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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, 

karena pendidikan bertujuan untuk membantu individu mengembangkan 

potensi yang dimilikkinya. Adapun pengertian pendidikan dari beberapa para 

ahli. Pendidikan adalah pengalihan pegetahuan, kebudayaan dan lain-lainnya 

dari generasi tua kepada generasi muda atau generasi penerusnyan. Dalam 

buku Samino (2013: 35). Poerbakawatja & Harahap (dalam Samino 2013: 35) 

menyebutkan bahwa “Pendidikan dalam arti yang luas meliputi semua 

perbuatan dan usaha  dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, 

pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya (Orang menamakan ini 

juga “mengalihkan” kebudayaan dalam bahasa Belanda cultuur overdracht) 

kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi 

fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah”. 

Meskipun banyak terjadi perbedaan tentang pengertian pendidikan, hal 

itu tidak mengakibatkan pertentangan yang tajam, artinya masing-masing para 

ahli memberikan toleransi mengenai perbedaan-perbedaan tersebut dan 

menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai suatu pelengkap dan jika 

perbedaan-perbedaan tersebut disatukan akan menjadikan satu pengertian yang 

utuh.  

Pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih belum bisa dikatakan 

baik. Banyak peserta didik yang menganggap kegiatan pendidikan atau yang 

disebut juga proses pembelajaran kurang menyenangkan, duduk berjam-jam 

mendengarkan guru menyampaikan informasi materi berdasarkan buku teks 

dan telah ditentukan dan mengerjakan tugas dari guru untuk mendapatkan nilai. 

Kegiatan seperti ini adalah rutinitas yang dijalani oleh siswa setiap harinya 

untuk mendapatkan nilai tanpa diimbangi kesadaran untuk menambah 

pengetahuan baru dan menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk 
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memecahkan suatu masalah sehingga siswa menjadi pasif dan pembelajaran 

kurang bermakna. 

Ada berbagai macam pembelajaran di sekolah dasar. Matematika sebagai 

salah satu mata pelajaran di kelas, pelajaran yang mengkaji benda abstrak 

(benda pikiran) yang disusun dalam suatu sistem aksiomatis dengan 

menggunakan simbol dan penalaran. Matematika, bagi siswa adalah mata 

pelajaran yang dianggap paling sulit dan paling membosankan. Hal ini 

disebabkan pada cara mengajar guru yang lebih menekankan hafalan dan 

kecepatan berhitung. Selain itu guru masih menggnakan metode konvensional 

proses drill and practice dalam menyampaikan materi. Siswa diberikan 

definisi-definisi setelah itu contoh soal sehingga para peserta didik hanya 

memperoleh catatan atau soal latihan, selain itu rendahnya hasil belajar 

matematika dikarenakan metode dan media dalam proses belajar kurang 

menarik. Dengan keadaan yang seperti itu menyebabkan sebagian besar siswa 

mendapat hasil belajar kurang dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) ≥ 65. 

Hal ini sangat terlihat jelas di kelas IV SD Muhammadiyah 22 Sruni, 

Surakarta. 

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan perkembangan dalam 

melakukan proses pembelajaran. Guru dituntut untuk melakukan pembelajaran 

yang inovatif, efektif dan menyenangkan. Inovatif yaitu guru melakukan 

pembelajaran yang dirancang terlebih dahulu yang sifatnya baru tidak seperti 

biasanya. Efektif dalam arti guru dapat menguasai iklim kelas dan mampu 

meningkatkan konsentrasi dan minat belajar peserta didik. Menyenangkan 

yaitu guru melaksanakan pembelajaran yang membuat hati siswa senang dan 

membuat siswa berkesan dengan apa yang diajarkan guru, jadi siswa akan lebih 

antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan 

pelajaran yang diberikan oleh guru akan selalu di ingat oleh siswa. 

Dalam proses pembelajaran guru memerlukan model pembelajaran yang 

tepat. Model pembelajaran ada berbagai macam misalnya pembelajaran 

kontekstual. Pembelajaran ini adalah salah satu pembelajaran yang baik untuk 

di terapkan di sekolah dasar karena pembelaaran kontekstual bersifat konkret 
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dan anak usia sekolah dasar 6-12 tahun dalam tahap perkembangan operasi 

konkret. Pada pembelajaran kontekstual proses pembelajaran peserta didik 

dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari dan peserta didik di beri pengalaman yang berkesan. 

Pada pengamatan awal terhadap proses pembelajaran matematika di 

kelas IV SD Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta diperoleh informasi bahwa 

selama proses pembelajaran terutama pada standar kompetensi melakukan 

operasi hitung bilangan bulat. Materi ini sulit dipahami siswa terbukti lebih 

dari 50% siswa mendapat hasil belajar kurang dari KKM ≥ 65. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka muncul ide penelitian yang 

berhubungan dengan hasil belajar, matematika, operasi bilangan bulat dan 

pembelajaran kontekstual dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

tentang Operasi Hitung  Bilangan Bulat melalui Pembelajaran Kontekstual di 

Kelas IV SD Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016” 

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasakan uraian yang di kemukakan dalam latar belakang masalah di 

atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: Rendahnya hasil 

belajar siswa-siswi kelas IV SD Muhammadiyah 22 Sruni dalam belajar 

matematika tentang operasi hitung bilangan bulat karena  pada saat proses 

pembelajaran guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional, 

metode dan media yang digunakan kurang menarik perhatian siswa.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

“Apakah pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika tentang operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas IV di SD 

Muhammadiyah 22 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016?” 
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D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Meningkatan hasil belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat 

melalui pembelajaran kontekstual di kelas IV SD Muhammadiyah 22 Sruni 

Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat 

teoritis maupun praktis:  

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada 

peningkatan hasil belajar operasi hitung bilangan bulat. Secara khusus 

penelitian ini diharapkan sebagai suatu langkah inovasi yang dapat 

memberikan kontribusi dari pengembangan model pembelajaran 

matematika.  

2. Manfaat Praktis 

Pada manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, 

siswa dan sekolah. 

a. Manfaat bagi Guru 

1) Memacu guru untuk lebih profesional dalam mengajar.  

2) Memotivasi guru untuk lebih kreatif dalam  megembangkan 

proses pembelajaran. 

b. Manfaat bagi Siswa 

1) Peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

tentang operasi hitung bilangan bulat. 

2) Siswa dapat belajar dalam kondisi yang menyenangkan sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. 
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c. Manfaat bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan bagi sekolah mengenai keefektifan 

penggunaan model pembelajaran kontekstual. 

2) Sebagai sarana untuk meningkakan mutu pendidikan bagi 

sekolah. 

 


