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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia baik secara fisik maupun psikis. Hal ini sejalan dengan KTSP yang 

dilaksanakan di dalam sistem pendidikan nasional di Negara ini. KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) adalah kurikulum operasional yang  

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang berlandasakan pada UU 

No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun 2005. Dengan berlakunya KTSP sejak 

tahun 2006, sekolah memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan 

pendidikan, baik dari segi pembelajaran maupun pengelolaannya. 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi pengembangan 

siswa agar kelak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu 

mengantarkan Indonesia ke posisi terkemuka, paling tidak sejajar dengan Negara-

negara berkembang lainnya. Pendidikan sebagai usaha sadar diarahkan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar dapat diwujudkan dalam bentuk 

kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional.  

Tujuan pendidikan nasional diantaranya adalah mendorong 

berkembangnya kreativitas peserta didik, yang sejalan dengan perkembangan 

aspek-aspek yang lain seperti keimanan dan ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, 

dan lain-lain, sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan. Pembelajaran yang 

sesuai KTSP adalah pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai tokoh 

utama dalam semua mata pelajaran, salah satuanya mata pelajaran Matematika. 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 
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bepikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama 

(Permen No. 22 Tahun 2006). Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

dapat memliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

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

kompetitif (KTSP 2006;109)  

Bilangan pecahan merupakan salah satu materi yang termasuk ke dalam 

aspek bilangan. Materi bilangan pecahan dibelajarkan dari kelas III sampai kelas 

VI dengan sub pokok materi yang bervariasi mulai dari mengenal pecahan 

sederhana di kelas III sampai memecahkan masalah perbandingan dan skala di 

kelas VI. 

Masalah yang muncul dalam pembelajaran bilangan pecahan di sekolah 

dasar terutama di kelas IV A SDN Inpres Cikahuripan Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat ialah sebagai berikut : 

1. Kecenderungan siswa yang berasumsi bahwa materi bilangan pecahan itu sulit 

dan siswa hanya terpaku pada hafalan rumus-rumus; 

2. Siswa tidak mampu mengerjakan soal yang berbeda dari contoh yang 

diberikan guru. Masalah ini terutama terjadi apabila siswa dihadapkan pada 

soal operasi hitung bilangan pecahan.  

3. Skor siswa rendah pada materi bilangan pecahan dan kurang dari KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan sekolah.  

4. Pembelajaran belum student-centered, karena guru disini lebih dominan. 

5. Siswa tidak terbiasa dilibatkan dalam pengerjaan soal di papan tulis, 

berinteraksi dengan temannya secara kooperatif, mengajukan pendapat dan 

bertanya.  

6. Materi pembelajaran belum disampaikan secara kontekstual dan metode 

mengajarnya pun masih secara konvesional. 

Dari banyaknya pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika, guru harus memilih pendekatan pembelajaran yang 

mampu menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. Dari berbagai strategi 
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tersebut, ada satu pendekatan pembelajaran yang disebut CTL (Contextual 

Teaching And Learning). 

Pendekatan CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang dimulai 

dengan mengambil, menirukan, menceritakan, berdialog, berdiskusi pada 

kenyataan dunia nyata kehidupan sehari-hari.  

Elaine B. Jhonson (Rusman, 2012: 187) mengemukakan bahwa “CTL 

adalah sebuah system yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang 

mewujudkan makna”. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan pembelajaran 

matematika yang menekankan pada konteks pembelajaran dan lebih dekat dengan 

kehidupan siswa. Hal ini dimaksudkan agar kemampuan berfikir matematis siswa 

dapat berkembang secara optimal pada saat proses beajar mengajar. 

Alasan utama mengapa penulis memilih pendekatan CTL adalah agar guru 

dapat membantu siswa mencapai tujuannya, dengan pendekatan ini guru bertugas 

mengaitkan antara materi yang akan diajarkan dengan situasi dunia nyata serta 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penenerapannya dalam kehidupan mereka (Suprijono, 2011 ; 

79-80 ).   

Selain itu juga sesuai dengan tujuan utama dari CTL adalah membantu 

siswa dengan cara tepat untuk mengaitkan makna pada pelajaran-plajaran 

akademik mereka 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan 

penelitian tentang pembelajaran Matematika dengan pendekatan CTL dalam 

materi bilangan pecahan, yang dituangkan dalam judul penelitian : 

“Penerapan  Pendekatan Contextual Teaching And Learning untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Materi Bilangan Pecahan” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perencanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan CTL 

dalam pembelajaran matematika materi bilangan pecahan untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik kelas IV di SDN Inpres Cikahuripan? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan CTL 

dalam pembelajaran matematika materi bilangan pecahan untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik kelas IV di SDN Inpres Cikahuripan? 

3. Seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap materi 

bilangan pecahan setelah memperoleh pembelajaran matematika dengan 

menerapkan pendekatan CTL pada siswa kelas IV di SDN Inpres 

Cikahuripan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

CTL dalam pembelajaran matematika materi bilangan pecahan untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV di SDN Inpres Cikahuripan. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

CTL dalam pembelajaran matematika materi bilangan pecahan untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV di SDN Inpres Cikahuripan. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik 

terhadap materi bilangan pecahan setelah memperoleh pembelajaran 

Matematika dengan menerapkan pendekatan CTL pada siswa kelas IV di SDN 

Inpres Cikahuripan. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang masuk dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran matematika di sekolah dasar dalam rangka meningkatkan 
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sumber daya manusia. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Untuk memperoleh gambaran mengenai pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan CTL untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas IV A di SDN Inpres Cikahuripan sehingga dapat dijadikan alternatif 

pembelajaran matematika di kelas. 
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2. Bagi Siswa 

Melatih untuk terlibat aktif dalam pembelajaran metematika serta diharapkan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran 

matematika. 

3. Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, sekolah diharapkan akan menjadi 

satuan pendidikan yang terbiasa melakukan penelitian, sehingga akan 

bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

“Jika siswa mendapat pembelajaran dengan pendekatan CTL pada pokok 

bahasan bilangan pecahan maka hasil belajar siswa di kelas IV A SDN Inpres 

Cikahuripan Lembang Kabupaten Bandung meningkat.” 

 

F. Definisi Operasional  

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah atau definisi operasional 

yaitu: 

a. Pendekatan CTL  

Pendekatan CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengakaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

siswa dengan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mereka 

sebagai anggota keluarga, dan masyarakat, nantinya. 

b. Pecahan 

Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 
 

 
 , 

dimana a dan b adalah bilangan bulat, b ≠ 0, a ˂ b dan FPB (a,b) = 1. Istilah 

yang digunakan adalah a sebagai pembilang sedangkan b sebagai penyebut. 
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Materi bilangan pecahan dalam penelitian ini adalah operasi hitung 

penjumlahan bilangan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama. 

c. Hasil Belajar  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh siswa setelah memperoleh pembelajaran yang 

dilakukan dalam ranah kognitif C1, C2, C3 yang diukur dengan skor akhir 

siswa.  

 

 


