
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan pembelajaran yang 

wajib diperoleh untuk siswa tingkat SMP. Maka dari itu, pada pembelajaran 

IPA diperlukan penyajian materi yang menarik serta melibatkan pengalaman 

siswa. IPA (Fisika) bukan hanya penguasaan sekumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. (Permendiknas no.22, 2007) 

 

Kemampuan kognitif siswa merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan pemerintah.  

Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar di SMP Taman Siswa 

Gedong Tataan, pada umumnya siswa menganggap IPA merupakan 

pembelajaran yang sulit dipahami dan tidak menarik. Hal ini disampaikan 

siswa karena banyaknya konsep-konsep IPA yang perlu dipelajari siswa, 

sedangkan pembelajaran yang dilaksanakan monoton karena proses KBM 

hanya menggunakan metode ceramah, sehingga kurang melibatkan 

pengalaman belajar siswa. Hal ini mengakibatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran ini tergolong rendah. 
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Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang masih rendah, 

diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat, yang dapat mengoptimalkan 

proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini masih 

terpusat pada guru. Siswa belum terbiasa menyelesaikan suatu permasalahan. 

Model pembelajaran yang diharapkan untuk mengatasi permasalahan di atas, 

adalah model pembelajaran yang lebih melibatkan siswa dan mengedepankan 

aktivitas siswa.  

 

Pada pelaksanaan proses pembelajarn IPA (fisika) diharapkan menggunakan 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif adalah 

dengan menerapkan model pembelajar kontekstual. Pembelajaran Kontekstual 

adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan 

antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Dan juga 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada kelas-kelas 

tinggi para guru mendorong siswa untuk membaca, menulis dan berpikir, 

dengan cara kritis dan meminta siswa untuk fokus pada persoalan-persoalan 

kontroversial di lingkungan atau masyarakat (misalnya melakukan penelitian 

di perpustakaan, melakukan survey lapangan dan mewawancarai pejabat). 

pengajaran secara kontekstual juga dapat memotivasikan pelajar, untuk 

membuat perkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya dalam kehidupan 

harian mereka, sebagai ahli keluarga, warga masyarakat dan pekerja.  

 

Landasan filosofi pendekatan kontekstual adalah kontruktivisme, yaitu filisofi 

belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal tetapi 
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mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru 

lewat fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya.  

 

Tiap orang harus mengkontruksi pengetahuan sendiri. Pengetahuan bukan 

sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus 

menerus. Dalam proses itu keaktifan seseorang yang ingin tahu amat berperan 

dalam perkembangan pengetahuannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer 

begitu saja dari seseorang kepada yang lain, tetapi harus diinterpretasikan 

sendiri oleh masing-masing orang. 

 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, membuat penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian penerapan model pembelajaran 

kontekstual pada pembelajaran fisika untuk melihat pengaruhnya terhadap 

aktivitas dan kemampuan kognitif belajar siswa khususnya pada bahasan 

tekanan hidrostatik. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah peningkatan motivasi belajar siswa setelah diterapkan 

model pembelajaran kontekstual? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa dengan diterapkanya model 

pembelajaran kontekstual? 
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C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Meningkatkan motivasi belajar fisika siswa setelah diterapkan model  

pembelajaran kontekstual pada materi tekanan hidrostatik. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran 

kontekstual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu: 

1. Bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam 

pemelihan model pembelajaran yang sesuai dan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. 

2. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan dan kajian untuk penelitian lebih lanjut. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar penelitian ini lebih terarah dan memberikan gambaran yang jelas 

mengenai masalah yang diteliti, maka ruang lingkup penelitian ini adalah:   

1. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang terjadi dalam 

hubungan yang erat dengan pengalaman sesungguhnya. Yaitu, pada saat 

pembelajaran dimulai guru mengemukan masalah yang digali dari siswa 

yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diperoleh siswa dari 

artikel melalui penugasan dari guru. Dan guru memberikan pertanyaan 

yang dapat membangkitkan keinginan siswa. 
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2. Motivasi belajar pada penelitian ini hanya menganalisis motivasi hasil 

belajar siswa yang merupakan gambaran motivasi dari siswa dengan 

menggunakan angket motivasi setelah perlakuan diberikan. Indikator 

motivasi yang diukur, yaitu (a) frekuensi kegiatan, (b) persistensinya pada 

tujuan kegiatan, (c)  ketabahan, keuletan dan kemampuanya dalam 

menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan, (d) devosi 

(pengabdian) dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, (e) tingkat 

aspirasinya (maksut, rencana, cita-cita dan sasaran). 

3. Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan pembelajaran kontekstual yang dicerminkan 

pada hasil tes pada setiap akhir siklus yang dibatasi pada aspek kognitif. 

4. Materi pembelajaran yang diberikan pada penelitian tindakan kelas ini 

adalah materi tekanan hidrostatik. 


