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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah salah satu pelajaran yang mempunyai peran penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri, permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari matematika sebagai alat pemecah 

masalah. Oleh karena itu, tidak heran bahwa matematika merupakan salah satu 

pelajaran yang wajib dipelajari oleh seluruh siswa di semua jenjang, telebih di 

jenjang Sekolah Dasar (SD).  

Sejalan dengan hal tersebut, Kline (Titin Supriati, 2011: 4) menyatakan 

bahwa matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna 

karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu 

manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan 

alam. 

Menurut Ruseffendi (Sumarni, 2010: 2) matematika adalah bahasa 

simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang didasarkan 

kepada observasi (induktif) tetapi generalisaasi yang didasarkan kepada 

pembuktian secara deduktif, ilmu tentang pola keteraturan, ilmu tentang 

struktur yang terorganisir mulai dari unsur yang tidak idefinisikan, ke unsur 

yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat yang akhirnya kepada dalil. 

Berdasarkan standar isi (BSNP: 2006) matematika bertujuan agar siswa 

meiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 



2 
 

Ike Nurhayati, 2013 
Penerapan Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Pada Materi 
Sifat-Sifat Bangun  Datar 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan uraian di atas, mempelajari matematika tidak boleh 

terpenggal-penggal karena matematika adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain dan 

berkelanjutan. Begitu pula ketika mempelajari sifat-sifat bangun datar. Materi 

sifat-sifat bangun datar merupakan materi prasyarat untuk mempelajari materi 

selanjutnya, yaitu keliling dan luas bangun datar serta bangun ruang. Oleh 

karena itu, jika siswa tidak memahami materi sifat-sifat bangun datar, bisa 

dipastikan bahwa siswa tersebut tidak bisa mempelajari materi selanjutnya. 

Penelitian Titin Supriati (2011) mengungkap adanya kenyataan di 

lapangan yang menunjukkan siswa kelas V belum memahami sifat-sifat 

bangun datar. Keadaan tersebut juga dialami oleh sebagian besar siswa kelas V 

di SDN Bukanagara. Berdasarkan hasil tes akhir pembelajaran mengenai sifat-

sifat bangun datar, lebih dari lima puluh persen nilai siswa berada di bawah 

KKM. Adapun KKM untuk mata pelajaran matematika kelas V adalah 65. 

Untuk lebih meyakinkan lagi, maka peneliti mengadakan tes mengenai 

sifat-sifat bangun datar. Adapun hasil yang diperoleh peneliti masih tetap sama 

yaitu lebih dari lima puluh persen nilai siswa berada di bawah KKM. Berikut 

adalah contoh pekerjaan siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal: 
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Gambar 1.1 

Pekerjaan Siswa yang Mengalami Kesulitan Mengerjakan Soal 

 

 

Gambar 1.2 

Pekerjaan Siswa yang Mengalami Kesulitan Mengerjakan Soal 
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Pada saat siswa mengerjakan soal, banyak siswa yang bertanya “Bu, 

trapesium itu seperti apa bentuknya? Jajargenjang itu seperti apa?”. Setelah 

siswa selesai mengerjakan soal, peneliti kemudian mewawancarai secara acak 

beberapa siswa. Hasil dari wawancara tersebut yaitu kebanyakan siswa 

menyatakan bahwa soal yang dikerjakan itu sulit. 

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan tersebut, diduga yang menjadi 

penyebab siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut adalah 

(1) Guru masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah, 

sehingga kurang membimbing siswa dalam menemukan konsep sendiri.  (2) 

Siswa merasa pembelajaran di sekolah tidak ada kaitannya dengan kehidupan 

sehari-harinya sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna (3) Pada saat 

di kelas sebelumnya guru tidak menggunakan alat peraga yang relevan dengan 

materi pelajaran. (4) Siswa duduk berdasarkan kemampuan akademiknya. 

Siswa yang berkemampuan tinggi duduk di dua barisan kiri guru. Sedangkan 

siswa yang berkemampuan rendah duduk di dua barisan kanan guru. Hal ini 

menyebabkan kurangnya komunikasi dan kerja sama antara siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. (5) b. Siswa 

susah untuk dibagi kelompok. Banyak siswa yang dikatergorikan 

berkemampuan tinggi menolak untuk satu kelompok dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. 

Untuk menyelesaikan masalah ini, maka peneliti menerapkan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran matematika agar hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Johnson (2011:303-304) yang 

menyatakan bahwa menggunakan CTL berarti memberi para siswa kesempatan 

untuk menemukan makna dan arti diri dalam pelajaran akademik dengan 

benar-benar mengaitkan pekerjaan sekolah dengan kehidupan sehari-hari dan 

minat mereka. Siswa boleh membangun keterkaitan dengan berbagai cara. Inti 

dari keterkaitan tersebut adalah untuk menarik minat dan menantang  mereka 

dan oleh karena itu termotivasi untuk mencapai tujuan akademik yang tinggi. 

Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa dengan pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan kontekstual (CTL) dapat menarik motivasi dan minat 
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siswa untuk belajar karena pembelajaran di sekolah terkait langsung dengan 

kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Siswa merasa ilmu pengetahuan 

yang dipelajarinya bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang abstrak, 

jauh dari apa yang dibayangkannya. Sehingga diharapkan setelah pembelajaran 

berlangsung, siswa mencapai tujuan akademik yang tinggi. 

Adapun penelitian yang menunjang pendapat tersebut adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Noperlinda (2011). Noperlinda merupakan mahasiswa S2 

Jurusan Pendidikan Dasar UPI. Dari hasil penelitiannya didapatlah kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan peningkatan pemahaman konsep dan disposisi 

matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran matematika melalui 

pendekatan kontekstual dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

matematika melalui cara-cara konvensional. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengadakan penelitian 

dengan judul “Penerapan Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Siswa pada Materi Sifat-sifat Bangun Datar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pembelajaran dengan 

menerapakan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa pada materi sifat-sifat bangun datar di kelas V SDN 

Bukanagara Lembang?”. 

1. Bagaimana aktivitas siswa kelas V SDN Bukanagara Lembang terhadap 

pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar dengan 

menerapkan pendekatan kontekstual? 

2. Bagaimana respon siswa kelas V SDN Bukanagara Lembang terhadap 

pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar dengan 

menerapkan pendekatan konteskatual? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN Bukanagara 

Lembang pada pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar 

dengan menerapkan pendekatan kontekstual? 
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C. Hipotesis Tindakan 

Jika siswa kelas V SDN Bukanagara Lembang memperoleh materi 

pembelajaran sifat-sifat bangun datar dengan menerapakan pendekatan 

kontekstual, maka hasil belajarnya akan menigkat. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian secara 

umum adalah untuk memperbaiki pembelajaran matematika di SD, sedang 

secara khusus tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh data mengenai aktivitas siswa kelas V SDN Bukanagara 

Lembang terhadap pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar 

dengan menerapkan pendekatan kontekstual. 

2. Untuk memperoleh data mengenai respon siswa kelas V SDN Bukanagara 

Lembang terhadap pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar 

dengan menerapkan pendekatan kontekstual. 

3. Untuk memperoleh data mengenai peningkatan hasil belajar siswa kelas V 

SDN Bukanagara Lembang pada pembelajaran matematika materi perkalian 

sifat-sifat bangun datar dengan menerapkan pendekatan kontekstual. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak terutama: 

1. Bagi siswa, yaitu : 

a. Membantu siswa memahami sifat-sifat bangun datar 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa mengenai sifat-sifat bangun datar 

2. Bagi guru, yaitu : 

a. Sebagai referensi dalam mengajar matematika khususnya dalam materi 

sifat-sifat bangun datar  

b. Memotivasi para guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas untuk 

meningkatkan profesionalismenya sebagai pendidik. 
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3. Untuk sekolah, yaitu : 

Meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan partisipasi siswa dan 

kinerja guru, khususnya pada mata pelajaran matematika materi sifat-sifat 

bangun datar. 

 


