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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan sangat perlu untuk 

dikembangkan dari berbagai ilmu pengetahuan, karena pendidikan yang 

berkualitas dapat meningkatkan kecerdasan suatu bangsa. Syah (2010:10) 

menyatakan bahwa: “Pendidikan merupakan sebuah proses dengan 

metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan”. 

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, setiap manusia berhak 

memperoleh pendidikan untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. 

Pendidikan dapat diperoleh dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. 

Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting di 

dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak di capai atau 

yang di tuju oleh pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional  Bab II Pasal 3 Tahun 2003 (dalam Syah 

2010:12) menyatakan bahwa:  

“Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar  

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cukup, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggug jawab”. 
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Guru dalam proses belajar harus memberikan semangat pada siswa, 

tanpa terpaku pada taraf kemampuan intelektual atau tingkat motivasi 

belajarnya. Siswa harus dibuat senang bergaul dengan guru, baik di dalam 

maupun di luar kelas. Pembelajaran yang memberikan motivasi kepada siswa 

dan tercipta suatu interaksi yang baik antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menuntut fleksibilitas tinggi, karena perhatian dan 

tindakan guru harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. 

Guru harus berusaha memperbaiki sikap dan tindakan siswa, sebagai seorang 

guru mempunyai tantangan karena harus menerima siswa apa adanya dan 

harus mampu memahami pikiran siswanya. 

Kegiatan pembelajaran membutuhkan seorang guru yang benar-benar 

profesional, seorang guru tidak hanya dituntut untuk bisa mengajar saja, dan 

menguasai kelas namun lebih dari itu, seorang guru harus mempunyai 

keterampilan yang akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk bertanya 

pada hal yang kurang dimengerti. Guru juga harus bisa menciptakan adanya 

interaksi antara guru dengan siswa selama proses pembelajaran, sehingga 

siswa di dalam kelas tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru yang 

menjadikan siswa menjadi kurang aktif, dan akibatnya siswa tidak bisa 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan juga sebaliknya siswa menjadi 

malas untuk bertanya tentang materi yang belum mereka pahami. Guru harus 

memilih model, metode, teknik atau strategi pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan keadaan siswa dan materi yang sudah disampaikan, karena materi 
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yang sudah dikuasai guru belum tentu tersampaikan dengan baik kepada 

siswa. 

Rusman (2013:195) menyatakan bahwa melalui penerapan bertanya, 

pembelajaran akan lebih hidup, akan mendorong proses dan hasil 

pembelajaran yang lebih luas dan mendalam, dan akan banyak ditemukan 

unsur-unsur terkait yang sebelumnya tidak terpikirkan baik oleh guru maupun 

oleh siswa. Keterampilan bertanya siswa akan berimbas kepada prestasi 

belajar siswa, semakin siswa malas untuk bertanya maka prestasi akan 

semakin menurun, dan sebaliknya jika siswa aktif bertanya selama mengikuti 

pembelajaran maka dapat dipastikan prestasi belajar siswa akan meningkat 

karena siswa sering bertanya tentang materi yang belum siswa pahami, 

dengan siswa aktif dalam mengajukan pertanyaan kepada gurunya maka 

siswa menjadi lebih benar-benar paham dan prestasi belajar siswa menjadi 

meningkat. 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV SDN Wiradadi 

Kecamatan Sokaraja, mendapatkan permasalahan yang terjadi pada kelas IV 

SDN Wiradadi yaitu rendahnya keterampilan bertanya dasar siswa selama 

proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa rendah. Keterampilan bertanya 

siswa rendah dilihat dari sebagian besar siswa ragu untuk mengajukan 

pertanyaan pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Keterampilan 

bertanya dasar siswa rendah juga dilihat pada saat kegiatan diskusi di kelas, 

siswa terlihat kesulitan pada saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru, dikarenakan siswa kurang memperhatikan dan bermain sendiri saat 
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mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Siswa pada saat mengajukan 

pertanyaan belum sesuai dengan materi yang sedang di pelajari, siswa juga 

terlihat belum serius pada saat mengajukan pertanyaan, bahasa yang di 

gunakan pada saat siswa mengajukan pertanyaan belum menggunakan bahasa 

resmi yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD), volume suara 

pada saat siswa bertanya juga rendah sehingga tidak terdengar oleh seluruh 

siswa. 

Prestasi belajar siswa rendah dilihat dari nilai PAS mata pelajaran IPA 

dan Bahasa Indonesia. Jumlah siswa kelas IV SDN Wiradadi 29 siswa, hanya 

11 siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) prosentase 

ketuntasan belajar 37,93% dan 18 siswa tidak tuntas belajar prosentase 62,06% 

dengan KKM mata pelajaran IPA yaitu 65. Jumlah siswa kelas IV SDN 

Wiradadi 29 siswa, hanya 9 siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM), prosentase ketuntasan belajar 31,3% dan 20 siswa tidak 

tuntas belajar prosentase 68,96% dengan KKM mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yaitu 64 yang telah ditentukan oleh sekolah. Guru mengemukakan 

bahwa salah satu penyebab dari masih banyaknya siswa yang tidak tuntas 

yaitu pada saat tanya jawab di kelas banyak siswa yang tidak bisa menjawab 

pertanyaan, siswa kesulitan pada saat diminta guru untuk menjelaskan materi. 

Banyaknya siswa yang bermain sendiri dalam mengikuti pembelajaran 

sehingga tidak memahami materi yang telah diberikan oleh guru, menjadikan 

nilai PAS mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia sebagian besar 

mendapatkan nilai di bawah KKM. Penyebab rendahnya prestasi belajar 
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siswa kemungkinan pola pembelajaran yang belum mengaktivasi siswa di 

kelas, siswa belum berperan secara aktif  dalam pembelajaran sehingga sulit 

untuk memahami materi dengan baik. 

Keterampilan bertanya dasar dan prestasi belajar siswa yang masih 

kurang tersebut, maka peneliti bersama guru kelas IV memutuskan untuk 

berkolaborasi dalam upaya meningkatkan keterampilan bertanya dan prestasi 

belajar siswa dengan memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran yang berbeda dan lebih komunikatif dan interaktif. Salah 

satu langkah yang akan digunakan peneliti untuk meningkatkan keterampilan 

bertanya dan prestasi belajar siswa yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). Penerapan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) tingkat keberhasilan 

pembelajaran sangat ditentukan karena dengan menggunakan model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) tidak menempatkan siswa sebagai 

objek belajar yang hanya bertugas mendengarkan, mencatat, dan menghafal 

materi pelajaran, akan tetapi mendorong siswa untuk berperan secara aktif 

dalam mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya.  

Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) akan 

lebih efektif jika dipadukan dengan media pembelajaran. Media yang dipilih 

yaitu Papan Teka-teki Pintar merupakan sebuah papan yang dibuat oleh 

peneliti berisi soal-soal terkait materi pelajaran dan jawaban atas soal-soal 

tersebut. Terdapat bank soal, dan jawaban terkait soal-soal tersebut sudah 

ditempelkan di papan sehingga siswa akan mencari jawaban yang sesuai 
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dengan soal yang mereka ambil di bank soal tersebut. Model pembelajaran 

Contextuan Teaching and Learning (CTL) berbantu media papan teka-teki 

pintar ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan bertanya dasar 

prestasi belajar siswa, karena siswa akan lebih memahami materi pelajaran, 

terlebih materi yang diajarkan mengenai permasalahan sehari-hari siswa atau 

pada konteks realita fakta yang ditemui siswa dalam kehidupan secara 

langsung, sehingga siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

dan mampu mengeluarkan pendapatnya dan saling bekerjasama sehingga 

pembelajaran menjadi aktif, dengan demikian maka tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik.  

Penelitian juga pernah dilakukan oleh Atalia (2018) yang berjudul 

“Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Menggunakan Model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) Pada Siswa Kelas IV SDN 1 Ngraho 

Kedungtuban Blora” yang menyatakan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) siswa dapat 

mengemukakan pemikirannya, saling bertukar pendapat, saling bekerjasama 

apabila dalam satu kelompok ada teman yang merasa kesulitan, dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam mengkaji dan menguasai materi 

pembelajaran IPA sehingga nantinya akan meningkatkan prestasi belajar IPA 

pada siswa. Meningkatnya prestasi belajar siswa, dapat dilihat dari nilai 

rata-rata kelas terjadi peningkatan yaitu pada pra tindakan 57, siklus I 76, dan 

siklus II 86. Ketuntasan belajar siswa pada pra tindakan 27%, tes siklus I 67%, 

dan tes siklus II 100%. 
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 Permasalahan yang terjadi di kelas IV SDN Wiradadi, maka peneliti 

dan guru kelas sepakat untuk melakukan upaya perbaikan yang diharapkan 

mampu meningkatkan keterampilan bertanya siswa dan prestasi belajar siswa 

dengan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan berjudul 

“Upaya Meningkatkan Keterampilan Bertanya Dasar dan Prestasi Belajar 

Siswa Melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Berbantu Media Papan Teka-teki Pintar Pada Siswa Kelas IV Tema 8 SDN 

Wiradadi ”. 

 

B.  Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peningkatan 

keterampilan bertanya dasar dan prestasi belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantu media 

papan teka-teki pintar pada siswa kelas IV tema 8 di SDN Wiradadi?” dari 

rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan bertanya dasar pada siswa 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) berbantu media papan teka-teki pintar pada siswa kelas IV tema 8 

di SDN Wiradadi?. 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantu media 

papan teka-teki pintar pada siswa kelas IV tema 8 di SDN Wiradadi?. 
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C. Tujuan Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas di SDN Wiradadi ini memiliki beberapa 

tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran agar lebih bermakna dan menyenangkan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) berbantu media papan teka-teki pintar dapat 

meningkatkan keterampilan bertanya dasar siswa di kelas IV tema 8 

di SDN Wiradadi. 

b. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) berbantu media papan teka-teki pintar dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas IV pada tema 8 di SDN 

Wiradadi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan 

pembelajaran dan memberikan informasi mengenai penerapan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk penelitian 

selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah 

1) Membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) berbantu media papan teka-teki pintar di SDN 

Wiradadi. 

2) Memotivasi pihak sekolah untuk menerapkan penggunaan 

strategi, model dan metode yang kreatif dan inovatif sehingga 

pembelajaran dan prestasi belajar siswa di SDN Wiradadi dapat 

ditingkatkan. 

b. Bagi Guru 

1) Menambah pengetahuan guru dalam mengembangkan proses 

pembelajaran di sekolah dasar. 

2) Meningkatkan pengetahuandan keterampilan guru dalam 

penggunaan berbagai model, metode atau strategi mengajar. 

3) Mengembangkan kompetensi guru dalam merancang dan 

menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

c. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan keterampilan bertanya dasar siswa dalam 

mengikuti pelajaran, sehingga prestasi belajarnya meningkat. 

2) Membuat siswa lebih mudah dalam meningkatkan keterampilan 

bertanya dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) .  
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d. Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan peneliti mengenai cara belajar yang 

dapat menjadikan siswa paham dan aktif. 

2) Memberikan pengalaman kepada peneliti dalam penerapan 

strategi baru yang dapat sesuai dengan karakteristik siswa. 

3) Memberikan pengalaman berharga untuk bekal menjadi guru 

yang lebih kreatif dan inovatif. 
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