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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan matematika di Indonesia perlu sedikit perubahan terutama pada 

srategi pembelajarannya. Hal ini disebabkan sampai saat ini, siswa banyak 

yang mengeluh dan mengalami kejenuhan dalam belajar matematika. 

Matematika dipandang sebagai pelajaran yang tidak mudah lagi sebagian besar 

siswa, akibatnya siswa kurang suka pada pelajaran matematika. Buharno 

Raymond (2004 :15) mengemukakan “Salah satu karakteristik matematika 

adalah bersifat abstrak, sifat ini menyebabkan siswa sulit memahami konsep 

yang mereka pelajari”.

Menurut Ardhana (Sumadi, 2005 : 2) masalah besar yang dihadapi oleh 

dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah adanya perbedaan paradigma 

yang berupa kesenjangan dan ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai 

dan paradigma yang digunakan. Sebagai contoh dari kesenjangan ini, siswa 

pada setiap jenjang pendidikan dipenuhi dengan informasi-informasi yang 

harus dikuasai siswa, sehingga siswa hanya memiliki pengetahuan jangka 

pendek, sementara kehdupan di masa depan menuntut pemecahan baru secara 

inovatif dalam arti siswa dituntut memiliki pengetahuan jangka panjang. 

Buharno Raymond (2004:15) mengemukakan bahwa proses pembelajaran 

matematika yang berlangsung di sekolah saat ini masih banyak didominasi oleh 

guru. Dimana guru sebagai sumber utama pengetahuan pelajaran matematika. 

Salah satu karakteristik matematika adalah bersifat abstrak, sifat ini 

menyebabkan siswa sulit memahami konsep yang mereka pelajari .

Jenning dan Dune (Suharta, 2002:1) mengatakan bahwa siswa banyak 

mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini menyebabkan matematika kurang mudah bagi siswa, karena 

skema yang telah dimiliki oleh siswa, dan siswa kurang diberikan kesempatan 

untuk menemukan kembali dan mengkonstruksikan sendiri ide-ide matematika.
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Sebagian siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika 

kedalam situasi kehidupan nyata/real. Hal ini menyebabkan sulitnya pelajaran 

matematika bagi siswa, karena pembelajaran matematika menjadi kurang b  

ermakna. Guru dalam pembelajaran di kelas, tidak mengaitkan dengan skema 

yang telah dimiliki oleh siswa dan siswa kurang diberi kesempatan untuk yang 

telah menemukan kembali serta mengkontruksi sendiri ide matematika. 

Mengaitkan pengalaman dengan kehidupan nyata anak dengan ide-ide 

matematika dalam pembelajaran di kelaas penting dilakukan agar dalam 

pembelajaran bermakna. Menurut Van De Henvel-Panhuizen (Suharta,

2002:1), bila anak belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-

hari maka anak-anak akan cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan 

matematika. Pembelajaran matematika menuntut keaktifan guru sebagai 

fasilitator untuk membantu siswa dalam proses pembentukan pengetahuan dan 

penalaran. Keduanya saling menunjang, sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. Proses pembelajaran tersebut akan tercipta bila guru 

dapat menerapkan suatu pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah.

Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran matematika di kelas 

ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika dan pengalaman 

anak dalam kehidupan sehari-hari, selain itu perlu menerapkan kembali konsep 

matematika yang telah dimiliki anak pada kehidupan sehari-hari atau pada 

bidang lain sangat penting dilakukan, dalam hal ini pembelajaran matematika 

yang berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari dan menerapkan 

pembelajaran matematika kehidupan sehari-hari adalah pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL). Menurut Suyitno Amin 

(2004:32)Pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan.
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SD Negeri 2 Karanggeneng merupakan salah satu SD yang terletak di 

kecamatan Godong, kabupaten Grobogan. Kurikulum yang digunakan sudah 

berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), akan tetapi, 

dari hasil observasi yang dilakukan peneliti yang dilakukan di SD Negeri 2 

Karanggeneng khususnya kelas 3, hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika belum memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil nilai tes 

akhir semester untuk mata pelajaran matematika terdapat 60% berada di bawah 

nilai KKM yaitu 75.

    Tabel 1.1 Distribusi Hasil Belajar Matematika Kelas 3 Semester SD Negeri 2 
Karanggeneng tahun ajaran 2012/2013

NO NILAI JUMLAH KATEGORI

1 85 – 94 3 Tuntas
2 75 – 84 9 Tuntas
3 65 – 74 14 Belum Tuntas
4 55 – 64 6 Belum Tuntas
5 45 – 54 13 Belum Tuntas
Jumlah Siswa 45 KKM 75

Berdasarkan tabel di atas diperoleh jumlah siswa yang tuntas/nilai ≥75 

adalah 12 orang ( 26,67%) sedangkan siswa yang belum tuntas/nilai <75 

adalah 33 orang (73,33%). Siswa SD Negeri 2 Karanggeneng mempunyai 

kesulitan dalam memecahkan masalah matematika yang berupa soal 

kontekstual, karena guru dalam mengajar kurang menggunakan metode yang 

berfariasi tetapi yang digunakan guru dalam mengajar selalu menggunakan 

metode konvensional, kurangnya guru dalam memberi contoh-contoh yang 

kongkret dalam pembelajaran. Dari masalah itulah peneliti ingin mengubah 

model pembelajaran yang digunakan guru tersebut, sehingga  PTK menjadi 

alternatif pembaharuan pembelajaran yang peneliti tempuh untuk 

meningkatkan belajar siswa-siswi kelas 3 SD Negeri 2 Karanggeneng 

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, karena hasil prestasi belajar salah 

satunya di tentukan oleh bagaimana kondisi yang berlangsung pada saat 

pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa. Dalam penelitian ini diharapkan 
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siswa dapat mengetahui dan mengaplikasikan pecahan sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dari uraian di atas tampaklah bahwa media merupakan komponen yang 

memegang peranan sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. 

Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan media power point. Diharapkan 

melalui media power point hasil belajar siswa dapat meningkat. Pembelajaran 

matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk 

dikemukakan, karena adanya perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat 

anak dengan hakikat matematika. Matematika  bagi siswa SD berguna untuk 

kepentingan hidup dalam lingkungannya, untuk mengembangkan pola 

pikirnya, dan untuk mempelajari ilmu-ilmu hitung.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media power point

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika kelas 3 SD Negeri 2 

Karanggeneng pada materi pokok pecahan sederhana pada tahun 2012/2013.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat didefinisikan masalah 

sebagai berikut:

1 Pemahaman konsep matematika sampai saat ini masih rendah hal ini 

dikarenakan guru masih menggunakan metode konvensional.

2 Pemahaman konsep matematika masih rendah hal ini ditunjukkan dengan 

hasil belajar siswa yang masih rendah yaitu di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (75).

3 Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang berupa kurangnya 

media yang digunakan dalam pembelajaran sehingga mempengaruhi 

efektifitas pembelajaran.
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1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif dan terarah. 

Adapun yang membatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Peneliti hanya meneliti siswa kelas 3 SD Negeri 2 Karanggeneng  Kecamatan 

Godong Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2012/2013 dengan materi 

pecahan sederhana.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut :

“Apakah penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan 

media power point dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas 3 SD Negeri 2 Karanggeneng tahun pelajaran 

2012/2013?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan media power point siswa kelas 3 SD Negeri 2 

Karanggeneng tahun pelajaran 2012/2013.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini menambah sumber ilmu pengetahuan dan informasi 

dalam bidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan hasil belajar 

yang didukung melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning

dengan media power point dalam setiap kegiatan pembelajaran.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa, meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa SD Negeri 

2 Karanggeneng, sehingga dapat menciptakan kebiasaan belajar, 

mengetahui cara dan teknik belajar ilmu matematika, yang akhirnya 

dapat menguasai ilmu matematika dengan baik.

b. Bagi guru, untuk meningkatkan ketrampilan guru dalam melaksanakan 

inovasi pembelajaran di kelas.

c. Bagi Sekolah, pendekatan pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi guru SD Negeri 2 Karanggeneng dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah khususnya dalam bidang 

matematika.


