
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan telah terjadi dimana-mana, termasuk di dunia pendidikan. Dunia pendidikan 

secara terus menerus mengalami proses perubahan dan perkembangan, ini berawal dari tidak 

ada menjadi ada, dari yang sudah ada menjadi lebih baik, dan yang sudah baik menjadi lebih 

baik dan sempurna, dan seterusnya. Proses yang terjadi di dunia pendidikan kita saat ini 

secara tidak langsung menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dalam masyarakat.    

 

Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar 

lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak 

mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi 

pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek tetapi 

gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang.  

 

Berdasarkan permasalahan yang ada di SD Negeri 02 Titiwangi khususnya kelas VI, 

dalam pembelajaran matematika yang dilaksanakan selama ini hanya menggunakan 

pendekatan ekpositori, yaitu guru hanya menyampaikan informasi dengan ceramah, 



memberi contoh soal dan jawaban, kemudian memberikan  soal latihan yang harus 

dikerjakan siswa baik di sekolah maupun di rumah (PR).  Kegiatan pembelajaran berfokus 

pada guru sebagai sumber utama pengetahuan dan siswa hanya mendengarkan penjelasan 

dari guru, sehingga sering mengabaikan pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Padahal 

selama proses pembelajaran siswa dituntut berperan aktif dalam memahami materi yang 

diajarkan, agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran.  Kejadian  tersebut berdampak 

pada aktivitas belajar siswa yang rendah dan hasil belajar siswa yang belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan penilaian hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan sebelumnya (pra siklus)  yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2012 dari 

30 orang 43,33% (13 orang) telah mencapai KKM, dan 56,66% (17 orang) belum mencapai 

KKM. Adapun KKM yang diharapkan pada pembelajaran Matematika adalah 65.  

Berdasarkan hal tersebut,  peneliti ingin mengatasi permasalahan di atas, sebab menurut  

Sanjaya (2009) strategi pembelajaran contextual teaching and learning  merupakan strategi 

yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Dengan konsep itu, 

aktivitas pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan 

mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan 

daripada hasil. Dalam kelas kontektual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai 

tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi 

informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk 

menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). Sesuatu yang baru datang dari 

menemukan sendiri bukan dari apa kata guru.Begitulah peran guru di kelas yang dikelola 

dengan pendekatan kontekstual. 



Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, peneliti 

mengangkat judulPeningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Dengan 

Menggunakan Strategi Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Pada Kelas 

VI  SD Negeri 2 Titiwangi Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

B. Identifikasi Masalah  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka  permasalah pembelajaran matematika  adalah sebagai 

berikut:  

1. Kegiatan pembelajaran yang masih menggunakan pendekatan ekspositori. 

2. Aktivitas belajar siswa yang masih rendah. 

3. Tidak tercapainya nilai KKM. 

 

C. Rumusan  Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di depan, maka rumusan permasalah 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah Strategi Pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning (CTL)dapat meningkatkan aktivitasbelajar Siswa Kelas VI di SD 

Negeri 02 Titiwangi? 



2. Apakah Strategi Pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning (CTL)dapat meningkatkan hasilbelajarmatematika Siswa Kelas 

VI di SD Negeri 02 Titiwangi? 

D.  Tujuan Penelitian  

 

 

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di  atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1.  Untuk menguji efektifnya Strategi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam meningkatkan aktivitas belajar siswaKelas VI SD Negeri 02 Titiwangi. 

2.  Untuk menguji efektifnya Strategi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam meningkatkan hasil belajar siswaKelas VI SD Negeri 02 Titiwangi Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Siswa 

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui 

pengalaman nyata, sehingga aktivitas pembelajaran siswa lebih bermakna dan hasil 



belajar yang di harapkan dapat tercapai sesuai dengan ketuntasan belajar yang telah 

ditentukan. 

2. Guru 

Sebagai bahan masukan guru dalam meningkatkan pembelajaran di kelasnya dan 

membantu guru dalam upaya pencapaian hasil belajar. serta menambah wawasan 

sehingga menjadi guru yang profesional. Karena belajar bukanlah sekedar memperoleh 

konsep yang siap untuk diingat, tetapi materi- materi pelajaran yang disampaikan 

dihubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Sehingga aktivitas pembelajaran siswa 

lebih bermakna. 

3. Sekolah (SD Negeri 02 Titiwangi) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang bermanfaat bagiSD 

Negeri 02 Titiwangi terutama dalam rangka perbaikan pembelajaran sehingga  dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4.  Peneliti  

Menambah pengatahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan Sebagai 

pengetahuan dalam upaya meningkatan aktivitas belajar siswa melalui Strategi 

pembelajaran Contextual Teaching And Learning. 

. 

 

 



 

 


