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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia atau lazim 

disebut sebagai proses humanisasi. Proses humanisasi ini diperoleh melalui 

berbagai pengalaman berkesinambungan yang berorientasi pada pendidikan 

sepanjang hayat (long life education). Hal ini sesuai dengan prinsip 

pendidikan yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan 

bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Salah satu 

bentuk perwujudan proses tersebut ialah melalui pembelajaran.  

Penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan amanat Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, diharapkan dapat mewujudkan 

proses humanisasi ke arah positif melalui pembentukan kualitas pribadi 

generasi masa depan, yang notabene menjadi tolak ukur kemajuan sebuah 

bangsa. Pernyataan lebih jelas tertulis dalam Peraturan Pemerintah No. 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 

2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama pasal 19 ayat 1. Dalam 

pasal tersebut tertulis bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
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memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Berdasarkan landasan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah 

melalui dinas pendidikan berupaya melakukan inovasi pendidikan guna 

tercapainya tujuan pendidikan Nasional. Salah satu bentuk inovasi pendidikan 

adalah perubahan kurikulum, hal ini merupakan bentuk usaha dalam 

memajukan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya. Perubahan 

kurikulum dianggap urgent manakala kurikulum yang berlaku (current 

curriculum) dipandang sudah tidak efektif dan tidak relevan dengan tuntutan 

dan konsekuensi kehidupan yang dinamis, sehingga perubahan kurikulum 

dipilih sebagai alternatif solusi dalam memperbaiki dan menyelaraskan 

dinamika dunia pendidikan dengan tuntutan dunia yang tidak statis. 

Kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi 

sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik 

menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. (Kemendikbud. 2013: 71) 

Peran pendidikan dalam upaya pembentukan generasi di masa 

mendatang menuntut guru sebagai bagian dari elemen pendidikan untuk 

proaktif dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, sehingga terjadi 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mengarah pada tujuan 

pendidikan. Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

paling fundamental dalam pemberian konsep pengetahuan. Kurikulum 2013 

mengarahkan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar 
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menggunakan pembelajaran tematik. Menurut Prastowo (2013: 117) pada 

dasarnya pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, pembelajaran tematik dipandang sebagai pembelajaran berbasis 

tema yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman belajar yang 

bermakna. 

Pembelajaran dapat menjadi bermakna karena berbagai faktor, salah 

satunya adalah penerapan pendekatan pembelajaran yang dipandang mampu 

menunjang proses belajar.  Kurikulum 2013 sebagai inovasi baru dalam dunia 

pendidikan di Indonesia menjadikan pendekatan scientific sebagai elemen 

penting dalam proses pembelajaran tematik. Kemendikbud (2013: 208), 

bahwa langkah-langkah penerapan pendekatan scientific dalam pembelajaran 

adalah mengamati (observing), menanya (questioning), menalar (associating), 

mencoba (experimenting), membentuk jaringan (networking).  

Pendekatan scientific mengarahkan proses pembelajaran harus 

dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. 

Proses pembelajaran ini dimaksudkan agar memberikan pengetahuan dan 

pengalaman bermakna bagi siswa, sebab siswa dituntut berperan aktif dalam 

membangun konsep pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis 

dan melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Selain itu, 

pendekatan scientific memberikan relevansi materi ajar dengan konteks dunia 

nyata siswa, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi 

kehidupan nyata siswa. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV A SD 

Negeri 05 Metro Timur pada tanggal 22 - 23 Januari 2014, diperoleh 

informasi bahwa proses pembelajaran tematik belum dilaksanakan secara 

optimal dan belum merujuk pada tujuan yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum 2013. Dalam proses pembelajaran, guru masih mendominasi 

sebagai sumber utama (teacher centered). Cara penyampaian materi ajar 

masih terpaku pada buku pelajaran yang digunakan, sehingga pembelajaran 

yang dilaksanakan belum menampakkan adanya proses konstruktivis yang 

optimal dan bermakna bagi siswa. Guru masih mengutamakan pemberian 

materi ajar secara formal, mengarahkan siswa untuk memahami sesuatu yang 

abstrak tanpa proses yang real, dan berkaitan dengan konteks dunia nyata, 

sehingga dalam pelaksanaannya siswa hanya belajar secara terstruktur sesuai 

dengan prosedur yang tertulis dalam buku pelajaran.  

Selain itu, prosedur pembelajaran tematik kurang bervariasi, penerapan 

pendekatan scientific yang dituntut dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

pada kurikulum 2013 belum optimal dilaksanakan, sehingga suasana 

pembelajaran cenderung membosankan dan stagnan dalam setiap pertemuan. 

Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

bertolak belakang dengan tuntutan kurikulum 2013 yang sebenarnya, 

sehingga berdampak pada rendahnya motivasi siswa untuk mempelajari 

materi ajar yang disampaikan. 

Rendahnya motivasi tersebut mempengaruhi keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Sebagian besar siswa cenderung pasif untuk bertanya 

atau mengajukan pendapat, sehingga berdampak pada proses pembelajaran 
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yang kurang interaktif dan komunikatif antara siswa dan guru. Masalah-

masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut berdampak pada hasil belajar 

siswa yang belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari data hasil ulangan 

semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014. 

 

Tabel 1. Persentase Ketuntasan Siswa Kelas IVA Semester Ganjil T.P. 

2013/2014 

 

KKM 
Jumlah 

siswa 

Jumlah 

siswa 

yang 

tuntas 

Persentase 

ketuntasan 

(%) 

Jumlah 

siswa yang 

tidak 

tuntas 

Persentase 

ketidaktuntasan 

(%) 

≥66 28 9 32,14 19 67,86 

 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditentukan yaitu  ≥66, hanya 9 siswa yang tuntas dari 28  

siswa yang ada di kelas IV A. Melihat fakta-fakta yang telah dipaparkan, 

perlu diadakan perbaikan pembelajaran agar aktivitas dan hasil belajar siswa 

dapat meningkat. Upaya perbaikan pembelajaran sebaiknya dapat diwujudkan 

melalui pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Mengingat 

kembali teori kognitif yang dipaparkan oleh Jean Piaget (Sumantri dan Nana, 

2007: 1.15), bahwa siswa pada usia 7 – 11 tahun berada pada tahap 

operasional konkret, sehingga dalam pembelajaran siswa harus dihadapkan 

dengan permasalahan yang konkret dan relevan dengan kehidupannya. 

Berdasarkan masalah tersebut, pendekatan kontekstual merupakan 

alternatif perbaikan yang tepat. Hal ini didukung oleh pendapat Komalasari 

(2010: 7) bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual adalah pendekatan 

pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan 

kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, 
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masyarakat maupun warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna 

materi tersebut bagi kehidupannya. Selaras dengan pendapat tersebut, 

Depdiknas (Supinah, 2008: 9) menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran 

yang dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan dengan 

produktif dan bermakna bagi siswa adalah pembelajaran kontekstual.  

Penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual akan membantu guru 

untuk menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan 

memotivasi siswa untuk membentuk hubungan antara pengetahuan dan 

aplikasinya dengan kehidupan mereka. Prinsip pendekatan kontekstual ini 

selaras dengan prinsip pendekatan scientific yang menjadi elemen tak 

terpisahkan dalam pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. Oleh sebab 

itu, penerapan konsep pembelajaran scientific dapat mengarahkan 

pembelajaran menjadi lebih bermakna dan komprehensif, bila dipadukan 

dengan pendekatan kontekstual. 

Berdasarkan paparan masalah di atas, maka perlu diadakan perbaikan 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas, dengan menerapkan 

pendekatan kontekstual untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, dalam 

pembelajaran tematik siswa kelas IVA SD Negeri 05 Metro Timur Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut. 

1. Guru masih mendominasi proses pembelajaran sebagai sumber utama 

(teacher centered). 
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2. Guru masih memberikan materi ajar secara formal dan terpaku pada buku 

pelajaran, sehingga penerapan proses konstruktivis belum optimal.  

3. Guru mengarahkan siswa untuk memahami sesuatu yang abstrak tanpa 

proses yang real dan berkaitan dengan konteks dunia nyata. 

4. Sebagian besar siswa cenderung pasif untuk bertanya dan mengajukan 

pendapat, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang komunikatif.  

5. Rendahnya hasil belajar tematik yang dibuktikan dengan persentase siswa 

yang mencapai KKM, yaitu 32,14%. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IVA SD Negeri 

05 Metro Timur Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimanakah penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 05 

Metro Timur Tahun Pelajaran 2013/2014? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui penerapan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran tematik siswa kelas IVA SD Negeri 05 

Metro Timur Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran tematik siswa kelas IVA SD Negeri 05 

Metro Timur Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan kependidikan 

tentang pembelajaran dengan menerapkan pendekatan kontekstual. Selain 

itu, dapat memberikan kontribusi informasi bagi dunia pendidikan. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa 

Melalui pendekatan kontekstual, diharapkan siswa dapat 

memperoleh pembelajaran bermakna yang berkaitan dengan situasi 

dunia nyata, dan mampu mengembangkan pengetahuannya sesuai 

dengan pengalaman belajar yang dialami. 

b. Bagi guru 

Pendekatan kontekstual dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif dalam melakukan inovasi pembelajaran tematik, sehingga 

dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman melaksanakan 

pembelajaran melalui penerapan pendekatan kontekstual. 

c. Bagi sekolah 

Menjadi referensi bagi pihak sekolah dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran di SD Negeri 05 Metro Timur, khususnya 

pengalaman pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran tematik. 

Sehingga, diharapkan sekolah akan lebih meningkatkan mutu 
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pendidikan, berupaya untuk beradaptasi, dan selektif terhadap 

perubahan serta pembaharuan dalam dunia pendidikan. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memotivasi peneliti untuk terus belajar, dan 

menggali pengetahuan mengenai perkembangan dalam dunia 

pendidikan yang dinamis, guna menambah wawasan dan pengalaman 

kontekstual. Sehingga, diharapkan memiliki kredibilitas tinggi dalam 

dunia pendidikan. 

 

 

 

 


