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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Saat ini, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Pengaruh perkembangan tersebut sangat 

luas, mecakup segala bidang kehidupan manusia. Salah satunya dalam  

bidang pendidikan. Berkembangnya teknologi menjadikan dunia pendidikan 

menjadi semakin maju pula. Segala macam kebutuhan pendidiak seperti: 

buku-buku pelajaran, sarana prsarana, media pembelajaran pendidikan sangat 

bervariatif dan mudah didapatkan. Sehingga memudahkan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah serta dapat meningkatkan potensi peserta didik, 

meningkatkan kreatifitas, serta melatih kemandirian mereka sesuai dengan 

bakat dan kemampuan mereka masing-masing.  

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum  

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 

tentang Sistem Pendidikan NasionaL (2003:40), yaitu 

bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 

 
Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah maupun potensi peserta didik secara  keseluruhan, 

khususnya di sekolah dasar. Jenjang sekolah dasar merupakan awal 

dimulainya pendidikan formal bagi anak. Dimana mereka akan mendapatkan 
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pendidikan dan pembelajaran yang sangat jauh berbeda dengan apa yang 

mereka dapatkan dari pendidikan sebelumnya. Di sekolah dasar mereka harus 

mempelajari beberapa mata pelajaran, yang semuanya memiliki kompleksitas 

dan karakteristik masing-masing.  

Dari sekian banyak mata pelajaran yang ada di sekolah dasar, terdapat 

salah satu mata pelajaran yang kebanyakan siswa tidak menyuakinya. Mata 

pelajaran tersebut adalah Matematika. Seperti yang terjadi di SDN 1 Rawoh, 

khususnya di kelas VI. Ketika mereka ditanya tentang mata pelajaran yang 

paling sulit, mereka akan menjawab matematika. Mereka menganggap 

pelajaran matematika adalah momok yang menakutkan dan sulit untuk 

dikerjakan. Padahal mata pelajaran tersebut merupakan materi wajib yang 

harus dipelajari oleh siswa, bahkan merupakan mata pelajaran yang di ujikan 

dalam Ujian Nasional. Dalam hal ini guru harus mampu mencari cara tentang 

bagaimana mentransfer matari matematika kepada peserta didik agar konsep-

konsep matematik dapat diterima dengan mudah dan mereka mengingatnya 

dalam waktu yang lama. 

Turmudi (2009:68) berpendapat bahwa standar profesi dalam 

pembelajaran matematika bersandar pada dua asumsi yaitu: 

1. Guru adalah perubahan kunci dalam perubahan cara ( strategi) dimana 

matematika diajarkan dan matematika dipelajari. 

2. Untuk perubahan yang demikian, guru perlu memiliki dukungan jangka 

panjang dan dorongan berupa sumber. 
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Pada proses pembelajaran matematika kompetensi dasar menentukan rata-rata 

hitung dan modus sekumpulan data, peneliti mengadakan observasi. 

Berdasarkan observasi dalam pembelajaran di kelas VI SDN 1 Rawoh, 

menunjukkan adanya permasalahan-permalahan yang muncul.  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di kelas VI SDN 1 

Rawoh, menunjukkan bahwa banyak siswa yang kurang memahami materi 

pelajaran, siswa tidak berani bertanya, suasana kelas tegang, siswa tidak 

terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa ragu-ragu dalam menjawab 

pertanyaan. Disamping itu, dalam kegiatan pembelajaran guru juga merasa 

belum maksimal dalam mengajar. Dalam pembelajaran, guru terlalu cepat 

dalam menyampaikan materi pelajaran, contoh-contoh soal terlalu sedikit, 

serta metode atau pendekatan yang digunakan masih bersifat konvensional. 

Guru terlalu mendominasi kegiatan belajar mengajar di kelas, tanpa 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep 

materi yang sedang mereka pelajari. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka perolehan hasil prestasi belajar 

siswa dalam tes formatif mata pelajaran matematika kompetensi 

dasarmenentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data belum optimal 

atau dengan kata lain sangat mengecawakan. Hal ini dapat dilihat, dengan 

KKM (kriteria ketuntasan minimal) pada mata pelajaran matematika 65,  

hanya 8 siswa saja yang telah berhasil melampauinya, dan sisanya mereka 

belum dapat mencapai nilai minimal tersebut.  
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Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika guru perlu 

melakukan refleksi dan usaha secara terus menerus untuk mencari perbaikan. 

Terdapat banyak sekali teori yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika. Menurut pendapat 

Dienes dalam Karso (2004:1.16) agar anak bisa memahami konsep-konsep 

matematika dengan mengerti maka haruslah diajarkan secara berurutan mulai 

dari konsep murni, konsep notasi, dan berakhir dengan konsep terapan. 

Sedangkan Realistic Mathematic Education (RME) dalam Nurhadi (2004:11) 

menjelaskan bahwa pembelajaran matematika harus dikaitkan dengan 

kehidupan nyata siswa. Maka dalam penelitian ini peneliti memilih 

pendekatan kontekstual (Contextual Taeching and Learning) yang secara teori 

dapat meningkatkan pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika, 

dan diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

matematika.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Pemahaman Konsep Dalam Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 

Kontekstual (Contextual Teaching and learning) Pada Siswa SDN 1 Rawoh 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini difokuskan 

sebagai berikut: 



 

 

5

1. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN 1 Rawoh, 

Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Karangrayung; 

2. Obyek dalam penelitian ini adalah Pendekatan Pembelajaran Kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning); 

3. Peningkatan pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika dengan 

pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) dengan 

mengadakan tes awal dan tes akhir. 

 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah melalui pendekatan kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) dapat meningkatkan pemahaman konsep dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas VI SDN 1 Rawoh tahun 

2012/2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarka latar belakang rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian inin adalah  untuk mengetahui peningkatkan pemahaman konsep 

dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) pada siswa kelas VI SDN 1 Rawoh. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Dapat dijadikan sebagai perbaikan kualitas pendidikan dan 

pembelajaran yang berupa terwujudnya pembelajaran matematika yang 

bermakna serta memudahkan siswa dalam memahami konsep menentukan 

rataan hitung atau mean dan nilai yang sering muncul atau modus dari 

sekumpulan data. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

1) Meningkatkan pemahaman konsep dalam pembelajaran 

matematika; 

2) Memudahkan siawa mempelajari materi  matematika; 

3) Memperoleh pelajaran Matematika yang menarik dan 

menyenangkan; 

4) Meningkatkan  keaktifan dan kreativitas siswa dalam 

memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika.; 

5) Meningkatkan prestasi belajarnya.  

 

b) Bagi Guru 

1) Menemukan pendekatan yang tepat dalam mengajar;  

2) Membantu menumbuhkan kreativitas guru dengan pendekatan 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning); 

3) Membantu mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi; 

4) Meningkatkan  profesionalisme guru dalam proses pembelajaran; 

5) Menambah wawasan dan keterampilan pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu pembelajarannya. 
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c) Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kuantitas output lulusan; 

2) Membantu mewujudkan sekolah efektif; 

3) Mengembangkan kurikulum di tingkat sekolah dasar; 

4) Meningkatkan budaya mutu pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




