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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, 

sikap dan tingkah lakunya, ketrampilannya, kecakapan dan kemampuannya, 

daya reaksinya, daya penerimaannya dan aspek lainnya yang ada pada 

individu (Nana Sudjana, 2009: 28). 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi 

merupakan hasil dari proses belajar. Hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan 

faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Adapun yang 

dapat digolongkan ke dalam faktor yang datang dari diri siswa itu sendiri salah 

satunya adalah minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang 

(Slameto, 2003: 57). Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa 

dengan penggunaan metode pembelajaran ceramah yang digunakan guru, 

sehingga minat terhadap pelajaran matematika pada siswa kelas III SD N 1 

Simo masih sangat rendah. Siswa tidak memiliki minat yang tinggi untuk 
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mengikuti pelajaran matematika, hal tersebut dapat dilihat dari hanya 13 siswa 

yang memperhatikan pelajaran (31%), sedikitnya siswa yang bertanya yaitu 

hanya 7 siswa, hanya 10 siswa yang mau mengerjakan soal kedepan kelas ( 

23,8% ), sedikitnya siswa yang menanggapi pekerjaan siswa lain (35%)dan 

masih sedikitnya siswa yang aktif dalam kelas ( 38% ). Sedangkan yang 

diharapkan guru, minat belajar siswa dalam pelajaran matematika minimal 

70%.  

Selain permasalahan diatas, permasalahan lain dalam pembelajaran 

matematika ditentukan oleh faktor guru. Pembelajaran dengan pendekatan 

yang masih konvensional tidak dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

Ketika seorang guru menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan 

menghibur maka minat siswa terhadap pelajaran tersebut diharapkan akan 

meningkat. 

Permasalahan ini harus segera diatasi dengan cara atau metode yang 

susuai dengan kondisi siswa dan lingkungan pembelajaran, yang dalam hal ini 

adalah siswa sekolah dasar. Menurut Jeon Peaget (dalam Endyah Murniati, 

2007: 14) menjelaskan bahwa perkembangan siswa usia Sekolah Dasar pada 

hakikatnya berada dalam tahap operasional konkrit, namun tidak menutup 

kemungkinan mereka masih berada pada tahap praoperasi. Bila anak berada 

pada tahap praoperasi maka mereka belum memahami hukum-hukum 

kekekalan, sehingga bila diajarkan konsep penjumlahan besar kemungkinan 

mereka tidak akan mengerti. Sedangkan siswa yang berada pada tahap operasi 

konkrit memahami hukum kekekalan, tetapi ia belum bisa berfikir secara 
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deduktif, sehingga pembuktian dalil-dalil matematika tidak akan dimengerti 

oleh mereka. Hal ini berarti bahwa strategi pembelajaran matematika haruslah 

sesuai dengan perkembangan intelektual / perkembangan tingkat berfikir anak, 

sehingga diharapkan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar itu lebih 

efektif dan menyenangkan.  

Menurut Andayani (2009:4), CTL merupakan strategi pembelajaran 

yang menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata, selain 

itu terdapat ciri penanda bahwa CTL dapat mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan dunia nyata. Sehingga 

strategi CTL (Contextual Teaching Learning) dapat diterapkan secara terpadu 

untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik, interaktif dan seuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Hal ini agar lebih berkonteks pembelajaran CTL 

dapat dipadukan dengan menggunakan Media Pembelajaran yang susuai. 

Sesuai kaidah CTL bahwa pembelajaran harus ada hubungan dengan dunia 

nyata, maka dapat diambil kesimpulan bahwa media yang digunakan harus 

nyata atau konkrit sehingga pembelajaran matematika tidak hanya sekedar 

gambar atau grafik, namun dapat disentuh dan ditemukan dalam keseharian 

siswa. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpukan bahwa minat belajar 

matematika akan meningkat jika dalam proses pembelajarannya digunakan 

model pembelajaran dan dipadukan dengan media pembelajaran yang tepat. 

Salah satu model pembelajaran yang tepat untuk pelajaran matematika adalah 

Strategi  CTL, sedangkan media yang tepat untuk bersanding dengan metode 
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ini adalah media benda konkrit. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 

mengambil judul Penelitian Tindakan Kelas ” Peningkatan Minat Belajar 

Matematika Melalui Strategi CTL dan Media Benda Konkrit pada siswa 

kelas III SD Negeri I Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012/2013”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan Strategi CTL dan Media Benda Konkrit untuk 

meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas III SD Negeri 1 

Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2. Bagaimana cara mengatasi kendala penerapan Strategi CTL dan Media Benda 

Konkrit untuk meningkatkan minat  belajar matematika pada siswa kelas III 

SD Negeri 1 Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan minat belajar Matematika siswa kelas III SD Negeri 

1 Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa kelas III 

SD Negeri I Simo 

b. Untuk mengetahui Strategi CTL dan Media Benda Konkrit dalam 

meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas III SD 

Negeri 1 Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013 

c. Untuk memaparkan cara mengatasi kendala Strategi CTL dan Media 

Benda Konkrit dalam meningkatkan minat belajar matematika pada 

siswa kelas III SD Negeri 1 Simo Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis  

a) Hasil penelitian ini nanti secara teoretis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika, umumnya pada peningkatan 

mutu pendidikan matematika melalui Strategi CTL dan Media Benda 

Konkrit. 

b) Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan 

datang. 



6 

 

c) Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi 

pembelajaran berupa penggeseran dari paradigma mengajar menuju ke 

paradigma belajar yang mementingkan pada proses untuk mencapai hasil.  

 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi siswa 

Meningkatnya minat  siswa sehingga dapat mengembangkan potensi diri 

secara optimal terutama dalam belajar matematika selanjutnya. 

b) Bagi guru  

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bahwa Strategi CTL dan Media 

Benda Konkrit dapat  digunakan sebagai salah satu alternatif dalam KBM 

matematika. 

c) Bagi sekolah  

Memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha perbaikan proses 

pembelajaran, sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah. 

 


