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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

Guru merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan proses pembelajaran. 

Sementara itu, kompetensi penguasaan pengetahuan adalah penguasaan 

terhadap kemampuan yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman 

pengetahuan. Kompetensi dimaksud meliputi pemahaman terhadap wawasan 

pendidikan, pengembangan diri dan profesi, pengembangan potensi peserta 

didik, dan penguasaan akademik. Unsur prasyarat dan unsur kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru tersebut antara lain perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, pemahaman wawasan pendidikan, pengembangan diri dan profesi, 

pengembangan potensi peserta didik dan lain sebagainya. 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Tentang Program Pembangunan 

Nasional yang berisi Perintisan Pembentukan Badan Akreditasi dan 

Sertifikasi mengajar di daerah merupakan bentuk upaya peningkatan kualitas 

tenaga pendidikan secara nasional. 

 

Namun setelah diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) khususnya pembelajaran Matematika di SDN 7 Wonodadi 

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, pengalaman belajar yang 



diperoleh di kelas tidak utuh dan tidak berorientasi pada ketercapaian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan tuntutan KTSP. 

 

.Menurut Corey (1986) pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan 

seorang dikelola secara sengaja untuk memungkinkan ia turut serta dalam 

tingkah laku tertentu, sehingga dalam kondisi-kondisi khusus akan 

menghasilkan respon terhadap situasi tertentu juga. 

 

Sedangkan Sabandar (2005: 5) memberikan penjabaran, konstruktivisme 

adalah teori belajar yang mengklaim bahwa individu membengun 

pengetahuannya dan pemahamannya dari pengalaman-pengalaman baru 

berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki dan pemahamannya.  

 

Menurut Sagala (2003) pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas 

pembelajaran yang dipilih guru dalam rangka mempermudah siswa 

mempelajari bahan ajar yang telah ditetapkan oleh guru dan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 

 

Selain rendahnya aktifitas belajar peserta didik diduga karena rendahnya 

kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yaitu 

mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. 

 

Menurut Bruner dalam Karso (2004:112) prinsip-prinsip pembelajaran yang 

dapat dikembangkan sebagai proses belajar terbagi menjadi tiga tahapan, yitu: 

a. Tahap Enaktif atau Tahap Kegiatan (Enactive). 
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Tahap pertama anak belajar konsep adalah berhubungan dengan benda-

benda nyata atau mengalami peristiwa di dunuia sekitarnya. 

b. Tahap Ikonik atau Tahap Gambar Bayangan (Iconic) 

Pada tahap ini anak telah mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa 

atau benda dalam bentuk bayangan mental. 

c.  Tahap Simbolik (Symbolic) 

Pada tahap terakhir ini anak dapat mengutarakan bayangan mental 

tersebut dalam bentuk simbol dan bahasa. 

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual seperti di atas diharapkan 

dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa, karena 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran matematika menjadi lebih 

baik, dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar matematika bagi 

siswa. 

 

Agar mudah dimengerti oleh peserta didik, dan pemahaman yang kuat 

dilakukan dengan sistematis dan dikemas dengan pola pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang didasari dengan 

motivasi yang tinggi bagi peserta didik. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara serta hasil evaluasi 

pembelajaran Matematika SD Negeri 7 Wonodadi Kecamatan Gadingrejo 

tahun 2011 diperoleh data sebagai berikut. 

1. Dalam pembelajaran guru kurang memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan sendiri kesimpulan dari hasil belajar. 

2. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Matematika kurang variatif. 



3. Kegiatan pembelajaran masih banyak didominasi guru sehingga siswa 

kurang aktif. 

 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, langkah yang perlu dilaksanakan 

adalah dengan menggunakan media. Media tersebut bernama media 

pembelajaran kontekstual yang dapat membelajarkan siswa secara optimal. 

 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dicari solusinya, yaitu 

dengan menumbuh kembangkan motivasi peserta didik yang lebih, 

melakukan perbaikan-perbaikan dalam tindakan kelas sebagai upaya 

meningkatkan nilai mata pelajaran matematika pada siswa kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri 7 Wonodadi Kecamatan Gadingrejos Kabupaten Pringsewu. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 

Dari sebab rumusan di atas maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Rata-rata hasil tes siswa pada tahun sebelumnya rendah yaitu < 5,0 

2. Perhatian siswa cenderung tidak fokus 

3. Siswa kurang dapat mengaitkan isi pelajaran dengan keadaan alam 

sekitar. 

 

1.3  Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika pada siswa kelas IV SDN 7 Wonodadi pada semester ganjil  

tahun pelajaran 2011/2012. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam 
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penelitian adalah bagaimanakah aktivitas siswa dalam meningkatkan prestasi 

belajar matematika di kelas IV SD Negeri 7 Wonodadi? Apakah ada 

pengaruh penerapan model pembelajaran kontekstual terhadap prestasi belajar 

siswa SD Negeri 7 Wonodadi? Dengan demikian judul penelitian ini adalah 

Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa dengan Menggunakan Media 

Pembelajaran Kontekstual di Sekolah Dasar Negeri 7 Wonodadi Kecamatan 

Gadingrejo. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kontekstual. Salah satu pendekatan yang 

menekankan pada situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk 

meningkatkan mata pelajaran matematika kelas IV di Sakolah Dasar Negeri 7 

Wonodadi Kecamatan Gadingrejo. 

  

1.5  Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk Siswa  

a. Aasiswa dapat berperan aktif dalam kemandirian dan dapat 

menemukan sendiri hasil belajar dalam proses pembelajaran. 

b. Meningkatkan nilai matematika pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 7 Wonodadi Kecamatan Gadingrejo. 

 

 



2. Untuk Guru  

Bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif, terbimbing pada mata pelajaran matematika. 

 

3. Untuk Sekolah  

Sebagai sarana dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik dan 

sumbangsih agar lebih profesional dalam tugas pembelajaran sehingga 

kualitas pendidikan di sekolah dapat ditingkatkan. 

 


