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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar  Belakang Masalah 

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki obyek abstrak  dibangun 
melalui penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis 
dari kebenaran sehingga keterkaitan antar konsep matematika bersifat sangat kuat dan 
jelas. Matematika merupakan  ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 
modern dan memajukan daya pikir menusia. Oleh karena itu pendidikan matematika perlu 
diberikan pada peserta didik untuk membekali siswa berpikir logis, analistis, sistematis, 
kritis, kreatif serta mempunyai kekampun untuk bekerjasa sama (Kurikulum, 2004:5) 
Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi 
oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang 
dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan 
diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini (Pujiati dkk, 2009 :1). 

Mata pelajaran matematika pada kenyataannya matematika dianggap sulit. Materi 
mata pelajaran Matematika pada umumnya adalah menggunakan proses logika yang 
dianggap sulit oleh siswa SD Negeri Dukutalit 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati 
Tahun pelajaran 2011/2012. Mata pelajaran Matematika secara keseluruhan dari kelas                  
1 – kelas 6 rata-rata pada semester I dan semester II kurang dari 7,0. Lebih khusus lagi 
dapat peneliti lihat pada hasil tes formatif mata pelajaran Matematika kelas 4 semester I 
dengan pokok materi bangun, ruang. 

Dari 30 siswa hanya 10 siswa yng mencapai target  ketuntasan belajar atau nilai 
7,5 keatas, sedangkan 20 siswa belum mencapai target ketuntasan belajar atau nilai 7,5 
kebawah dan hasilnya pun belum memuaskan. Melihat hasil yang diperoleh siswa 
menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa dan ketuntasan siswa kurang dari 
standar yang ditetapkan terhadap materi pelajaran matematika dengan pokok materi luas 
jajaran genjang dan luas segitiga, maka peneliti mengajukan penelitian untuk 
melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. 
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 Penelitian ini bertujuan agar penguasaan siswa dan ketuntasan nilai matematika 
terhadap materi pelajaran matematika dengan dengan pokok bahasan luas jajaran 
genjang dan segitiga.  

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran Matematika pada pokok materi luas 
jajaran genjang dan luas segitiga, dengan indikator mengidentifikasi luas jajaran genjang 
dan luas segitiga di kelas 4 semester I, ternyata guru mengalami beberapa masalah yang 
sangat berpangaruh pada keberhasilan siswa dalam memahami materi ini. 

Pemahasam siswa tentang pelajaran matematika terlihat pada hasil tes formatif 
siswa yang sebagian besar belum mencapai target ketuntasan. Dari 30 siswa hanya 10 
siswa (33,3%) yang mencapai target ketuntasan belajar, sedangkan 20 siswa (66,6%) 
belum mencapai hasil yang memuaskan. 

Selama pembelajaran berlangsung siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, 
siswa  tidak suka karena merasa takut matematika pelajaran yang sulit, siswa tidak berani 
bertanya. Pada saat guru memberikan pertanyaan, siswa tidak merespon dan tidak bisa 
menjawab pertanyaan dari guru. 

Melihat kondisi yang demikian penulis sebagai guru, ingin memperbaiki hasil nilai 
siswa kelas  SDN Dukutalit melalui Penelitian Tindakan Kelas. Upaya peningkatan nilai 
matematika dengan  menggunakan metode eksperiman dengan metode Contextual 

Teaching and Learning (LCT) agar siswa mudah memahami pelajaran matematika, guru 
dapat memberikan contoh langsung kepada murid serta murid dapat bertanya apabila 
ada kesulitan dalam mempelajari  matematika. 

 
1.3.  Cara Pemecahan Masalah 

Dari hasil tersebut peneliti meminta bantuan teman sejawat untuk mengatasi 
kekurangan pembelajaran yang dilaksanakan, dari hasil diskusi cara pemecahan masalah 
yang terjadi dalam pembelajaran, antara lain : 
1. Guru menerapkan metode eksperimen dengan pendekatan kontekstual sehingga 

kegiatan pembelajaran dapat hasil belajar yang maksimal dan ketuntasan belajar 
meningkat. 
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2. Guru dapat mengembangkan keterlibatan fisik dan mental serta emosional siswa 
diharapkan dapat diperkenalkan pada suatu cara atau kondisi pembelajaran yang 
dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan juga perilaku yang inovatif dan kreatif. 

3. Melatih dan mengajar siswa secara aktif dengan mengikuti tahap-tahap 
pembelajaranya.  
 

1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan analisis masalah-masalah yang menjadikan penyebab ketidak 

berhasilan siswa dalam memahami materi pembelajaran matematika dengan pokok 
materi jajaran genjang dan luas segitiga, masalahanya adalah prestasi belajar siswa 
belum baik dan metode pembelajaran kurang optimal.  Maka dirumuskan masalah 
“Apakah melalui metode eksperimen dengan pendekatan pembelajaran CTL dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Dukutalit 02 Kecamatan 
Juwana Kabupaten Pati?” 

 
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.5.1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar 
matematika melalui metode eksperimen dengan pendekatan pembelajaran CTL siswa 
kelas 4 SDN Dukutalit 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

1.5.2.  Manfaat Penelitian Pembelajaran 
a. Manfaat bagi siswa 
1) Dapat meningkatkan nilai matematika siswa 
2) Dapat meningkatkan keterampilan berfikir melakukan suatu penellitian terhadap 

pemahaman bangun ruang dengan pokok bahasan volume balok, volume kubus, volume 
prisma dan volume tabung. 

b. Manfaat bagi guru 
1) Dapat meningkatkan ketrampilan mengajar 
2) Memperkaya pengalaman dalam menerapkan pelajaran matematika melalui perbaikan 

pembelajaran di kelas. 
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3) Dapat menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika melalui 
perbaikan pembelajaran di kelas.  

c. Manfaat bagi sekolah 
Sebagian besar kebijakan untuk menerapkan proses pembelajaran kepada  guru-guru 
dikelas lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


