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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

          Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

        Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari berbagai 

aspek, salah satunya dari mutu pendidikannya. Pendidikan yang berkualitas 

akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal dan mampu 

berkompetensi. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk 

mengembangkan potensi diri suatu individu yang diperlukan bagi dirinya dan 

masyarakat. Pembelajaran merupakan perpaduan yang harmonis antara 

kegiatan pengajaran yang dilakukan guru dan kegiatan belajar yang dilakukan 

oleh siswa. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, terjadi interaksi antara 

siswa dengan siswa, interaksi antara guru dan siswa, maupun interaksi antara 

siswa dengan sumber belajar. Diharapkan dengan adanya interaksi tersebut, 

siswa dapat membangun pengetahuan secara aktif, pembelajaran berlangsung 
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secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta dapat memotivasi 

peserta didik sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan. 

 Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap 

komponen pendidikan yang terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan 

bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas 

hasil pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran 

yang baik, luhur, pantas benar dan untuk kehidupan. Karena itu tujuan 

pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberi arah kepada segenap kegiatan 

pendidikan dan merupakan sesuatu yang dicapai oleh segenap kegiatan 

pendidikan (Umar Tirtorahardja dan La Sula, 2000:37). 

 Pembelajaran yang bermakna akan membawa siswa pada pengalaman 

belajar yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin 

berkesan apabila proses pembelajaran yang diperolehnya merupakan hasil dari 

pemahaman dan penemuannya sendiri. Proses pembelajaran yang berlangsung 

melibatkan siswa sepenuhnya untuk merumuskan sendiri suatu konsep. 

Keterlibatan guru hanya sebagai fasilitator dan moderator dalam proses 

pembelajaran tersebut. 

 Kemampuan berhitung adalah kemampuan yang dimiliki setiap anank 

untuk mengembangkan kemampuannya, karakteristik perkembangannya 

dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan dirinya.(Susanto 2011:98) 

Pembelajaran berhitung bertujuan untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 
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memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan 

kompetitif (BSNP 2006:109). Oleh karena itu, pembelajaran berhitung penting 

agar peserta didik menjadi sumber daya yang berkualitas dan bermutu. 

 Meskipun demikian kualitas pendidikan yang secara konsisten 

mengalami peningkatan namun hasil yang kurang memuaskan terlihat pada 

beberapa mata pelajaran termasuk pada mata pelajaran berhitung. Sering 

dijumpai kebanyakan siswa memiliki pemahaman konsep yang cukup rendah. 

Hal itu disebabkan adanya anggapan dari siswa tentang sulitnya pelajaran 

berhitung karena sering menggunakan rumus yang membuat siswa belum siap 

dan kebingungan untuk mengaplikasikan variabel-variabel ke dalam rumus 

tersebut sehingga siswa kurang berminat terhadap pelajaran berhitung. 

 Selain itu ketika proses pembelajaran berlangsung sikap siswa 

menunjukkan kurang aktif, malas dalam menerima pelajaran, terlihat jenuh 

sehingga asyik sama teman sebangku, siswa malu untuk bertanya kepada guru 

jika mengalami kesulitan, serta tidak terlihat adanya diskusi sehingga tidak ada 

kerja sama ketika pembelajaran matematika berlangsung yang dikarenakan 

pembelajaran berhitung masih menggunakan metode konvensional.Melihat 

dari uraian tersebut maka mata pelajaran matematika seharusnya merupakan 

suatu pelajaran yang menyenangkan, menantang dan bermakna bagi peserta 

didik. Proses pembelajaran khususnya untuk pembelajaran berhitung akan 

lebih menyenangkan, tidak membosankan dan lebih mudah dipahami siswa 
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jika menggunakan metode pembelajaran yang tepat yaitu metode yang dapat 

melibatkan siswa turut andil dalam proses pembelajaran tersebut. 

 Metode Contextual Teaching and Learning adalah suatu proses 

pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami 

maknamateri pelajaran yang dipelajarinya dan mengaitkannya dengan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau 

keterampilan yang secara fleksibel, sehingga guru dapat menghadirkan situasi 

dunia nyata didalam kelas. 

 Terkait belum optimalnya hasil belajar matematika siswa kelas I SD 

Negeri 1 Sambungharjo. Maka penulis berupa untuk menerapkan metode 

Contextual Teaching and Learning sebagai salah satu alternatif pembelajaran 

bermakna yang menghasilkan pembelajaran yang aktif, kreaktif, efektif dan 

menyenangkan.  

 Berdasarkan titik tolak dari latar belakang masalah di atas maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul: “Peningkatan Kemampuan Berhitung 

Dalam Pembelajaran Sub Tema Gemar Bernyanyi Dan Menari Melalui Metode 

Contextual Teaching And Learning Kelas 1 SD Negeri  1 Sembungharjo 

Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2014/2015” 

 

B. Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan tentang metode 

Contextual Teaching and Learning pada mata pelajaran matematika kelas 1 SD 
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Negeri 1 Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan .Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kemampuan dibatasi pada potensi siswa dalam melakukan suatu pekerjaan 

atau tugas. 

2. Berhitung dibatasi pada aspek penjumlahan. Mata pelajaran yang digunakan 

adalah Matematika. 

3. Metode pembelajaran dibatasi dengan Contextual Teaching And Learning 

(CTL) 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah penerapan metode Contextual Teaching and Learning dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung dalam pembelajaran sub tema gemar 

bernyanyi dan menari siswa kelas 1 SD Negeri 1 Sembungharjo Kecamatan 

Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

D. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tujuan Umum 

Meningkatkan kemampuan berhitung dalam menerapkan metode 

Contextual Teaching and Learning bagi siswa kelas I SD Negeri 1 

Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan 

Tujuan Khusus 

Meningkatkan kemampuan berhitung siswa dalam pembelajaran sub tema 

gemar bernyanyi dan menari melalui metode contextual teaching and learning 

kelas I SD Negeri 1 Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuwan dalam dunia 

pendidikan khususnya tentang kemampuan berhitung dengan melalui 

metode Contextual Teaching and Learning 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

1. Untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran dan 

memberikan pengalaman langsung kepada guru-guru yang terlibat 

dalam proses pembelajaran inovatif. 
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2. Untuk meningkatkan kreatifitas guru supaya dapat mengajar  lebih 

professional dengan menggunakan metode contextual teaching 

and learning. 

b. Bagi Sekolah  

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman lain dalam 

menggunakan metode Contextual Teaching and Learning, 

sehingga kemampuan berhitung siswa meningkat yang pada 

akhirnya mencapai hasil secara maksimal. 

2. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu sekolah sehingga 

sekolah bisa lebih maju dan berkembang. 

c. Bagi Siswa  

1. Supaya siswa dapat tertarik dengan pembelajaran berhitung, 

terutama saat menggunakan metode Contextual Teaching and 

Learning. 

2. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti  

1. Memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

pembelajaran berhitung melalui metode Contextual Teaching and 

Learning. 

2. Memperoleh pengalaman langsung dalam peningkatan proses 

pembelajaran. 


