahaman konsep sebesar 50 %. 

Berdasarkan kegiatan prasiklus tersebut, pelaksanaan pembelajaran di kelas 

dengan penggunaan model pembelajaran masih belum optimal sedangkan 

penguasaan terhadap model-model pembelajaran sangat diperlukan oleh guru untuk 

meningkatkan kemampun profesionalitasnya. Salah satu model pembelajaran 

inovatif yang dapat memberdayakan peserta didik dan dapat membantu peserta 

didik dalam proses kegiatan belajar mengajar IPA dan Bahasa Indonesia, yang pada 

dasarnya memerlukan kerja atau eksperimen dan cara memecahkan masalah. Salah 

satu model pembelajaran yang variatif dan dapat meningkatkan pemahaman konsep 

peserta didik adalah model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 

Learning). Pada model ini peserta didik diberi kesempatan untuk memecahkan 

masalah sendiri dengan mengaitkan mata pelajaran dengan situasi nyata. Melalui 

mencari tau sendiri jawaban dari permasalahan, peserta didik memperoleh 

pengetahuan dasar  yang akan meningkatkan pemahaman konsepnya. 

Contextual Teaching and Learning merupakan suatu konsepsi yang membantu 

guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi 
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siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan 

(Trianto, 2009: 104). Model pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai 

langkah awal dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan pengetahuan baru 

berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata.   

Contextual Teaching and Learning menurut Nurhadi (dalam Rusman, 2012: 

189) merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Keneth (dalam 

Rusman, 2012: 189) Contextual Teaching and Learning adalah pembelajaran yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar dimana siswa menggunakan pemahaman 

dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks dalam dan luar sekolah 

untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif ataupun nyata, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama.  

Menurut Muhajir dan Rohaeti (2015:147) model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning merupakan kegiatan pembelajaran yang meliputi diskusi 

dan parktikum yang mengaitkan konten materi dan situasi dunia nyata untuk 

memotivasi dan mendorong siswa agar dapat menghubungkan pengetahuan yang 

dimiliki degan kehidupan mereka sehari hari, sehingga lerasi sains dan prestasi 

belajar IPA dapat meningkat. Tahapan model Contextual Teaching and Learning 

adalah meliputi invitasi, eksplorasi, penjelasan dan solusi serta pengambilan 

tindakan.    

Selama proses Contextual Teaching and Learning, peserta didik dituntut untuk 

aktif karena model ini dapat membantu mereka menigkatkan pemahaman konsep. 

Hal tersebut karena model Contextual Teaching and Learning meningkatkan 

pengetahuannya degan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, model ini 

mendorong siswa untuk befikir kreatif membuat hubungan anara pengetahua 

mereka dengan penerapan pada keidupan sehari hari.  

Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan pemahaman konsep 

peserta didik terbukti dari penelitian sebelumnya dari Wulandari, dkk. (2013) yang 

menunjukkan bahwa peserta didik sangat bersungguh-sungguh, peserta didik lebih 
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aktif bertanya terhadap guru. Kemauan untuk menyampaikan pendapat pada saat 

guru bertanya. Selain itu pada saat presentasi siswa lain juga memperhatikan dan 

ada yang menggapi. Peserta didik merasa lebih bersemangat dalam pembelajaran 

pada saat pemodelan, siswa pun secara keseluruhan terlibat dengan ikut 

berpartisipasi dalam menggunakan media pembelajara. 

Selain menggunakan model pembelajaran yang efektif, penggunaan media 

pembelajaran atau alat peraga juga sangat membantu dalam proses pembelajaran. 

Pada pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia kelas V SD 3 Peganjaran, 

penggunaan media pembelajaran atau alat peraga sudah sering digunakan. Banyak 

media pembelajaran yang bervariatif. Contohnya seperti alat peraga daur air, 

pesawat sederhana, dan lain-lain. Namun media tersebut kurang optimal dalam 

penggunaannya cenderung bertele-tele dan kurang efektif, oleh karena itu kita perlu 

media yang menggerakan peserta didik untuk aktif dan dapat memotivasi peserta 

didik untuk giat belajar. Salah satu media yang menarik adalah penggunaan media 

gambar dalam pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan 

media gambar proses pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian siswa 

menumbuhkan motivsi dan semangat belajar siswa.  

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, peneliti melakukan peneliti 

melakukan penelitian berjudul “Penerapan Model Contextual Teaching And 

Learning Disertai Media Gambar Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Pada 

Tema Organ Gerak Hewan Dan Manusia Kelas V SD 3 Peganjaran”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas pada kelas V SD 3 Peganjaran, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah peningkatan ketrampilan mengajar guru dalam kelas melalui 

model CTL berbantuan media Gambar materi Organ Gerak Hewan dan 

Manusia pada kelas V SD 3 Pegajaran Bae Kudus? 

2. Bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep siswa kelas V SD 3 

Peganjaran tema Organ Gerak Hewan dan Manusia melalui diterapkannya 

model CTL? 
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3. Bagaimanakah peningkatan aktivitas peserta didik kelas V SD 3 Peganjaran 

Bae Kudus dengan penerapan model CTL berbantuan media Gambar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian secara umum adalah: 

1. Mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan ketrampilan mengajar guru 

dalam kelas melalui model CTL berbantuan media Gambar materi Organ 

Gerak Hewan dan Manusia pada kelas V SD 3 Pegajaran Bae Kudus. 

2. Mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan pemahaman konsep siswa 

kelas V SD 3 Peganjaran tema Organ Gerak Hewan dan Manusia melalui 

diterapkannya model CTL. 

3. Mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan aktivitas peserta didik kelas 

V SD 3 Peganjaran Bae Kudus dengan penerapan model CTL berbantuan 

media Gambar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan teori untuk kegiatan 

penelitian selanjutnya. Selain itu juga dapat menambah wawasan tentang salah satu 

model pembelajaran yaitu Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

gambar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini dalah sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memotivasi guru untuk selalu melakukan 

perbaikan dalam proses pembelajaran, dengan menggunakan model CTL 

berbantuan media Gambar guru menjadi lebih kreatif dalam mengajar. 

b. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah peserta didik menjadi lebih 

aktif dan terampil dalam pembelajaran, serta dapat meningkatkan 

pemahaman konsep sesuai dengan kelebihan model CTL, satu diantara 

kelebihan model CTL yakni meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah peserta didik. 
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c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat memberi pengaruh dan masukan yang positif 

dalam rangka perbaikan proses pembelajaran tematik pada tema lingkungan 

sahabat kita. Sehingga diharapkan sekolah dapat menghasilkan peserta didik 

yang unggul. 

d. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi sekolah tentang 

variasi dan peningkatan profesionalisme guru serta meningkatkan proses 

pembelajaran. Dan memberikan wawasan yang luas bagi peneliti ketika 

mengajar di kelas nantinya. 

1.5 Ruanglingkup Penelitian 

Ruang lingkup atau batasan dari penelitian ini yaitu diterapkan pada kelas V SD 

3 Peganjaran Bae Kudus  pada Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia. Subjek 

dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas V SD 3 Peganjaran Bae Kudus 

sebanyak 21 peserta didik. Dengan objek penelitian pemahaman konsep peserta 

didik dan penggunaan model Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

Gambar. 

1.6 Devinisi Oprasional 

1.6.1 Model CTL  

Contextual Teaching and Learning  adalah konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan materi yang diajarkannya dan situasi dunia nyata siswa serta 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan 

penerapannyadalam kehidupan mereka sehari-hari. Contextual Teaching and 

Learning melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif yakni 

kontruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan penilaian 

sebenarnya dan refleksi. Adapun langkah-langkah atau sintaks model Contextual 

Teaching and Learning  adalah sebagai berikut: penyampaian materi, bertanya dan 

pennyelesaian permasalahan, menemukan presentasi, menyelesaiakan lembar 

kerja, presesntasi, dan refleksi. 

1.6.2 Media Gambar  



 

7 
 

Media Gambar adalah alat bantu penyalur informasi dalam proses 

pembelajaran sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Media gambar termasuk media visual, 

karena dalam penggunaanya hanya dapat di lihat oleh siswa. Gambar gambar yang 

akan di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah gambar hewan beserta alat 

geraknya dan alat gerak manusia. 

1.6.3 Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep yaitu pengertian yang benar tentang suatu rancangan 

atau ide. Indikator pemahaman konsep dalam penelitian ini adalah menerjemahkan 

konsep dengan bahasa sendiri, menafsirkan hubungan antar konsep, menerapkan 

pengetahuan dan pemahaman dalam memecahkan masalah pada situasi baru, 

menganalisis/memecah konsep menjadi beberapa bagian dan menunjukkan paham 

hubungannya, dan menilai/membuat putusan berdasar pada fakta. Pada penelitian 

ini peneliti mengukur tingkat pemahaman konsep peserta didik dengan 

menggunakan tes tertulis di setiap akhir siklus. 

1.6.4 Aktivitas Peserta Didik 

Aktivitas peserta didik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh peserta 

didik di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas peserta didik selama 

proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau 

motivasi peserta didik untuk belajar. Jenis aktivitas tersebut bervariasi, bahkan bisa 

saja muncul aktivitas peserta didik yang tidak mendukung kegiatan proses 

pembelajaran. Penggolongan aktivitas peserta didik dalam penelitiaan ini meliputi 

kegiatan visual, kegiatan oral/lisan, kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis, 

kegiatan metric, kegiatan mental, dan kegiatan emosional. 

1.6.5 Ketrampilan guru 

Keterampilan guru atau keterampilan dasar mengajar merupakan 

keterampilan yang wajib dimiliki seorang guru dalam interaksi edukatif untuk 

mencerdaskan anak didiknya dengan keramplan tersebut di hrapkan guru dapat 

mencedaskan anak didiknya. Adapun aspek ketrampilan yang harus dimiliki guru 

ada berbagai macam yaitu. 
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1. Ketrampilan membuka pelajaran. 
2. Ketramplan bertanya. 
3. Ketrampilan memberi penguatan. 
4. Ketrampilan mengadakan variasi. 
5. Ketampilan menjelaskan. 
6. Ketrampilan membimbing diskusi kelompok. 
7. Ketrampilan mengelola kelas. 
8. Ketrampilan pembelajaran perseorangan. 
9. Ketrampilan menutup pelajaran. 

1.6.6 Tema 1 (Organ Gerak Hewan dan Manusia) 

Kurikulum 2013 revisi 2017 pada kelas V tema 1 (Organ Gerak Hewan dan 

Manusia) subtema 2 (Benda dalam kegiatan ekonomi) dan subtema 3 (Lingkungan 

dan Manfaatnya) pembelajaran 1 dan 2 yang memuat pelajaran IPA dan Bahasa 

Indonesia.  

Muatan Bahasa Indonesia pada penelitian ini peneliti mengambil materi 

menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis kelas V semester I sesuai 

dengan kompetensi dasar 3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara 

lisan, tulis, dan visual. 

Sedangkan muatan IPA pada penelitian ini peneliti mengambil materi alat 

gerak manusia dan hewan pada kelas V semester I sesuai dengan kompetensi dasar 

3.1 Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara 

memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 Membuat model sederhana alat gerak 

manusia dan hewan. 

 

 


