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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Balakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha yang mengembangkan dan membina 

potensi sumber daya manusia melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Dalam dunia pendidikan mempunyai tujuan tertentu, tujuan untuk merubah 

manusia agar dapat memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan berbagai bentuk 

perubahan perilaku dalam belajar dan díharapkan tujuan dalam pendidikan 

dapat tercapai. 

Keberhasilan dalam pembelajaran merupakan tujuan yang utama 

diupayakan oleh setiap guru. Merupakan kepuasan tersendiri apabila 

keberhasilan tercapai dari hasil kerja keras pendidik. Banyak komponen yang 

mendukung keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar, diantaranya adalah 

guru, siswa, metode, alat peraga serta ruang kelas. Semua komponen itu saling 

keterkaitan sehingga dapat menunjang suatu keberhasilan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Pada waktu sekarang ini komponen yang dianggap utama adalah 

sosok seorang guru atau pendidik. Asumsi banyak orang mengenai prestasi 

dan hasil belajar baik bergantung pada sosok seorang guru. Padahal 

keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak hal. Guna 

mengantisipasi asumsi tersebut, maka sebagai seorang guru harus menyikapi 

dengan tepat dan bijaksana. Pada sisi lain komponen siswa juga mendukung 

tercapainya keberhasilan. Konsep-konsep yang berhubungan dengan konsep 
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baru atau materi pelajaran yang diterimanya harus sudah dikuasai oleh siswa. 

Untuk mempelajari suatu materi pelajaran pada dasarnya siswa harus 

memahami dan menguasai konsep dari materi yang akan dipelajari. Hal inilah 

yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan belajar mengajar. 

Dalam pembelajaran dan untuk mencapai keberhasilan dalam 

belajar, siswa harus dapat berpartisipasi aktif baik secara individual maupun 

kelompok. Dan hal ini berkaitan dengan strategi pembelajaran yang tepat yang 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran 

diterapkan agar siswa menjadi aktif, pembelajaran lebih menarik dan 

bermakna. Salah satunya adalah dapat menerapkan strategi pembelajaran get 

real. 

Bedasarkan pengamatan awal yang dilaksanakan oleh peneliti  di 

SD Negeri II Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yaitu pada hari 

Senin tanggal 19 September 2011 tepatnya jam pertama pelajaran yaitu jam 

07.30. Materi yang dibahas dalam pembelajaran matematika mengenai sub 

materi perkalian. Awal pelajaran guru memberikan apersepsi mengenai 

bangun ruang. Akan tetapi banyak siswa tidak merespon atau tidak aktif. 

Tanpa menggunakan media atau alat peraga kemudian siswa diminta mencatat 

serta guru memberikan penjelasan dan contoh latihan soal mengenai materi 

perkalian. Setelah itu guru memberikan latihan soal kepada siswa.  Setelah 

siswa selesai menyelesaikan soal kemudian guru bersama siswa melakukan 

pembahasan atau koreksi secara bersama. Dan diperoleh hasil hanya 10 siswa  

yang mencapai KKM. Sedangkan  11 siswa belum  mencapai KKM. 
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Secara spesifik tindak mengajar yang dilaksanakan oleh guru kelas IV 

dapat disimpulkan bahwa guru dalam penyampaian pembelajaran matematika 

tanpa menggunakan alat peraga. Sehingga siswa tidak begitu antusias dan 

kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Guru masih menggunakan 

strategi pembelajaran konvensional dan kurang bervariasi dalam pembelajaran. 

Sedangkan tindak belajar oleh siswa yaitu siswa kurang aktif karena faktor 

kurang percaya diri  serta tidak bersemangat dalam pembelajaran karena tidak 

menggunakan alat peraga. Dan berdampak pada rendahnya pemahaman konsep 

berkaitan dengan materi pelajaran matematika yang dilaksanakan. Dalam 

pembelajaran juga banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari 

guru. Dan semua itu memberikan gambaran bahwa hasil belajar pembelajaran 

matematika masih rendah.   

Strategi get real adalah strategi yang tepat untuk mendapatkan 

pertisipasi siswa secara keseluruhan ataupun individual. Strategi ini 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjadikan materi pelajaran 

menjadi nyata. Sehingga siswa dapat mengamati dan terlibat langsung dalam 

kegiatan pembelajaran. Dengan strategi ini, diharapkan siswa dapat lebih 

memahami konsep karena secara langsung dapat melihat dan mengamati 

tentang materi yang dipelajari. Serta menjadikan siswa menjadi lebih aktif, 

dan lebih mandiri dalam kegiatan belajarnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 
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di SD Negeri II Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian 

tindakan kelas ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran matematika dengan penerapan strategi 

pembelajaran get real yang dilaksanakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Mangin II 

Karangrayung? 

2. Apakah dengan penggunaan strategi pembelajaran get real dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Mangin II 

Karangrayung? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang 

masalah dan perumusan masalah di atas, maka ruang lingkup masalah 

penelitian dibatasi pada penggunaan strategi pembelajaran get real untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika matematika siswa kelas IV SD Mangin 

II  Karangrayung. 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan dan pembatasan masalah di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran matematika dengan penerapan 

strategi get real yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Mangin II. 

2. Untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar siswa selama proses belajar 

matematika melalui strategi pembelajaran get real pada siswa kelas IV SD 

Negeri Mangin II. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang upaya peningkatan hasil belajar siswa selama proses 

belajar matematika melalui strategi pembelajaran get real yang 

dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan 

pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran get real dalam 

pembelajaran matematika. 

 



6 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan pertimbangan bagi guru atau calon guru untuk 

memilih strategi pembelajaran.  

2) Dapat dijadikan sebagai salah satu altenatif pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

1) Dapat memperoleh pengalaman secara langsung dalam 

pembelajaran strategi get real. 

2) Agar lebih memahami konsep-konsep dalam belajar matematika 

dengan menerapkan kedalam situasi dunia nyata, sehingga belajar 

matematika lebih bermakna dan menyenangkan. 

3) Dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

4) Siswa menjadi senang karena pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. 




