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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Secara garis besar bahan ajar  terdiri dari pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi 

pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), 

keterampilan, dan sikap atau nilai. Bahan ajar merupakan salah satu 

komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam 

membantu siswa mencapai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar atau 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Perolehan bahan ajar seharusnya tidak hanya didapatkan dari satu 

sumber saja karena dengan diperolehnya bahan ajar hanya dari satu sumber 

tidak akan dapat memaksimalkan hasil belajar. Siswa tidak akan mendapatkan 

ilmu lebih, mereka hanya menghafal sebuah ilmu dan akan melupakannya. 

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan bahan ajar yang seharusnya dapat 

ditemukan oleh guru dari berbagai sumber atau bahkan dari siswa itu sendiri. 

Pengembangan bahan ajar yang tidak hanya terpaku pada satu sumber bahan 

ajar guru dapat mengembangkan kecerdasan siswa dan dapat pula 

memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. 

Salah satu masalah penting yang sering dihadapi oleh guru dalam 

kegiatan pembelajaran adalah memilih atau menentukan bahan ajar atau 
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materi pembelajaran yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai 

kompetensi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum atau 

silabus, materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk 

materi pokok. Tugas guru adalah menjabarkan materi pokok tersebut sehingga 

menjadi bahan ajar yang lengkap. 

Menerapkan bahan ajar yang telah dikembangkan , diharapkan 

diperoleh alternatif bagi guru dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran 

sehingga proses belajar mengajar akan berjalan lebih optimal dan bervariasi 

dan pada akhirnya hasil belajar maupun aktivitas peserta didik diharapkan 

juga meningkat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut,  penulis tertarik membahas 

tentang pengembangan bahan ajar LKS sehingga  dapat menjadi panduan 

pengetahuan guru dan mahasiswa calon guru untuk menghadapi tugasnya 

sebagai guru dan pengembang bahan ajar LKS. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Permasalah terbesar yang dihadapi para peserta didik sekarang adalah 

mereka belum bisa menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dan 

bagaimana pengetahuan itu akan digunakan. Hal ini dikarenakan cara mereka 

memperolah informasi dan motivasi diri belum tersentuh oleh metode yang 

betul-betul bisa membantu mereka. Para siswa kesulitan untuk memahami 

konsep-konsep akademis, karena metode mengajar yang selama ini digunakan 

oleh pendidik (guru) hanya terbatas pada metode ceramah. Dalam hal ini 
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tentunya siswa tahu apa yang mereka pelajari saat ini akan sangat berguna 

bagi kehidupan mereka di masa datang, yaitu saat mereka bermasyarakat 

ataupun  saat di tempat kerja kelak. Oleh karena itu diperlukan suatu metode 

yang benar-benar bisa memberi jawaban dari masalah ini. Salah satu 

metode/strategi yang bisa lebih memberdayakan siswa adalah pendekatan 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning / CTL). Dengan strategi 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) diharapkan dapat 

membantu dan mempermudah siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen secara cepat dan menyenangkan.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar 

Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk Pembelajaran Menulis Cerpen dengan 

Pendekatan Contectual Teaching and Learning (CTL)  pada Siswa Kelas VI 

SD Negeri  1 Danasari, Kecamatan Karangjambu T.A. 2016/2017”.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pengembangan dan hasil Pengembangan LKS dalam menulis    

cerpen dengan pendekatan contectual teaching and learning pada siswa         

kelas VI SD Negeri 1 Danasari?  

2. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap pembelajaran menggunakan 

LKS dalam menulis cerpen untuk  meningkatkan hasil belajar menulis 

cerpen siswa kelas VI SD Negeri 1 Danasari?  
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C. Variabel Penulisan dan Operasional Variabel 

 Suatu masalah dikaji untuk mencari dan menemukan solusi 

pemecahannya. Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, bahwa 

kenyataannya minat dan hasil belajar siswa belum mencapai target yang 

diinginkan, maka kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 

perlu ditingkatkan. Untuk memecahkan masalah seperti yang diungkapkan di 

atas, penulis akan melakukan konsultasi kepada guru Bahasa Indonesia untuk 

menerapkan strategi pembelajaran CTL.  

 Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan strategi 

pembelajaran yang melakukan pendekatan dengan cara menghubungkan 

konsep pembelajaran dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks 

pribadi, sosial, dan kultural), sehingga siswa memperoleh sejumlah 

pengalaman belajar bermakna berupa pengetahuan dan keterampilan yang 

secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan atau konteks ke 

permasalahan dan juga pada konteks lainnya.  

 

D. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah:  

1. Menghasilkan LKS dalam  menulis cerpen  melalui penerapan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada siswa kelas 

VI SD Negeri 1 Danasari Tapel 2016/2017.  
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2. Untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan LKS dalam belajar menulis cerpen melalui penerapan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning  (CTL). 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Bagi siswa, memberikan sumbangan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia terutama dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen, 

serta memberi masukan pada siswa untuk meningkatkan belajarnya, 

mengoptimalkan kemampuan berfikir positif dalam mengembangkan diri 

di tengah-tengah lingkungan dalam meraih keberhasilan belajar atau 

belajar yang optimal. 

2. Bagi guru, menjadi bahan informasi tentang alternatif proses yang harus 

dilalui dalam mengembangkan LKS  untuk pembelajaran menulis cerpen , 

serta memotivasi kepada para guru Bahasa Indonesia untuk melakukan 

pembelajaran dengan LKS , melalui pendekatan contectual Teaching and 

Learning (CTL) untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis 

cerpen. 

3. Bagi institusi, menjadi bahan informasi tentang alternatif  proses yang 

harus dilalui dalam mengembangkan LKS untuk pembelajarn menulis 

cerpen, serta memberikan sumbangan informasi untuk  meningkatkan 

mutu pendidikan di Sekolah Dasar. 
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