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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih 

maju dalam beberapa hal yaitu pengetahuan,  sikap dan tingkah laku 

keterampilan,  kemampuan dan pemahaman konsep siswa.  Matematika 

mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari.  Salah satu 

tujuan matematika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memahami 

konsep matematika,  menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma secara luwes akurat,  efisien,  tepat dalam pemecahan 

masalah.  Pemahaman konsep dalam belajar matematika merupakan suatu 

penguasaan materi pembelajaran matematika dimana siswa mampu 

mengungkapkan kembali dan dapat mengaplikasikan bentuk konsep di kehidupan 

sehari-hari.   

Matematika memiliki sifat abstrak yang menyebabkan banyak siswa 

kesulitan dalam memahami konsep matematika terutama pada materi operasi 

hitung bilangan bulat. Konsep operasi hitung bilangan bulat masih bersifat 

abstrak,  hal ini dapat menjadi suatu masalah besar bagi siswa Sekolah Dasar. 

Pada umumnya siswa Sekolah Dasar (SD) berumur 7-12 tahun, menurut Piaget 

(dalam Wahyuningtyas, 2012, hlm. 588) siswa SD berada pada tahap operasional 

konkret. Pada tahap operasional konkret ini anak masih belum berpikir seperti 

orang dewasa sehingga mengalami kesulitan dengan pemikiran abstrak. Oleh 

karena itu, untuk membantu siswa memahami suatu hal,  pembelajaran harus 

menggunakan hal yang konkret seperti memberikan contoh dengan berbagai 

media yang nyata.  

Operasi-operasi hitung bilangan bulat sangat memiliki kaitan yang sangat 

erat sehingga pemahaman konsep dan keterampilan melakukan operasi yang satu 

akan mempengaruhi pemahaman konsep dan keterampilan operasi yang lain.  

Pemahaman konsep pada operasi hitung 
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harus dikuasai siswa karena operasi hitung merupakan hal yang sangat penting 

dan modal utama dalam pembelajaran matematika. Selain itu, menurut teori yang 

dikemukakan David Ausubel pembelajaran harus bermakna. Dimana 

pembelajaran dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki 

siswa. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran akan 

bermakna ketika pada proses pembelajaran siswa ikut serta mengalami sehingga 

siswa memahami konsep tersebut dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi di salah satu SD di Kota Bandung sebagian 

siswa belum memahami konsep mengenai bilangan bulat negatif. Hal ini 

dibuktikan, ketika peneliti memberikan soal uji coba mengenai operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Siswa masih menganggap bahwa 

pada operasi hitung pengurangan 3-5 itu,  bilangan 5 bernilai negatif. Siswa masih 

belum memahami tanda “-“ pada operasi hitung pengurangan dan tanda “-“ pada 

bilangan bulat negatif. Selain itu, ketika peneliti meminta siswa untuk 

menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat dengan garis bilangan, sebagian 

besar siswa kurang paham tentang arah pergerakan operasi hitung bilangan bulat 

pada garis bilangan. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan pemahaman konsep 

operasi hitung bilangan bulat masih rendah. 

Kesulitan untuk memahami konsep dalam operasi hitung bilangan bulat ini 

disebabkan karena faktor penggunaan pendekatan yang digunakan saat 

pembelajaran berlangsung, faktor penggunaan media/ alat untuk menunjang 

pembelajaran menjadi penyebab siswa tidak dapat memahami konsep operasi 

hitung dengan baik. Pembelajaran materi operasi hitung bilangan bulat ini masih 

terkesan abstrak sehingga siswa kurang memahami konsep operasi hitung 

bilangan bulat. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti mencari alternatif solusi 

pemecahan masalah yang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Pendekatan yang dipilih adalah dengan pendekatan kontekstual. Menurut Jhonson 

(2002) (dalam Kunandar,  2009,  hlm.  295) pendekatan kontekstual merupakan 

suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa memahami materi 
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pelajaran yang sedang mereka pelajari dengan menghubungkan pokok materi 

pelajaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  Jadi,  pembelajaran 

kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi ajar dengan dunia 

nyata yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari siswa.  Materi pelajaran 

matematika yang disajikan dengun pendekatan kontekstual akan membuat 

pembelajaran lebih bermakna karena siswa mengalami sendiri dalam 

kesehariannya.  Agar siswa dapat memahami konsep dengan baik pembelajaran 

perlu dikaitkan dengan konsep yang telah dipelajari siswa sebelumnya. Siswa 

dapat menerima konsep-konsep matematika yang abstrak melalui benda-benda 

yang konkret. 

Melihat keunggulan pendekatan kontekstual,  maka diterapkan pendekatan 

ini untuk meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa 

dan penelitian tindakan kelas (PTK)  dengan judul "Penerapan Pendekatan 

Kontekstual untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan 

Bulat Siswa Kelas IV"   

1.2 Rumusan Masalah PTK 

Dari latarbelakang yang sudah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

kontekstual untuk meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung 

bilangan bulat siswa kelas IV? 

1.2.2 Bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep operasi hitung bilangan 

bulat siswa kelas IV dengan penerapan pendekatan kontekstual? 

1.3 Tujuan PTK 

1.3.1 Mendeskripsikan proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

kontekstual untuk meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung 

bilangan bulat siswa kelas IV. 

1.3.2 Mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep operasi hitung bilangan 

bulat siswa kelas IV setelah penggunaan pendekatan kontekstual. 

1.4 Manfaat PTK 
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Dari penelitian ini diharapkan terdapat beberapa manfaat yang dapat 

dihasilkan diantaranya : 

1.4.1 Bagi siswa  

a. Meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa 

kelas IV. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi hitung bilangan 

bulat. 

c. Memberikan pengalaman yang baru dalam proses pembelajaran 

matematika. 

d. Meningkatkan antusias siswa dalam pembelajaran matematika. 

1.4.2 Bagi Guru 

a. Mendapatkan pengalaman tentang penerapan pendekatan kontekstual. 

b. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam profesi guru. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Memperbaiki pembelajaran untuk sekolah tersebut. 

1.4.4 Bagi peneliti lain 

a. Menambah pengetahuan dalam penggunaan pendekatan kontekstual dalam 

meningkatkan pemahaman konsep siswa materi operasi hitung bilangan 

bulat. 

b. Menambah referensi mengenai Penelitian Tindakan Kelas 

1.4.5 Bagi pengambil kebijakan 

Menambah referensi mengenai PTK. 

 

 


