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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2. Kajian Teori

2.1 Pembelajaran Matematika di SD

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia.Matematika merupakan ilmu yang mempelajari 

struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Wahyudi (

2011:15)mengemukakan “Belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar 

konsep, struktur konsep dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya”.

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang beragam agar 

terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan 

siswa. Menurut Suyitno Amin (2004 : 2)Pembelajaran matematika adalah suatu 

proses atau kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan 

matematika kepada para siswa, yang didalamnya terkanduug upaya guru untuk 

menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, 

dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru 

dengan siswa serta antara siswa dengan siswa dalam mempelajari matematika 

tersebut.

Guru mata pelajaran matematika perlu memilih pendekatan pembelajaran 

yang tepat, agar tujuan pembelajaran tercapai. Guru mata pelajaran matematika 

dapat memilh satu atau beberapa metode mengajar yag dirasa tepat dalam suatu 

kegiatan pembelajaran matematika dan dapat pula memilih satu atau beberapa 

pendekatan pembelajaran yang dirasa tepat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam pembelajaran 

matematika adalah dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning, karena dengan menggunakan pendekatan pemebelajaran ini dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi dan 
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memberikan siswa kesempatan seluas-luasnya untuk memecahkan masalah 

matematika dengan strateginya sendiri.

2.2 Hakikat Matematika

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika 

di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. 

Untuk menguasai teknologi dimasa depan diperlukan penguasaan matematika 

yang kuat sejak dini.

Kata “matematika” berasal dari kata “mathema” dalam bahasa Yunani 

yang diartikan sebagai “sains, ilmu pengetahuan, atau belajar”, juga 

“mathematikos” yang diartikan sebagai “suka belajar”. Matematika secara 

umum ditegaskan sebagai penelitian pola-pola dari struktur, perubahan dan 

ruang, seorang mungkin mengatakan matematika adalah penelitian bilangan 

dan angka. Dalam pandangan formalis, matematika adalah pemeriksaan 

aksioma yang menegaskan struktur abstrak menggunakan logika simbolik dan 

notasi matematika. Ada pendapat yang terkenal yang memandang matematika 

sebagai pelayan dan sekaligus raja dari ilmu-ilmu lain. Menurut Siti Aslikah, 

(2009:34) “Matematika adalah ilmu dasar yang melandasi dan melayani 

berbagai ilmu pengetahuan lain”.

Matematika yaitu pengkajian logis mengenai bentuk, susunan, besaran dan 

konsep-konsep yang berkaitan, matematika seringkali dikelompokkan ke dalam 

tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri, walaupun demikian tidak 

dibuat pembagian yang jelas karena cabang-cabang ini telah bercampur baur. 

Pada dasarnya aljabar melibatkan bilangan dan pengabstrakannya analisis 

melibatkan kekontinuan dan limit, sedangkan geometri membahas bentuk dan 

konsep-konsep yang berkaitan (Kamus Matematika, Balai Pustaka, Jakarta 

2003).
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Garis besar Program Pengajaran Sekolah Dasar (1994:4) dalam (Siti 

Aslikah, 2009) menyebutkan matematika sekolah dasar sebagai salah satu 

unsur memasukkan instrumental, yang memiliki dasar abstrak dan berdasarkan 

kebenaran konsisten, dianjurkan di sekolah dasar bertujuan agar siswa 

memiliki keterampilan matematika sebagai dasar peningkatan dan perluasan 

dari matematika sekolah dasar untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

siswa mempunyai pandangan yang luas, memiliki sikap logis, kritis, cermat, 

kreatif, dan disiplin, serta menghargai kegunaan matematika.

Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek-

aspek bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data. Sedangkan 

tujuan pembelajaran matematika adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, evisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang di peroleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Sesuai dengan hakekat pendidikan metematika maka tujuan pendidikan 

matematika tidaklah hanya sekedar agar siswa dapat memiliki kemampuan 

berhitung, melainkan juga melalui pendidikan matematika diharapkan dapat 

menimbulkan kemampuan siswa yang dapat dialihgunakan, serta membentuk 

sikap logis, kritis, cemat, kreatif dan disiplin, sekaligus juga mempersiapkan 
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siswa agar dapat menggunakan matematika dalam menyelesaikan soal-soal dan 

pemecahan masalah dengan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari hari 

serta dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.

2.3. Belajar dan Hasil Belajar

Belajar  merupakan  hal  terpenting  yang  harus  dilakukan  manusia  

untuk menghadapi  perubahan  lingkungan  yang  senantiasa  berubah  setiap  

waktu,  oleh karena  itu  hendaknya  seseorang  mempersiapkan  dirinya  untuk  

menghadapi kehidupan  yang  dinamis  dan  penuh  persaingan  dengan  

belajar,  dimana didalamnya  termasuk  belajar  memahami  diri  sendiri,  

memahami  perubahan,  dan perkembangan  globalisasi.  Sehingga  dengan  

belajar  seseorang  siap  menghadapi perkembangan  zaman  yang  begitu  

pesat.  Belajar  merupakan  suatu  proses perubahan  sikap  dan  perilaku  yang  

berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalaman pendapat tersebut didukung oleh 

penjelasan Slameto (2010:2) “Belajar  adalah  suatu  proses  usaha yang 

dilakukan seseorang untuk  memperoleh suatu perubahan tingkah laku  yang  

baru secara keseluruhan sebagai  hasil  pengalamannya  sendiri  dalam  

berinteraksi  dengan lingkungannya”. 

Dari  uraian  yang  mengacu  pendapat  para  ahli  di  atas  dapat  

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha perubahan tingkah laku 

yang melibatkan jiwa  dan  raga  sehingga  menghasilkan  perubahan  dalam  

pengetahuan, pemahaman, nilai dan sikap yang dilakukan oleh seorang 

individu melalui latihan dan  pengalaman  dalam  interaksinya  dengan  

lingkungan  yang  selanjutnya dinamakan hasil belajar. 

Sudjana (2005:34) mengemukan “Hasil belajar siswa pada hakikatnya 

adalah perubahan mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotoris yang 

berorientasi pada proses belajar mengajar yang dialami siswa”. Sementara 

Menurut Gagne dalam Suprijono, (2009 : 5-6) Hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan. Sudjana (2005:35) mengatakan bahwa hasil belajar itu 

berhubungan dengan tujuan instruksional dan pengalaman belajar yang dialami 
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siswa, sebagaimana dituangkan dalam bagan 1:

Bagan.1 Hubungan Tujuan Instruksional, Pengalaman Belajar, dan Hasil      

Belajar

Tujuan intruksional

                                                                   a               b

                                                                                                             

         Pengalaman belajar                   c Hasil belajar

      (Sumber : Sudjana (2005:43))

Bagan diatas menggambarkan unsur yang terdapat dalam proses belajar 

mengajar. Hasil belajar dalam hal ini berhubungan dengan tujuan instruksional 

dan pengalaman belajar. Sudjana( 2005:43) mengemukakan "Adanya tujuan 

instruksional merupakan panduan tertulis akan perubahan perilaku yang 

diinginkan pada diri siswa”. Sementara pengalaman belajar meliputi apa-apa 

yang dialami siswa baik itu kegiatan mengobservasi, membaca, meniru, 

mencoba sesuatu sendiri, mendengar, mengikuti perintah.

Sistem pendidikan nasional dan rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional pada umumnya menggunakan 

klasifikasi hasil belajar Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 

tiga ranah, ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Ranah kognitif berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni: knowledge 

(pengetahuan), comprehension (pemahaman), aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat 

aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan 

dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni: penerimaan, jawaban atau 

reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotoris berkenaan 

dengan hasil belajar. Sudjana (2005:54) Keterampilan dan kemampuan 

bertindak yang terdiri atas enam aspek, yakni: gerakan refleks, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

pengetahuan, pemahaman dan atau keterampilan proses yang dimiliki atau 

diketahui siswa setelah ia mengalami proses belajar mengajar. Jadi hasil belajar 

matematika adalah kemampuan-kemampuan/pengalaman baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik yang diperoleh dari proses belajar mengajar tentang 

matematika yaitu suatu aktivitas mental untuk memahami arti dan hubungan 

simbil-simbol yang kemudian diterapkan pada situasi nyata.

2.4. Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)

Dalam Strategi Belajar Mengajar, kita mengenal istilah-istilah seperti 

pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan 

teknik pembelajaran. Salah satu yang akan gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak 

ataupun sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada 

pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum, di 

dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode 

pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Macam-macam pendekatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan contextual teaching and learning.

2. Pendekatan konstruktivisme. 

3. Pendekatan deduktif dan induktif. 

4. Pendekatan konsep dan proses. 

5. Pendekatan sains, teknologi dan masyarakat (STM).

Dari bermacam-macam  pendekatan pembelajaran, pendekatan yang akan 

dipilih dalam penelitian adalah pendekatan pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL). Depdiknas (2003: 05) mengemukakan “Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning suatu strategi pembelajaran yang 

menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka.
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Dari konsep diatas terdapat tiga hal yang harus kita pahami, ketiga hal 

tersebut diantaranya adalah Pertama : CTL menekankan kepada proses 

keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Kedua : CTL mendorong agar 

siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi 

kehidupan nyara. Ketiga : CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupan.

Nur M (Wardani Sri, 2004:6) menyatakan bahwa pendekatan 

pembelajaran kontekstual  menekankan pada konteks sebagai awal 

pembelajaran sebagai ganti dari pengenalan konsep secara abstrak, dalam 

pembelajaran matematika yang Contextual Teaching and Learning proses 

pengembangan konsep-konsep dan gagasan-gagasn matematika bermula dari 

dunia nyata. Secara umum, pembelajaran Contextual Teaching and Learning

terdiri dari 7 komponen yaitu :

(1) Inkuiri

a. Diawali dengan pengamatan menuju pemahaman konsep.

b. Siklus : amati-tanya-analisa-rumuskan.

c. Kembangkan dan gunakan ketrampilan kritis.

(2) Bertanya

a. Untuk mendorong, membimbing, dan menilai siswa.

b. Dalam kegiatan berbasis inkuiri dipakai siswa.

(3) Kontruktivis

a. Membangun sendiri pemahaman.

b. Kembangkan pemahaman melalui belajar bermakna

(4) Masyarakat Belajar

a. Berbicara, berbagi pengalaman.

b. Bekerja sama.

(5) Penilaian Otentik

a. Ukur pengetahuan dan ketrampilan
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b. Perlu menerapkan pengetahuan dan keterampilan.

c. Nilai produk dan kinerja.

d. Tugas kontekstual-relevan.

e. Ukur produk dan proses.

(6) Refleksi

a. Cara berpikir tentang yang dipelajari.

b. Review, respon kejadian, kegiatan, pengalaman.

c. Catat yang dipelajari, renungkan ide-ide baru.

d. Dapat berupa jurnal, hasil diskusi, karya dan poster.

(7) Pemodelan

a. Pikirkan secara mendalam.

b. Demonstrasikan seharusnya siswa belajar.

c. Contohkan yang harus ditiru siswa.

2.5 Media Pembelajaran

Hamalik (2005:14) mengemukakan “Media pembelajaran adalah alat, 

metode, dan teknik yang digunakan untuk lebih mengaktifkan komunikasi dan 

interaksi antara guru dengan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah”. Media pembelajaran menurut Atwi Suparman (2008:6) “Media dapat 

diartikan sebagai alat bantu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, 

informasi dan bahan pelajaran untuk merangsag pikiran, perasaan, perhatian, 

dan keterampilan makna belajar”. Sedangkan Schramm (Daryanto, 2010:17) 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara itu, Arif 

Sadiman (2008:9) berpendapat “Media pembelajaran adalah sarana fisik untuk 

menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan 

sebagainya”. 
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Media pembelajaran berdasarkan realitasnya dapat dibedakan atas dua 

golongan, yaitu media nyata dan media buatan. Media nyata yaitu segala jenis 

benda atau objek nyata (tidak secara khusus dirancang untuk dijadikan media) 

yang dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran atau sumber belajar di 

dalam upaya mengefektifkan proses belajar mengajar. Sebaliknya, media 

buatan yaitu benda atau objek yang secara khusus dirancang dan dibuat untuk 

dijadikan sebagai alat bantu pembelajaran atau sebagai sumber belajar di dalam 

upaya mengefektifkan proses belajar mengajar.

Dalam belajar prinsip, konsep dan aturan dapat diperoleh nilai tinggi 

apabila media pembelajarannya menggunakan media power point. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini penulis menggunakan media power point sebagai 

media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SD Negeri 

2 Karanggeneng dalam pembelajaran matematika materi pokok pecahan 

sederhana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa media berperan penting dalam proses 

komunikasi, termasuk belajar mengajar. Melalui proses komunikasi, pesan atau 

informasi dapat diserap dan dihayati orang lain. Dalam proses belajar 

mengajar, media yang digunakan untuk memperlancar komunikasi belajar 

mengajar disebut media instruksional edukatif.

2.6. Media Pembelajaran Power Point

Penggunaan media merupakan salah satu komponen penting di dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Penggunaan media dipandang penting oleh 

karena membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penyiapan 

media pembelajaran menjadi salah satu tanggung jawab guru.

Sejalan dengan kemajuan dibidang komunikasi dan teknologi serta 

tingginya dinamika dalam dunia pendidikan semakin meluas pula tuntutan dan 

peluang penggunaan media yang lebih maju dan bervariasi di dalam proses 

pembelajaran. Terutama, dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, 

berbagai kemungkinan dan kemudahan ditawarkan di dalam upaya memberi 

solusi terhadap berbagai masalah pembelajaran, terlebih untuk pengembangan 
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media. Teknologi kumputer menawarkan berbagai kemungkinan dan 

kemudahan menghasilkan dan mengolah audio-visual sehingga pembuatan 

media pembelajaran yang lebih maju dan variatif dapat dilakukan.

Microsoft mengembangkan salah satu program (software) yang dapat 

digunakan sebagai perangkat untuk mempresentasikan di dalam proses 

pembelajaran di sekolah, yakni Microsoft Power Point. Program ini selain 

untuk presentasi, juga menyediakan berbagai fasilitas untuk berkreasi, 

mengolah, dan mengimput file audio maupun visual. Keterbatasannya di dalam 

berkreasi dan mengolah audio-visual dapat diselesaikan dengan 

mengintegrasikan dengan program-program lain. Hasil kreasi dan olahan dari 

program lain kemudian diinput ke dalam program ini untuk diolah dan 

dipresentasikan dan diaplikasikan sebagai media pembelajaran.

Microsoft Power point merupakan salah satu bagian aplikasi MS Office 

yang dapat digunakan untuk membantu merancang dan menyajikan kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dibuat dalam power point dapat 

berisi tampilan teks maupun grafis yang terbagi dalam slide-slide. Setiap slide 

dapat berisi penjabaran topik yang divisualisasikan dalam bentuk tulisan, 

gambar maupun tabel. Dengan adanya animasi dan multimedia yang 

menyertainya maka kegiatan pembelajaran akan lebih hidup, menarik dan 

efektif.

Presentasi adalah sebuah keterampilan yang perlu dikuasai setiap pekerja 

profesional. Bagi guru, presentasi dengan menggunakan Power point dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dengan media 

presentasi yang menarik, guru dapat mengkomunikasikan dengan baik 

materinya.

Adapun hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan untuk membuat media 

presentasi dengan Power Point 2007 yang efektif, sbb:

1. Persiapan

• Tentukan topik materi yang akan dipresentasikan

• Persempit topik materi menjadi beberapa pemikiran utama.

• Buatlah kerangka utama materi yang akan dipresentasikan.
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2. Langkah-langkah membuat media pembelajaran dengan Power point 2007

• Bukalah program Power Point di komputer anda.

• Mulailah dengan New file.

• Pilih silde design yang diinginkan.

• Inputlah judul utama materi presentasi yang akan disampaikan pada slide   

pertama.

• Inputlah sub judul materi di slide kedua (bila dipandang perlu cantumkan 

kembali judul utamanya).

• Selanjutnya, inputlah point-point pokok materi setiap sub secara berurut 

pada slide-slide berikutnya.

• Anda dapat membuat atau memanfaatkan gambar sederhana dengan 

menggunakan fasilitas shapes dan clip art yang telah tersedia pada menu 

insert

• Melalui menu insert, anda dapat pula mengimput berbagai macam ilustrasi 

(chart, picture, sound, movie). Untuk dapat mengimput picture, sound, 

movie anda harus lebih dahulu menyiapkan file-nya di dalam komputer 

yang anda gunakan.

• Tampilan Template / background hendaknya sederhana, kontras dengan 

objek (teks, gambar, dll), dan konsisten.

• Jenis huruf (font) yang digunakan hendaknya tidak berkaki (san serif) 

seperti Arial, Tahoma, Cilibri, dan semacamnya. Hindari menggunakan 

huruf berkaki (serif) seperti Times New Roman, Century, Courier, atau jenis 

huruf rumit seperti Forte, Algerian, Freestyle Script, dan semacamnya . 

Jenis huruf hendaknya konsisten.

• Hindari menggunakan huruf terlalu kecil. Besar huruf yang disarankan 

minimal 18 pt (misalnya: 32 pt untuk judul, 28 pt untuk sub judul, 22 pt sub 

sub judul, dst).

• Bila menggunakan Bullet hendaknya tidak lebih dari 6 bh dalam satu slide.
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• Warna yang digunakan hendaknya serasi dengan tetap memperhatikan asas 

kontras. Berikan penonjolan warna pada bagian yang dipentingkan. Hindari 

menggunakan lebih dari tiga macam warna.

• Gunakan Visualisai (gambar, animasi, audio, grafik, video, dll) untuk 

memperjelaskan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Visualisasi lebih dari 

sekedar kata-kata (Kalau bisa divisualisasikan kenapa harus dengan kata-

kata). Namun, penggunaan visualisasi yang berlebihan akan menjadi 

distraktor.

• Hindari menggunakan lebih dari 25 kata dalam satu slide.

3. Teknik Presentasi

• Buat suasana yang santai dan rileks untuk pendengarmu, misalnya dengan 

guyonan yang relevan, atau ambil perhatian mereka dengan bahasa tubuh 

atau peristiwa yang dramatik.

• Gunakan kata ganti "personal" (misalnya kita) dalam memberikan 

presentasi.

•   Lakukan kontak mata dengan pendengar.

• Presentasikan topik kamu dengan menggunakan suara yang ramah/akrab, 

tapi beri variasi sebagai penekanan pada beberapa kata.

• Gunakan kata/kalimat transisi yang memberitahukan pendengar bahwa 

kamu akan menuju ke pemikiran yang lain.

• Berilah pertanyaan-pertanyaan kepada pendengar untuk melibatkan 

mereka.

• Ambil kesimpulan sesuai dengan pemikiran/argumentasi yang sudah 

dipresentasikan.

• Sisakan waktu untuk pertanyaan, dan mintalah masukkan pada: isi 

presentasi (ide-ide berhubungan yang mungkin belum disentuh).

2.7 Hubungan CTL dengan Pembelajaran Matematika

Sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai 

dengan keadaan siswanya maka sangatlah penting bagi seorang pendidik 

mengetahui karakteristik siswanya. Selain karakteristik yang perlu diperhatikan 
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kebutuhan peserta didik. Adapun karakeristik dan kebutuhan peserta didik 

dibahas sebagai berikut: pertama anak SD adalah senang bermain. 

Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan 

yang bermuatan permainan lebih – lebih untuk kelas rendah. Guru SD 

seyogyanya merancang pendekatan pembelajaran yang memungkinkan adanya 

unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan pendekatan 

pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya 

diselang saling antara mata pelajaran serius seperti Matematika, IPA, dengan 

pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani, atau 

Seni Budaya dan Keterampilan (SBK),  kedua adalah senang bergerak, orang 

dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan 

tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya 

merancang pendekatan pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau 

bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, 

dirasakan anak sebagai siksaan, ketiga dari anak usia SD adalah anak senang 

bekerja dalam kelompok. Dari pergaulannya dengan kelompok sebaya, anak 

belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti: belajar 

memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak 

tergantung pada diterimanya dilingkungan, belajar menerimanya tanggung 

jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat (sportif), mempelajari 

olah raga dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang pendekatan 

pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam 

kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Karakteristik ini membawa 

implikasi bahwa guru harus merancang pendekatan pembelajaran yang 

memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat 

meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang 

untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok, keempat 

anak SD adalah senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu 

secara langsung. 

Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap 

operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar 
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menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar 

pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, 

fungsi-fungsi badan, pera jenis kelamin, moral, dan sebagainya.Bagi anak SD, 

penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak 

melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang 

dewasa. Dengan demikian guru hendaknya merancang pendekatan 

pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran. 

Dengan demikian pemahaman terhadap karakteristik peserta didik dan 

tugas-tugas perkembangan anak SD dapat dijadikan titik awal untuk 

menentukan tujuan pendidikan di SD, dan untuk menentukan waktu yang 

tepat dalam memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan 

anak itu sendiri.

Berdasarkan beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa CTL dapat 

diaplikasikan atau diterapkan kedalam pembelajaran dikelas 3 khususnya 

dalam mata pelajaran Matematika materi pokok pecahan sederhana. Karena 

anak SD khususnya di kelas 3 masih pada fase bermain. sehingga dalam 

pembelajaran guru harus beranjak dari hal-hal yang konkrit yakni dalam 

kehidupan sehari-hari misal ketika ibu ke pasar pulang membawa oleh-oleh 1 

kue tar dan mempunyai anak 3, berapa bagian yang didapat setiap anak. Guru 

juga harus merancang pendekatan pembelajaran dengaan menunjukan slide 

power point sebagai media pembalajaran, dibuat semenarik mungkin untuk 

menarik perhatian siswa agar siswa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran.

2.8. Perbedaan Pendekatan CTL dengan Pendekatan Tradisional

Menurut Depdiknas ( 2004 : 17) pembelajaran CTL juga mempunyai 

perbedaan pendekatan Kontekstual dengan pendekatan tradisional adalah :

Pendekatan CTL

1. Menyandarkan pada pemahaman makna.

2. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa.

3. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
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4. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang  

disimulasikan.

5. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

siswa.

6. Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang.

7. Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan, menggali, 

berdiskusi, berpikir kritis, atau mengerjakan proyek dan pemecahan 

masalah (melalui kerja kelompok).

8. Perilaku dibangun atas kesadaran diri.

9. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman.

10. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. yang bersifat subyektif.

11. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut 

merugikan.

12. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik.

13. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat, konteks dan setting.

14. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik.

Tradisional

1. Menyandarkan pada hapalan

2. Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru.

3. Siswa secara pasif menerima informasi, khususnya dari guru.

4. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis, tidak bersandar pada realitas 

kehidupan.

5. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya 

diperlukan.

6. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu.

7. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan 

buku tugas, mendengar ceramah, dan mengisi latihan (kerja 

individual).

8. Perilaku dibangun atas kebiasaan.

9. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan.

10. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor.
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11. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan 

hukuman.

12. Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik.

13. Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas.

14. Hasil belajar diukur melalui kegiatan akademik dalam bentuk 

tes/ujian/ulangan.

2.9. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang dilakukan Siti Cholipah, yang berjudul “Penerapan 

Pendekatan CTL (Contextual Teaching And Learning) Dalam Pembelajaran 

Pembagian Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa Kelas 3 di SDN Tasikmadu 

Malang”. Diantaranya: (1) sebelum diterapkan pendekatan Contextual tampak 

siswa kurang berminat terhadap materi pelajaran matematika sehingga prestasi 

belajar siswa kurang memuaskan, (2) setelah diterapkan pendekatan CTL pada 

siklus 2 dan siklus 3 selama proses belajar mengajar berlangsung cukup 

berhasil hal ini tampak pada keaktifan siswa dalam menanggapi baik berupa 

pertanyaan dan sanggahan yang berlangsung selama proses pembelajaran. 

Siswa nampak antusias memahami materi di bandingkan dengan pendekatan 

yang digunakan sebelumnya, (3) penggunaan pendekatan CTL pada siklus 1, 

siklus 2, siklus 3 dapat meningkatkan nilai prestasi belajar siswa materi 

pelajaran matematika pokok bahasan pembagian. Pada tahun 2006 peneliti 

menyimpulkan bahwa, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mampu 

meningkatkan perestasi dan pemahaman siswa terhadap materi pembagian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mikrotul Jamilah, yang berjudul 

“Penerapan Pendekatan CTL (Contextual Teaching And Learning) Melalui 

Metode Inquiry Dan Tanya Jawab Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 

Energi Bunyi Pada Siswa Kelas IV MI Al Fatah Banjarejo Pakis di Malang”. 

Pada tahun 2009 penulis menyatakan bahwa, pembelajaran menggunakan 

pendekatan kontekstual (Contextual Teaching And Learning) dan tanya jawab 

dalam penelitian ini karena materi-materi Ilmu Pengetahuan Alam membahas 

tentang hubungan manusia dengan alam dan segala keanekaragamannya sangat 
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dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pendekatan CTL ini dirasa dapat 

membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena pendekatan CTL 

ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari sini maka, MI Al-

Fatah Banjarejo Pakis di Malang sudah mulai menerapkan pembelajaran 

dengan pendekatan CTL dan ini menjadi motivasi bagi guru dalam 

pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Penelitian lain yang juga berkaitan dengan media power point sebagai 

media pembelajaran adalah penelitian Abdurrahman, 2009 yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa dengan Menggunakan Media 

Power Point Dalam Pembelajaran Kompetensi Sistem Pengisian di Kelas XI A 

SMK Texmaco Pemalang Tahun Pelajaran 2009/2010”, menunjukkan bahwa 

siswa yang diajar dengan menggunakan metode animasi prestasi belajarnya 

lebih baik dari pada siswa yang diajar dengan menggunakan metode 

mekanistik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa yang diajar dengan 

menggunakan metode animasi dengan nilai rata-rata 85,34 sedangkan nilai 

rata-rata yang diajar dengan menggunakan metode mekanistik dengan nilai 

rata-rata 70,66.

Hasil penelitian yang dilakukan Janles Malado, Tahun 2012. 

Pengunaan Media Pembelajaran Power Point Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Menggunakan Alat Ukur Listrik Dan 

Elektronika di SMK Negeri 2 Bitung. (Penelitian Pada Siswa Kelas X Jurusan 

Listrik SMK Negeri 2 Bitung). Skripsi. Tondano. Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Manado. 

Menunjukan. Hasil analisis data dengan menggunakan analisis uji rata rata 

dua pihak dengan analisis statistic uji-t, bahwa penggunaan media 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik 

dibanding dengan siswa yang hanya diajarkan dengan metode ceramah. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil perhitungan hipotesis data dimana terhitung lebih 
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besar dari tabel atau (10,96 > 2,00). Dengan demikian bahwa pembelajaran 

Menggunakan Alat Ukur Listrik dan Elektronika akan lebih berhasil jika 

dilakukan melalui penggunaan media pembelajaran power point yang 

dipadukan dengan LCD Proyektor.

Semua hasil penelitian diatas menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

melalui pendekatan CTL dengan media power point dapat meningkatkan 

pemahaman siswa sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Sehubungan 

dengan hal tersebut dirasa perlu untuk lebih mengembangkan penelitian yang 

telah ada.

2.10. Kerangka Berpikir

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah, Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning  dengan  

media power point, media pembelajaran merupakan sarana interaksi guru 

dengan siswa di dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian yang perlu 

di perhatikan adalah ketepatan dalam memilih pendekatan pembelajaran dan 

media pembelajaran, media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan 

tujuan, jenis dan sifat materi yang diajarkan. Ketidaktepatan menggunakan 

suatu media dapat menimbulkan kebosanan, kurang dipahami dan monoton 

sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik dan hasil belajar anak terhadap 

pembelajaran rendah.

Suatu kesalahan yang sering terjadi adalah guru kurang memperhatikan 

hasil belajar siswa dalam mengikuti perubahan tahap demi tahap dalam 

mencapai materi pelajaran. Dengan kata lain, siswa hanya dibuat tercengang 

oleh guru dalam mempermainkan rumus yang begitu runtut dalam sebuah 

rangkaian pokok bahasan. Kondisi ini mungkin bagi guru suatu pekerjaan yang 

remeh jika sekedar menulis rumus yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai 

penuntun siswa dalam memahami materi dan penyelesaian soal-soal.

Hasil belajar merupakan salah satu aspek penilaian yang harus dilakukan 

guru pada mata pelajaran matematika, bertalian dengan hal tersebut maka 

kewajiban seorang guru adalah harus bisa menyiapkan pendekatan dengan 
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media pembelajaran yang menarik perhatian siswa sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat.

2.11. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Pembelajaran melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning

dengan media power point dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

kelas 3 SD Negeri 2 Karanggeneng.


