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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dunia pendidikan sangatlah kompleks.Berbagai faktor mempengaruhi 

keberhasilan pendidikan tanpa kita pernah tahu faktor manakah yang paling 

berpengaruh secara universal.Namun demikian seorang guru tak akan berhenti 

belajar dan berinovasi. 

Hal mendasar yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan salah satunya 

dapat dilihat melalui bagaimana pelaksanaan proses belajar-mengajarnya.Belajar 

yang berkualitas ditentukan dengan bagaimana materi yang disampaikan dapat 

diserap dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta bermanfaat bagi 

kehidupan diri sendiri,keluarga,masyarakat,bangsa,dan negara. 

Saat ini pada kenyataannya model pembelajaran yang diterapkan 

umumnya menggunakan pembelajaran konvensional yang lebih menekankan pada 

tujuan yang ingin dicapai dari proses belajar dibandingkan bagaimana tahapan-

tahapan atau isi dari proses belajar itu sendiri.Pada akhirnya metode belajar yang 

digunakan hanya ceramah.Siswa dipaksa menerima materi dan menghafalnya. 

Demikian tak terkecuali pada pelajaran matematika di SDN Sentul 02. 

Pada proses pembelajaran, tidak banyak guru yang berupaya menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan melalui pengalaman 

langsung untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran matematika 
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itu sendiri.Hal ini nampak ketika guru menjelaskan materi yang telah disiapkan , 

memberikan soal latihan yang bersifat rutin dan prosedural,siswa hanya mencatat 

atau menyalin materi , dan siswa cenderung menghafal rumus-rumus atau aturan-

aturan matematika secara tidak bermakna dan pengertian.Kondisi ini 

mencerminkan  suatu proses pembelajara matematika yang tidak berpusat pada 

siswa dan tidak memfasilitasi keaktifan siswa dalam mempelajari matematika .

 Proses pembelajaran yang tidak menarik dan merujuk pada lebih dari satu 

fakta yang menunjukkan rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matemetika .Maka guru berupaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

matematika.Upaya itu dapat dilakkukan dengan cara mengubah metode 

pembelajaran. 

Pada pembelajaran CTL guru tidak mengharuskan siswa menghapal fakta-

fakta tetapi guru hendaknya mendorong siswa untuk mengkontruksi pengetahuan 

dibenak mereka sendiri. Melalui CTL siswa diharapkan belajar melalui 

„mengalami‟ bukan „menghapal‟. Dalam pembelajaran, guru perlu memahami 

konsepsi awal yang dimiliki siswa dan mengaitkan dengan konsep yang akan 

dipelajari. 

Setiap objek langsung pengajaran matematika tersebut memiliki tingkat 

kesulitan yang menuntut kemampuan kognitif yang berbeda,maka mengajarkan 

objek langsung dalam pengajaran matematika memerlukan strategi mengajar 

tersendiri yang sesuai dengan objek yang sedang dipelajari. 
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Cara yang terbaik untuk menyampaikan materi pelajaran matematika,ada 

kecenderungan untuk memilih sebuah model pembelajaran yang menekankan 

bahwa anak akan belajar lebih baik jika anak ”mengalami” sendiri apa yang 

dipelajarinya,bukan „mengetahui‟-nya. Pembelajaran yang berorientasi target 

penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi „mengingat‟ jangka 

pendek,tetapi gagal dalam membekali anak dalam memecahkan persoalan jangka 

panjang .Dan ini terjadi di kelas-kelas sekolah kita. 

Pendekatan kontekstual (contextual teaching and learning / CTL) adalah 

suatu pendekatan pengajaran yang dari karakteristiknya memenuhi harapan 

itu.Sekarang ini pembelajaran dan pengajaran kontekstual menjadi tumpuan 

harapan dalam upaya  „menghidupkan‟ kelas secara maksimal. Kelas yang „hidup‟ 

diharapkan dapat mempermudah terhadap pemahaman materi yang dipelajari dan 

mengimbangi perubahan yang terjadi di luar sekolah yang demikian 

cepat.Pembelajaran dalam Pendekatan kontekstual (CTL)  merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dan situasi 

dunia nyata siswa dengan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan  yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Elin Rosalin,2008:27). 

Pada kenyatan yang dijumpai penulis di lapangan,kegagalan dalam belajar  

yang dihadapi siswa  karena kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika. Hal ini disebabkan karena dalam proses belajar mengajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional sehingga proses belajar monoton 

yang menyebabkan siswa jenuh.Hal ini sangat mematikan kreatifitas anak dan 
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menghilangkan  unsur belajar bermakna. Menyampaikan materi matematika 

seharusnya tidak hanya transfer materi saja,perlu diterapkan sebuah metode 

pembelajaran yang  proses pembelajarannya  berlangsung alamiah dalam bentuk 

kegiatan siswa bekerja dan mengalami.Pada kelas V, model pembelajaran yang 

bersifat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran matematika sangat diperlukan 

karena pada jenjang ini anak sudah bisa menemukan konsep secara langsung 

dengan pengalamannya sendiri.Dan pada jenjang ini materi yang diajarkan banyak 

memuat soal cerita materinya berupa masalah  pada kehidupan sehari-hari yang 

dialami siswa. 

.Berdasarkan permasalahan diatas; guru yang masih menggunakan model 

pembelajaran  yang konvensional,murid yang hanya mencatat dan menghafal 

,keaktifan siswa dalam pembelajaran kurang, serta pembelajaran yang tidak 

bermakna, maka untuk mengatasi masalah tersebut digunakan  model 

pembelajaran kontekstual.Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

yangberjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Untuk 

Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Ssiswa Kelas V SDN Sentul 02 Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

B. Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Pembelajaran matematika kelas V SDN Sentul 02. 

2. Model pembelajaran yang di gunakan adalah model pembelajaran 

kontekstual. 

3. Aspek yang akan ditingkatkan adalah keaktifan siswa.  
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C.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut 

didepan,penulis memfokuskan permasalahan : 

“ Apakah penggunaan model pembelajaran kontekstual dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas  

V SD N Sentul 02”. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan peneliti yang diharapkan dari penelitian ini menjadi masukan bagi 

guru dan siswa untuk meningkatkan aktifitas dalam proses belajar mengajar 

sehingga kegiatan belajar menjadi bermakna. 

2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan khusus penelitian   tindakan 

kelas ini adalah  penggunakan metode pembelajaran kontekstual untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika kelas V SD 

N Sentul 02 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dari tindakan kelas ini diharapkan memberi manfaat ,yaitu 

1. Manfaat Teoritis 

Menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PTK dengan 

topik yang sama dan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan 

keaktifan siswa dalam belajar, pada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran kontekstual. 
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2. Manfaat Praktis 

a.Bagi siswa : 

1) Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi siswa, berkembang daya                       

kreatifitas dan inovasinya. 

2) Dapat meningkatkan berfikir kritis serta meningkatkan kemampuan   

siswa      dalam pemecahan masalah. 

      b.Bagi guru :  

1) Penelitian ini meningkatkan rasa percaya diri, dapat membangun           

pengetahuan dan pengalaman menjadi suatu teori dalam praktek 

tindakan kelas. 

2) Melatih kemandirian dalam menyusun program pembelajaran. 

        c.Bagi sekolah : 

1) Penelitian ini dapat memberikan masukan yang baik bagi sekolah 

untuk selalu mengadakan pembaharuan. 

2) Memajukan program sekolah pada umumnya kearah yang lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 


