
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan metode tertentu 

sehingga seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku 

yang sesuai dengan keperluan. Pendidikan harus dimiliki oleh semua siswa agar dapat 

mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan dapat menghadapi tantangan 

pendidikan yang akan muncul (Nawawi, 2017: 30) 

Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. 

Penyelenggaraan pendidikan baik secara formal maupun informal harus disesuaikan 

dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang memerlukan ketrampilan dan 

keahlian serta peningkatan mutunya sesuai dengan kemajuan pengetahuan dan 

teknologi. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari tujuan pendidikan 

yang telah hendak dicapai, karena tujuan pendidikan merupakan tolok ukur 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah telah melakukan berbagai 

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain dengan perbaikan kurikulum 

dan perbaikan cara belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Kegiatan belajar 

mengajar di sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

terencana. Dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan akan mendukung 

keberhasilan pengajaran agar peserta didik memiliki kemampuan yang maksimal.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan pengamatan dan 

penelitian yang ada di alam sekitar. Mata pelajaran IPA merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan atau sains. Proses pembelajaran IPA akan melibatkan peserta didik yang 

berhubungan dengan alam sekitar dan peserta didik akan lebih dekat dengan alam, 

peserta didik akan mengetahui apa saja yang ada di alam yang menjadikan 

pembelajaran menjadi menyenangkan. Pembelajaran IPA tidak hanya menguasai 
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pengetahuan yang berupa konsep, prinsip atau fakta saja, akan tetapi dalam 

pembelajaran IPA merupakan suatu penemuan. 

Menurut Putri dkk (2017: 209) menyatakan “Proses belajar IPA dengan 

inkuiri harus bisa mengarahkan agar siswa mau mengerjakan sesuatu, bukan hanya 

memahami sesuatu sesuai dengan salah satu hakikat IPA sebagai proses”. Proses 

pembelajran IPA akan melibatkan pada hakikat IPA. Hakikat pembelajaran IPA ada 

tiga yaitu pembelajaran IPA sebagai produk, pembelajaran IPA sebagai proses dan 

pembelajaran IPA sebagai sikap. Menurut Marzano (1985) dan Bruner (1960) (dalam 

Rustaman, 2016: 22) mengungkapkan bahwa salah satu karateristik Kurikulum 2013 

adanya keseimbangan antar sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk membangun 

soft skill dan hard skill peserta didik dari mulai jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan 

PT. Karakteristik Kurikulum 2013 harus adanya keterkaitan antara sikap, 

keterampilan dan pengetahuan. 

Metakognitif merupakan suatu pengetahuan seseorang tentang proses 

kognitifnya sendiri atau kesadaran tentang apapun yang berhubungan dengan diri 

mereka sendiri. Seseorang yang memiliki kesadaran metakognitif biasanya dapat 

memulai pemikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang 

dipelajari (Nuryana & Bambang, 2012). Sebaliknya jika kesadaran metakognitif 

seseorang tidak terpenuhi maka dapat berdampak pada pemikiran yang kurang 

sistematis atau kurang runtut pada mahasiswa. Hal ini juga dapat mengakibatkan 

mahasiswa sulit dalam memahami konsepkonsep yang abstrak, yang berakibat pada 

rendahnya hasil belajar. Rendahnya kesadaran metakognitif juga dapat menyebabkan 

siswa tidak dapat memantau sejauh mana tujuan belajar yang dicapainya atau bahkan 

tidak mengetahui tujuan dari belajarnya (Novak & Gowin, 1984 dalam Adhitama, 

2014). Metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang proses berpikirnya sendiri, 

merupakan suatu bentuk kognisi atau proses berpikir dua tingkat atau lebih yang 

melibatkan pengendalian terhadap aktivitas kognitif. (Arsad, 2017:60) 



3 
 

 

Kemampuan metakognisi dan prestasi akademik memiliki hubungan positif 

yang dapat diberdayakan. Kenyataan dalam pembelajaran yang dilakukan selama ini 

semata-mata hanya menekankan pada penguasaan konsep kognitif yang didapatkan 

dengan tes tertulis objektif, sedangkan ruang untuk metakognisi kurang 

diberdayakan. Kegiatan belajar seperti ini membuat siswa cenderung belajar 

mengingat atau menghafal juga tanpa memahami atau tanpa mengerti apa yang 

diajarkan oleh gurunya. Akibatnya ketika siswa dihadapkan dengan masalah, siswa 

mengalami kesulitan untuk memecahkannya (Pratiwi, 2016). Metakognitif memiliki 

peranan penting dalam mengatur dan mengontrol prosesproses kognitif seseorang 

menjadi lebih efektif dan efisien,2 serta merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik dalam mencapai ketuntasan hasil 

belajar.(Romli, 2010:2)  

Kemampuan  metakognitif sangat penting dimiliki oleh peserta didik karena 

pada prinsipnya jika dikaitkan dengan proses belajar, keterampilan metakognitif 

adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol proses belajarnya, mulai dari tahap 

perencanaan, memilih strategi yang tepat sesuai masalah yang dihadapi, kemudian 

memonitor kemajuan dalam belajar dan secara bersamaan mengoreksi jika ada 

kesalahan yang terjadi selama memahami konsep, serta menganalisis keefektifan dari 

strategi yang dipilih.(Srini, Iskandar, 2014: 14) Sebab itu peserta didik yang memiliki 

kemampuan  metakognitif yang baik akan menunjukkan prestasi belajar yang baik 

pula dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan  metakognitif 

rendah. 

Fakta yang ditemukan di SDN Karangmlati 1 Demak menunjukkan bahwa 

rata-rata hasil penilaian tengah semester pada tanggal 14 September 2021  pada mata 

pelajaran  IPA hanya mencapai 48 dari kriteria ketuntasan minimal  70 dan siswa 

yang tuntas belajar hanya mencapai 35%.  Hal ini  disebabkan karena dalam proses 

pembelajaran guru belum hanya dengan memberikan penekanan pada tujuan kognitif, 

tanpa memperhatikan dimensi proses kognitif, khususnya pengetahuan metakognitif 

dan kemampuan  metakognitif. Peserta didik kurang aktif dan kurangnya perhatian 
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saat pembelajaran berlangsung. Pendidik masih memiliki peran aktif dalam proses 

pembelajaran dibandingkan dengan peserta didik yang hanya menerima, mencatat 

dan menghafal materi pelajaran serta menjadikan pendidik sebagai satu-satunya 

sumber memperoleh pengetahuan. Sehingga menjadikan peserta didik menjadi pasif 

dan menyebabkan rendahnya motivasi dan aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu rendahnya pemahaman peserta didik dikarenakan 

peserta didik tidak memiliki kesadaran bagaimana dia belajar. Hal ini mengakibatkan 

kesadaran peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang masih rendah 

 Pembelajaran yang selama ini dilakukan lebih berorientasi pada ulangan dan 

pemberian tugas harian saja. guru hanya memanfaatkan sumber dan bahan ajar yang 

tersedia, yaitu buku paket . Kegiatan peserta didik hanya sebatas mengerjakan tugas-

tugas tertulis dari guru dan mengerjakan soal-soal evaluasi. Peran yang terbatas 

menyebabkan peserta didik menjadi pasif. Akibatnya siswa tidak dapat memahami 

konsep terutama pada pembelajaran IPA. Kemampuan yang dapat mempengaruhi 

penguasaan konsep siswa adalah kemampuan metakognitif. 

Adanya kenyataan seperti di atas, maka diperlukan suatu inovasi strategi 

belajar yang diharapkan lebih efektif dan efisien yang mampu memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk mengontruksi pengetahuannya sendiri 

berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Salah satu alternatif yang bisa 

diterapkan yaitu pembelajaran kontekstual (CTL) 

Contextual Teaching And Learning (CTL) adalah konsep belajar dimana guru 

menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dalam konteks yang terbatas sedikit 

demi sedikit, dari proses merekontruksi sendiri sebagai bekal dalam memecahkan 

masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masayarakat (Hamdayama, 2015: 51).  

Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi yang membantu guru 

mengaitkan isi mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, serta memotivasi peseta 

didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam 
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kehidupan nyata. Dimana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan salah satu 

model pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik 

secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan 

situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi peserta didik. Kelebihan dari strategi pembelajaran 

CTL ini yakni proses pembelajaran alamiah dalam bentuk kegiatan peserta didik 

bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. 

Lalu peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, 

memahami suatu isu dan memecahkan masalah. Strategi pembelajaran lebih 

dipentingkan daripada hasil. 

Penelitian yang telah meneliti tentang pelaksanaan  CTL adalah penelitian  

Novita, S. (2021).tentang pengaruh model pembelajaran  Contextual Teaching and 

terhadap kemampuan metakognisi siswa, dengan hasil penekitian bahwa  model 

pembelajaran contextual teaching and learning berbantuan learning log dapat 

dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran untuk mereduksi kemampuan 

metakognisi pada peserta didik materi fungi/jamur kelas X SMA Negeri 1 Sukoharjo 

Penelitian dari Putri, dkk (2020) tentang pengaruh pendekatan Contextual 

Teaching and Learningterhadap kemampuan pemecahan masalahsiswa. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh pendekatan contextual teaching and 

learning (CTL) menggunakan laboratorium terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa di SMP Negeri 1 Rambang tahun pelajaran 2018/2019. 

Inovasi lain untuk mengatasi permaslahan diatas adalah dengan menerapkan 

model pembalajaran discovery learning.  Model Discovery Learning merupakan 

model pembelajaran yang mengatur pengajaran sehingga anak memperoleh 

pengetahuan yang sebelumya belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan, 
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namun ditemukan sendiri (Cahyo, 2013:100). Model Discovery diartikan sebagai 

prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan. Peran aktif anak 

dalam belajar ini diterapkan melalui cara penemuan. Discovery yang dilaksanakan 

siswa dalam proses belajarnya diarahkan untuk menemukan hal-hal yang ditemui 

pada saat kegiatan petualangan berlangsung. 

Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengatur sedemikian 

rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang belum diketahui nya itu tidak 

melalui pemberitahuan, sebagaian ditemukan sendiri. Penggunaan model Discovery 

learning dalam proses belajar mengajar, memperkenankan siswa-siswanya 

menemukan sendiri informasi yang secara tradisional biasa diberitahukan atau 

diceramahkan saja. Sementara itu, Sani (2013 : 220) mengatakan bahwa, Discovery 

learning adalah menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi yang 

diperoleh melalui pengamatan atau percobaan  

Model discovery learning adalah salah satu model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student  central learning) dimana model pembelajaran ini 

mengharuskan siswa aktif dalam pembelajaran. Suryosubroto dalam Siti Nur Halimah 

(Halimah, 2017) menyatakan bahwa metode discovery diartikan sebagai suatu 

prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran, perseorangan, manipulasi objek 

dan lain percobaan, sebelum sampai pada generalisasi. Dengan discovery peserta 

didik dapat mengembangkan cara belajar aktif, dengan menemukan dan menyelidiki 

sendiri konsep yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam 

ingatan dan tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2017: 317-318) juga 

membuktikan bahwa discovery learning memiliki kepraktisan yang sangat tinggi 

dalam meningkatkan kemampuan metakognisi siswa. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Lestari dan Mokhamad (2015) menyimpulkan bahwa Model 

discovery learning berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif dan taraf 

pengaruh signifikan sebesar 0,71 dengan interpretasi berpengaruh. Selain itu 
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penelitian dari Masitoh, dkk (2019 membuktikan penerapan model pembelajaran 

discovery learning berpengaruh terhadap kemampuan kognitif siswa.  

Setiaji, dkk. (2019). menunjukan  terdapat pengaruh model pembelajaran 

discovery learning terhadap kemampuan komunikasi. Paut, dkk (2021). dengan hasil 

menunjukan bahwa terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik yang belajar dengan model guide discovery learning. Penelitian Asih, dkk  

(2019, February). dengan model pembelajaran discovery learning berdampak positif 

pada komunikasi dan pembelajaran 

Perbedaan pendekatan Contextual teaching Learning (CTL) dan Discovery 

Learning  secara Teknis dan Sistematika , Pembelajaran discovery  Learning Siswa bebas 

berekperimen  sedangkan CTL peran guru penting , atau diarahkan oleh guru. Pada 

aspek peran guru  pembelajaran discovery guru berperan sebagai pembimbing, 

sedangkan pada CTL guru berperan sebagai moderator. Aspek masalah  pada 

discovery  learning masalah belum terumuskan hanya diberi data sehingga siswa 

merumuskan masalah sendiri, sedangkan pada CTL masalah sudah disediakan. Pada 

aspek keaktifan siswa discovery  learning siswa aktif mencari, menggali dan berpikir 

kritis untuk menemukan sendiri atau mandiri pemecahan masalah, sedangkan pada 

CTL siswa dibimbing guru menyelesaiakn permasalahn.   

Selain Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan ini sangat penting 

untuk dikaji dan diteliti maka peneliti tertarik  akan melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Model 

Discovery Learning terhadap kemampuan metakognitif  pada siswa  kelas IV di 

Kecamatan Demak” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah, dan batasan masalah dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh pendekatan contextual teaching and learning (CTL) 

terhadap kemampuan metakognitif siswa kelas IV di Kecamatan Demak? 

2. Bagaimana pengaruh model Pembelajaran Discovery terhadap kemampuan 

metakognitif siswa kelas IV di Kecamatan Demak? 

3. Bagaimana perbedaan pengaruh pendekatan contextual teaching and learning 

(CTL) dan model Pembelajaran Discovery terhadap kemampuan metakognitif 

siswa kelas IV di Kecamatan Demak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan ini berdasarkan rumusan masalah adalah . 

1. Menganalisis  pengaruh pendekatan contextual teaching and learning (CTL) 

terhadap kemampuan metakognitif siswa kelas IV di Kecamatan Demak 

2. Menganalisis  pengaruh model Pembelajaran Discovery terhadap kemampuan 

metakognitif siswa kelas IV di Kecamatan Demak 

3. Menganalisis  perbedaan pengaruh pendekatan contextual teaching and learning 

(CTL) dan model Pembelajaran Discovery terhadap kemampuan metakognitif 

siswa  kelas IV di Kecamatan Demak.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Menambah pengetahuan tentang pendekatan contextual teaching and learning 

dan  model discovery learning terhadap kemampuan metakognitif siswa. 

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang pembelajaran IPA  terutama untuk 

meningkatkan metakognitif pada pelajaran Menambah wawasan yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian lanjutan 
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1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi Siswa 

 Meningkatkan  kemampuan metakognitif siswa dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam 

2. Bagi Guru 

 Mendapatkan deskripsi pengaruh pendekatan contextual teaching and learning 

dan  model discovery learning terhadap kemampuan metakognitif dan 

kemampuan komunikasi  pada pemebalajaran IPA. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan dan masukan bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

dalam pembelajaran agar hasil belaajr dapat meningkat dengan peningkatan 

kemampuan metakognitif dan komunikasi siswa  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas IV  di SDN Karangmlati 1 

Demak, SDN Karangmlati 2 dan SD Mangunjiwan 3. Penelitian dibatasi pada materi  

sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indra pendengaran  melalui bahan ajar 

IPA berbasis model pembelajaran discovery learning. Serta mengkaji hasil belajar 

pada ranah metakognitif dan Kemampuan komunikasi . 

 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

1. Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Contextual teaching and learning (CTL) merupakan model pembelajaran yang 

menghadirkan dunia nyata kedalam kelas, dan menghubungkan dengan 

pengetahuan yang siswa miliki sehingga pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

di dalam kelas lebih menitikberatkan kepada aktivitas siswa untuk 

mengembangkan pengetahuannya 

Sintak contextual teaching and learning: 

a. Konstruktivisme.  
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b. Inquiry.  

c. Questioning. 

d. Learning Community. 

e. Pemodelan.  

f. Refleksi.  

g. .Authentic Asessment. 

2. Discovery Learning 

Discovery learning merupakan model pembelajaran yang mana siswa membangun 

sendiri pengetahuan melalui percobaan dan menentukan aturan dari hasil 

percobaam tersebut 

Sintak discovery learning: 

h. Pemberian rangsangan (stimulation);  

i. Pernyataan/Identifikasi masalah (problem statement); 

j. Pengumpulan data (data collection);  

k. Pengolahan data (data processing);  

l. Pembuktian (verification); 

3. Kemampuan Metakognitif 

Kemampuan Metakognitif adalah kemampuan peserta didik dapat membangun 

sendiri pengetahuan dan kemampuan mereka, memutuskan strategi belajar apa 

yang akan digunakan, pemecahan masalah, dan menemukan sendiri ilmu yang 

akan dipelajari.  

 

 

 

 


