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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu persoalan yang sangat kompleks. semua orang 

mengakui bahwa pendidikan sangatlah penting. Menurut Budiningsih, (Purwadi, 

2015).  

“Bangsa yang ingin maju, membangun dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakat dan 

dunia mengakui pula bahwa pendidikan adalah kunci keberhasilan dalam upaya meningkatkan 

Sumber Daya Manusia ((SDM) yang bermutu, pendidikan memegang peranan penting. 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pendidikan sangat penting untuk 

menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu, maka pendidikan harus 

diberikan sejak awal kepada anak - anak.  

 Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional, 

Menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Tujuan pendidikan di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, 

membentuk kreatifitas peserta didik, dan membentuk watak peserta didik. Tujuan 

tersebut sesuai dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang terdapat di pembukaan 

UUD 1945 alenia ke empat. Perwujudannya melalui pendidikan bermutu pada setiap 

satuan pendidikan di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tentunya 

banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran. 

Faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua golongan, yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Pencapaian hasil belajar juga dipengaruhi banyak faktor, 

menurut Slameto (2010: 54) faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu: 

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yang  
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berasal dari dalalm diri peserta didik. Faktor intern meliputi tiga faktor yaitu faktor 

jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yang 

berasal dari luar diri peserta didik, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. 

Pembelajaran yang berhasil adalah terjadinya perubahan sikap pada diri peserta didik 

dan dikuasainya materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik sesuai dengan 

tujuan, indikator yang telah ditetapkan pada rencana pembelajaran. Untuk mencapai 

tujuan tersebut dan menciptakan SDM yang bermutu, salah satunya dapat melalui 

pembelajaran Matematika. 

 Matematika merupakan bagian penting dalam ilmu pengetahuan atau ilmu 

study, amat berguna dan banyak memberi bantuan dalam mempelajari disiplin ilmu 

yang lain dan matematika sangat penting dalam kehidupan, dalam pemecahan masalah 

sehari – hari. Sebagai mana yang di ungkapkan Suherman (2003: 60) bahwa para 

pelajar memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan 

semua masalah dalam kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu maka dapat dikatakan 

bahwa setiap orang memerlukan pengetahuan matematika dalam berbagai bentuk dan 

kebutuhannya maka dari itu matematika wajib di pelajari dari tingkat sekolah dasar 

hingga sekarang dengan harapan mata pelajaran matematika dapat berguna bagi 

kelangsungan hidup ini dan masa yang akan datang, membuat cara berfikir seorang 

lebih berfikir terbuka. 

 Hal ini tercantum dalam Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 416) yaitu 

mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali siswa kemampuan berfikir logis, analitis, sitematis, 

kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Pada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini, banyak orang mengakui peranan matematika dalam 

kehidupan sehari – hari maupun dalam pengembangan ilmu yang lain. Namun juga 

perlu di sadari bahwa banyak orang menganggap pelajaran matematika pelajaran yang 
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sukar, sulit dan kurang menyenangkan. Dalam meningkatkan hasil pembelajaran yang 

optimal dan memberikan layanan yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, guru 

hendaknya menggunakan beberapa metode, pendekatan, strategi, dan model 

pembelajaran. Gatot (2008) salah satu komponen yang menentukan ketercapainya 

kopetensi adalah penggunaan strategi matematika, yang sesuai dengan (1) topik yang 

sedang dibicarakan, (2) tingkat perkembangan intelektual peserta didik, (3) prinsip dan 

teori belajar, (4) keterlibatan aktif peserta didik, (5) keterkaitan dengan kehidupan 

peserta didik sehari – hari, dan (6) pengembangan dan penalaran matematis. Dunia 

pendidikan telah memperkenalkan dan menerapkan berbagai metode, pendekatan, 

model pembelajaran sesuai dan tujuan karakteristik mata pelajaran. Dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, guru sebaiknya menggunakan metode, dan 

model pembelajaran  bervariasi sesuai dengan pembelajaran yang akan disajikan 

kepada peserta didik. 

 Peserta didik pada jenjang sekolah dasar adalah anak – anak yang masih suka 

bermain dan masih kesulitan untuk memahami sesuatu yang abstrak. Maka dari itu guru 

harus pandai dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk mengubah 

pembelajaran abstrak menjadi kongkrit dan menyenangkan sehingga pembelajaran 

mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika 

terdapat materi pembelajaran yang abstrak, hal ini akan menyulitkan pemahaman 

peserta didik terhadap materi pembelajaran, bahkan siswa cenderung tidak semangat 

belajar, peserta didik tidak mampu menguasai pembelajaran dengan baik yang disaikan 

oleh guru atau membuat peserta didik pasif. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan pada SD yang ada di 

Mlowokarangtalun. Penulis mengambil sampel dari beberapa SDN di 

Mlowokarangtalun, antara lain yaitu SDN 1 Mlowokarangtalun dan SDN 4 

Mlowokarangtalun. Dalam observasi yang dilakukan di SDN 1 Mlowokarangtalun, 

wawancara yang dilakukan dengan wali kelas IV yaitu bapak Gito Prihantono dan 

meminta data hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Dari 

wawancara yang telah dilakukan di SDN 1 Mlowokarangtalun didapatkan data hasil 
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belajar peserta didik kelas IV. hasil belajar peserta didik masih rendah, peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran masih merasa busan dan cenderung pasif. Guru belum 

menerapkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan karena keterbatasan waktu dan 

persiapan. Dalam observasi kedua yang dilakukan pada SDN 4 

Mlowokarangtalun, wawancara yang telah dilakukan  dan meminta data hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran matematika kelas IV. Dari data yang didapat dari 

bapak Ridho Setyono selaku wali kelas IV, hasil belajar peserta didik kurang 

memuaskan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Ridho, pada 

pembelajaran matematika selama ini belum menggunakan pembelajaran inovatif dan 

penggunaan alat peraga, karena keterbatasan waktu untuk mempersiapkan 

pembelajaran.  

 Dari observasi yang telah dilakukan  di SDN 1 dan SDN 4 Mlowokarangtalun, 

faktor kurang berhasilnya pencapaian hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran 

matematika adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru dikarenakan pembelajaran kurang inovatif dan metode yang 

digunakan tidak melibatkan peserta didik secara langsung masih berpusat pada guru, 

suasana kelas kurang menyanangkan, peserta didik cenderung pasif. Dosen Fakultas 

Psikologi Universitas Negeri Malang, Sudjiono (Tribunjogja.com) mengatakan, pada 

tahun 2010 sebanyak 35.567 atau 6,66 persen siswa SMP dan MTs di Jawa Timur dan 

1600 atau 20 persen peserta didik dibalik papan tidak lulus dalam ujian nasional. 

Penyebabnya nilai Bahasa Indonesia dan Matematika sangat rendah yakni kurang dari 

empat. Menurutnya faktor yang mempengaruhi pada hasil belajar matematika adalah 

efikasi diri dan kegiatan pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. 

 Apabila mata pelajaran matematika di ajarkan, pelajaran tersebut masih bersifat 

abstrak, sehingga peserta didik kurang memahami pembelajaran tersebut karena pada 

masa-masa sekarang peserta didik masih berfikir kongkrit, lebih mudah di pahami jika 

pembelajaran matematika tersebut mengambil materi dari kehidupan nyata yang 

bersifat nyata (kontekstual). Beberapa penelitian yang telah dilakukan menawarkan 
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model pembelajaran yang bersifat kontekstual dan dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, antara lain: 

 Yuliana, 2013 (repository.uksw.edu) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan Media Gambar Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Ngambakrejo 03 Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013” 

menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan setelah 

diberikan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran CTL berbantuan media 

gambar dalam 2 siklus. 

 Dyah, 2007 (lib.unnes.ac.id) Berdasakan penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh bahwa aktivitas peserta didik selama pembelajaran dengan menggunakan 

model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) lebih efektif dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional. 

 Sutrini, 2012 (repository.uksw.edu) dengan judul skripsi “Peningkatan Hasil 

Belajar Matematika Melalui Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

bagi siswa kelas III SDN Sukoharjo 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 

Semester II Tahun Ajar 2011/2012”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setelah 

peserta didik diberi tindakan dalam 2 siklus menggunakan model PMR, hasil belajar 

peserta didik mengalami peningkatan. 

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal & Asto, 2015 

(ejournal.unesa.ac.id) menunjukan bahwa hasil belajar peserta didik yang diberi model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) lebih baik dibandingkan 

dengan pembelajaran langsung (konvensional).  

 Pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau bisa 

disebut juga sebagai metode ceramah, karena sejak dulu metode ini di gunakan sebagai 

alat komunikasi antara guru dengan siswa dalam pembelajaran. Kelebihan metode ini 

adalah guru mudah menguasai kelas, dapat diikuti dalam jumlah siswa yang besar, 

mudah mempersiapkan dan melaksanakan, guru mudah menerangkan pembelajaran 

dengan baik. Sedangkan kelemahannya adalah bila sering digunakan dan terlalu lama 
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akan membosankan, guru menyimpulkan bahwa peserta didik mengerti dan tertarik 

pada ceramahnya, menyebabkan peserta didik menjadi pasif. 

Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah model 

pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata. 

Mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan kehidupan sehari – hari. Dengan demikian pembelajaran yang menggunakan 

model CTL akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga membuat peserta 

didik tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran, maka akan berpengaruh 

dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Sedangkan model Pembelajaran 

Matematika Realistik adalah model pembelajaran yang berangkat dari dunia nyata atau 

realistik. Pelaksanaan dengan menempatkan realitas pengalaman peserta didik sebagai 

titik awal pembelajaran. Dengan demikian pelaksanaan pembelajaran diambil dari 

masalah – masalah dari dunia nyata kemudian dipecahkan secara bersama – sama 

dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini akan mempermudah peserta didik memahami 

materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Penggunaan model PMR akan 

membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, sehingga secara 

tidak langsung akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik yang lebih baik.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang digunakan adalah eksperimen. 

Penelitian ini dilaksanakan karena untuk mengetahui manakah model pembelajaran 

yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 1 & 4 

Mlowokarangtalun, apakah model pembelajaran CTL atau PMR. Sehingga akan 

dilakukan penelitian eksperimen yang bejudul “Efektifitas penggunaan model 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dan Contextual Teaching and Learning 

(CTL)  Dalam Pembelajaran Matematika Terhadap Hasil Belajar Peserta didik Kelas 

IV SDN 1 Mlowokarangtalun dan SDN 4 Mlowokarangtalun. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah terdapat perbedaan efektifitas penggunaan model 

pembelajaran Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dengan Contextual Teaching 
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and Learning (CTL) pada hasil belajar mata pelajaran matematika kelas IV SDN 1 

Mlowokarangtalun dan SDN 4 Mlowokarangtalun. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian adalah 

mengetahui perbedaan efektifitas penggunaan model pembelajaran Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) pada hasil belajar mata pelajaran matematika kelas IV SD 

Negeri gugus Mlowokarangtalun. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis maupun manfaat 

secara praktis. Ada beberapa manfaat yang dapat di ambil dari hasil penelitian ini 

adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian diharapkan mampu mendukung dan memperkuat teori yang 

berkanan dengan model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

penelitian lebih lanjut. Serta dapat meningkatkan pembelajaran yang inovatif dan 

kreatifitas sehingga diharapkan menjadi guru yang professional. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

 Hasil penelitian ini memiliki manfaat yang ditujukan kepada: 

a. Guru 

Berguna bagi guru yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar dan 

meningkatkan prestasi belajar khususnya untuk guru matematika. 

b. Sekolah  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan penelitian bagi pengelola sekolah 

dalam rangka atau perbaikan teknik, metode, model pembelajaran yang lebih 

bervariasi. 

c. Peserta Didik 

Menghilangkan rasa bosan atau jenuh di dalam kelas saat proses pembelajaran 

berlangsung karena dalam metode pembelajaran Pembelajaran Matematika 
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Realistik dan Contextual Teaching and Learning siswa di arahkan untuk siswa 

lebih aktif dan meningkatkan hasil belajar. 

d. Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


