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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Aspek dalam kehidupan yang sangat mendasar bagi pembangunan suatu 

bangsa negara adalah pendidikan. Pada pasal 1 ayat 1, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional  menyatakan 

bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” 

 

Berbicara mengenai masalah pendidikan berarti membicarakan sesuatu 

yang menyangkut kehidupan masa depan suatu bangsa karena kualitas suatu 

bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan, peran pendidikan sangat penting 

untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, dan demokratis. Oleh karena 

itu perlu adanya pembaruan pendidikan yang harus  dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan selain aspek-aspek penting lainnya. 

Matematika merupakan salah  satu  mata pelajaran yang memberikan 

kontribusi positif tercapainya masyarakat yang cerdas dan bermartabat melalui 

sikap kritis dan berpikir logis (Suminarsih, 2007). Oleh karena itu pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada anak sejak dini. Siswa SD adalah siswa yang 

rentang usia 6-11 tahun, pada usia tersebut peran guru sangat penting untuk 

mengarahkan dan membimbing bahkan mendidik siswa agar siswa peka dalam 

mengenali lingkungan sekolah maupun memahami pelajaran yang diajarkan oleh 

guru-gurunya dan tujuan tertentu dalam pembelajaran. Terutama dalam 

pembelajaran matematika yang sering diinterpretasikan sebagai aktivitas utama 

yang dilakukan guru, yaitu guru mengenalkan materi, mungkin mengajukan satu 

atau dua pertanyaan, dan meminta siswa yang pasif untuk aktif dengan memulai 

melengkapi latihan dari buku teks, pelajaran diakhiri dengan pengorganisasian 

yang baik dan pembelajaran selanjutnya dilakukan dengan skenario yang serupa.
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Kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. Berhasilnya tujuan 

pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru secara langsung dapat 

mempengaruhi, membina dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan guna mencapai tujuan pendidikan 

secara maksimal, peran guru sangat penting dan diharapkan guru memiliki cara 

atau model mengajar yang baik dan mampu memilih model pembelajaran yang 

dapat dijadikan pola pilihan, artinya guru boleh memilih model pembelajaran 

yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan Joyce & Weil 

(Rusman, 2011). 

Pembelajaran matematika umumnya didominasi oleh pengenalan rumus 

serta konsep-konsep serta verbal, tanpa ada perhatian yang cukup terhadap 

pemahaman siswa. Disamping itu proses belajar mengajar hampir selalu 

berlangsung dengan metode “chalk and talk” guru menjadi pusat dari seluruh 

kegiatan di kelas, penggunaan metode ceramah dalam arti dominan guru untuk  

bercerita  (Somerset, 1997 dalam Sodikin, 2004: 1). 

Hasil observasi di SDN  Tlompakan 03 pada hari selasa tanggal 5 Januari 

2013 saat pembelajaran Matematika di kelas 5, ditemui ada sebagian siswa yang 

cenderung diam saat diberi pertanyaan oleh guru ketika proses pembelajaran 

berlangsung, hanya beberapa siswa saja atau siswa yang memiliki prestasi yang 

tinggi saja yang mau menjawab pertanyaan sehingga terkadang mempengaruhi 

hasil belajar. Situasi ini menunjukan siswa kurang berperan dalam kegiatan 

pembelajaran Matematika. Dan ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran 

Matematika yang sedang berlansung. Keadaan ini dibuktikan juga dengan hasil 

pembelajaran di kelas 5 pada pembahasan yang sudah dipelajari masih banyak 

yang mendapatkan nilai rendah atau belum mencapai KKM mata pelajaran 

Matematika, terdapat 9 orang siswa tuntas dan 14 orang siswa yang belum tuntas. 

Proses pembelajaran Matematika di SDN Tlompakan 03 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang saat ini dikatakan belum berhasil karena hasil yang dicapai 

masih dibawah nilai ketuntasan minimal KKM yaitu 61. Hal ini terbukti dari hasil 
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ulangan harian siswa pada buku besar tahun ajaran 2012/2013 yang nilainya 

belum mencapai KKM. Hasil ulangan tersebut menunjukkan bahwa siswa belum 

sepenuhnya menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Ketepatan pemilihan model sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil 

belajar. Dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran agar hasil belajar dapat 

meningkat, maka fungsi model pembelajaran sangat penting dimanfaatkan dalam 

proses pembelajaran. Penerapan model dalam suatu proses pembelajaran ini 

bertujuan untuk mempermudah siswa mencerna dan memahami materi pelajaran 

yang diberikan. Salah satu model yang dimaksud adalah model Contextual 

Teaching and Learning (CTL).  

 Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut yang menjadi pemikiran awal 

peneliti untuk mengangkat judul penelitian tentang “Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Melalui Penerapan Model Contextual Teaching And Learning 

(CTL) Siswa Kelas 5 SDN Tlompakan 03 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang Semester 2  Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapat identifikasi masalah yaitu masih 

kurangnya partisipasi siswa atau tidak adanya keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung di kelas. Hal ini terjadi khususnya dalam 

pelajaran Matematika, kurang tepatnya cara guru mengajar dengan kata lain guru 

masih jarang menerapkan model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa ikut 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kebanyakan masih bersifat konvensional 

sehingga timbul kejenuhan dalam diri siswa dan berdampak pada pencapaian hasil 

belajar yang kurang optimal. Model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

memberi kesempatan yang dapat membantu siswa lebih berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga dengan begitu akan berpengaruh pada pencapaian 

hasil belajar menjadi optimal. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan urian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

Apakah  melalui model  Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan bangun ruang pada siswa 

kelas 5 SDN Tlompakan 03 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

Matematika tentang bangun ruang pada siswa kelas 5 SDN Tlompakan 03 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

dengan menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelajaran matematika khususnya pada 

materi bangun ruang. Selain itu dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun secara praktis, antara lain yaitu: 

 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

a. Memberikan gambaran secara teori kepada guru dalam merancang suatu 

pembelajaran dengan menggunakan model Contextul Teaching and Learning 

(CTL) sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

b. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran Matematika. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

Memperoleh pengalaman dalam penerapan model Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada kegiatan pembelajaran di kelas. 
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b. Bagi Siswa 

Dengan penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL) siswa 

lebih aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

c. Bagi Sekolah  

Memperoleh masukan atau sumbangan yang baik tentang penerapan model 

pembelajaran dalam perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan 

prestasi siswa. 

 


