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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin pesatnya perkembangan jaman, maka semakin berkembang pula 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) begitu pula dengan perkembangan 

ilmu pendidikan dan  segala aspek kehidupan ini. Oleh karena itu kita harus 

mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang mampu menghadapi perkembangan 

IPTEK dengan pendidikan, karena melalui pendidikan manusia dapat 

mengembangkan seluruh potensi dirinya, dan dengan pendidikan manusia itu 

sendiri dapat mengembangkan seluruh potensi dirinya seperti yang tertera dalam 

Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 1. (Sagala,S. 2010:3) yang menyatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan untuk Bangsa dan Negara.  

Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang wajib dipelajari mulai 

dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi, mulai dari mengenal angka sampai pada 

rumus-rumus yang menyangkut pada perhitungan. Menginjak usia sekolah dasar 

anak sudah belajar penjumlahan lebih meningkat lagi anak harus belajar 

pengurangan sampai pada akhirnya anak akan belajar perkalian, awal anak 

mengenal perkalian yaitu pada kelas 2 SD, dimana anak baru mengenal materi 

perkalian yang pada awalnya anak begitu sulit menerima materi perkalian sebagai 

bentuk penjumlahan berulang. Seiring dengan berjalannya waktu, maka seorang 
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anak akan menerima dan harus mampu mengerjakan materi perkalian sebagai 

bentuk penjumlahan berulang. Dengan usaha yang maksimal dan motivasi kepada 

anak, lambat laun tujuan yang diharapkan akan tercapai.  

Dari beberapa mata pelajaran yang disajikan pada Sekolah Dasar, 

Matematika adalah salah satu pelajaran yang menjadi sistem dalam melatih siswa 

untuk banyak melatih penalarannya melalui pembelajaran matematika diharapkan 

akan menambah kemampuan dan  mengembangkan keterampilannya dalam 

hitung menghitung. Selain itu matematika adalah sarana berfikir logis, sistematis, 

dan konsisten. Oleh karena itu semua masalah kehidupan yang membutuhkan 

pemecahan secara cermat dan teliti harus selalu merujuk pada matematika. 

Beberapa alasan yang membuat matematika menjadi salah satu mata pelajaran 

yang wajib untuk dipelajari diantaranya: 

1. Matematika selalu digunakan dalam segala aspek kehidupan 

2. Semua bidang studi memerlukan kajian matematika yang sesuai 

3. Matematika dapat digunakan untuk memberikan informasi dengan berbagai 

cara 

4. Matematika dapat meningkatkan kemampuan berfikir logis, ketelitian dan 

memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah. 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan sejak kita bisa 

berbicara, dan merupakan ilmu dasar yang berkembang sangat pesat dikalangan 

masyarakat, baik materi atau kegunaan maupun strategi pembelajarannya. Uraian 

di atas mengungkapkan bahwa matematika itu penting, tetapi dilain pihak prestasi 

belajar peserta didik dalam matematika masih jauh dari apa yang di harapkan, hal 
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tersebut dikarnakan metode pembelajaran yang dipakai kurang maksimal. Tetapi 

pada kenyataan ini dapat ditemui di SDN Citamiang 2 Kota Sukabumi, tempat 

peneliti melaksanakan tugas, dimana masih ada beberapa guru masih 

menggunakan metode ceramah yang berlangsung di kelas, ditambah lagi suasana 

belajar yang kurang menarik, kurangnya pendekatan kepada siswa, penggunaaan 

media belajar kurang, sehingga tidak menarik minat peserta didik. Seharusnya 

pembelajaran diberikan secara konkrit bukan abstrak, sehingga menimbulkan 

hasil belajar siswa yang sangat memuaskan sesuai dengan harapan. 

Selain pembelajaran yang masih sering dijumpai dengan menggunakan 

metode ceramah, masih ada guru matematika yang menyusun program 

pembelajaran tidak berorientasi pada kenyataan dan masalah yang di jumpai 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang sering dijumpai di 

SDN Citamiang 2 Kota Sukabumi yaitu tentang penerapan perkalian awal di kelas 

2, dimana  guru masih menekankan perkalian ini lewat hapalan. mungkin ada 

anak yang sekaligus bisa, Jika hal ini berlangsung terus menerus maka sekolah 

akan mencetak generasi instan karena mereka akan cepat hapal dan sebentar 

kemudian akan menjadi lupa, si anak pintar dengan hapalan, namun dengan 

kehidupan nyata anak ini kurang faham dan tidak mengerti. 

Tugas dari seorang guru sebenarnya adalah membelajarkan siswa bukan 

hanya sekedar mentransfer ilmu atau pengetahuan yang dimilikinya, tetapi lebih 

pada memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Oleh karena itu seorang guru selain 

harus memiliki bekal kemampuan dalam bidang studinya, juga harus menguasai 
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strategi, model, atau metode pembelajaran yang digunakan serta tahapan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran tersebut. 

Pembelajaran CTL akan mempermudah siswa kelas 2 dalam 

mengaplikasikan dan memahami metode dalam kehidupan, karena siswa 

melakukan langsung dengan kenyataan kehidupannya, sehingga pada metode 

pembelajaran ini siswa mengalami langsung tidak hanya meraba atau menghafal 

dan mereka dapat membuat suatu argument atau menuliskan hasil dari 

pembelajaran tersebut oleh sendiri.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran materi perkalian sebagai bentuk penjumlahan 

berulang dengan penggunaan Contextual Teaching and Learning? 

2. Apakah penggunaan Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pelajaran matematika materi perkalian sebagai bentuk 

penjumlahan berulang? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran materi perkalian sebagai bentuk 

penjumlahan berulang dengan penggunaan Contextual Teaching and Learning  
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2. Untuk mengetahui apakah penggunaan Contextual Teaching and Learning 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika materi 

perkalian sebagai bentuk penjumlahan berulang 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Siswa 

a. Siswa akan lebih nyata dalam menyelesaikan permasalahan matematika 

khususnya perkalian 

b. Siswa akan lebih bervariatif dan mempunyai beberapa alternatip dalam 

menyelesaikan masalah dalam pembelajaran matematika 

c. Memudahkan siswa dalam memahami penerapan pembelajaran 

matematika 

2. Bagi Guru 

a. Akan lebih menambah kreatif dan membuat inovasi baru dalam 

mengajarkan perkalian awal di kelas II SD  

b. Memberikan solusi bagi guru SD untuk meningkatkan pembelajaran 

matematika, khususnya materi perkalian 

3. Bagi Sekolah 

a. Untuk  meningkatkan Kualitas pembelajaran di sekolah 

b. Menjadi percontohan bagi sekolah lain dalam pembelajaran di sekolah 

c. Untuk meningkatkan prestasi sekolah 

E. Definisi Penelitian 

Masalah pokok dalam penelitian ini memuat beberapa konsep yang perlu 

dijelaskan guna menghindari kekeliruan. Konsep – konsep yang dimaksud adalah: 
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1. Contextual Teaching and Learning adalah Konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasin dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari   

2. Hasil Belajar adalah Penguasaan pengetahuan yang telah dicapai oleh siswa 

yang dikembangkan melalui mata pelajaran 

3. Matematika adalah Ajaran, pengetahuan abstrak, dimana kesimpulan tidak 

ditarik berdasarkan pengalaman, keindraan, tetapi atas kesimpulan yang 

ditarik dari kaidah-kaidah tertentu melalui usaha 

4. Perkalian adalah bentuk penjumlahan berulang  

 

F. Hipotesis Tidakan 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah jika seorang guru 

dapat melaksanakan pembelajaran perkalian sebagai bentuk penjumlahan berulang 

dengan penggunaan CTL pada siswa kelas II SDN Citamiang 2 maka hasil belajar 

akan lebih meningkat.  

 


