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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematis di sekolah memberikan bekal kepada siswa agar 

terampil dalam menghadapi permasalahan pada dunia nyata yakni pada kehidupan 

sehari-hari. Matematis merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi 

dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan 

dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Susanto, 2013: 

185). Dari pernyataan tersebut, pembelajaran matematika sangatlah memberikan 

banyak konstribusi dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran matematis adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasa yang 

baik terhadap materi matematika (Susanto, 2013: 186-187). Kebutuhan aplikasi 

matematis saat ini dan masa depan tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, tetapi 

terutama dalam dunia kerja, dan untuk mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, matematis sebagai ilmu dasar perlu dikuasai dengan 

baik oleh siswa, terutama sejak usia sekolah dasar.  

Kemampuan pemecahan masalah matematis bagi siswa perlu diupayakan 

agar siswa mampu mencari solusi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari. Kemampuan matematis para siswa di Indonesia yang rendah juga dapat 

diketahui di hasil evaluasi The Third International Mathematics and Sciene Study 
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(TIMSS) dan Programe for International Student Assesment (PISA), dimana 

Indonesia selalu menduduki peringkat bawah (Mullis, 2012; OECD, 2013) 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan guru kelas V SD 6 Cendono 

Kudus untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa. 

Terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematis 

khususnya pada pecahan, diantaranya : (1) siswa masih takut untuk mencoba dan 

menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan matematis; (2) kurangnya 

variasi dalam melakukan pembelajaran sehingga siswa kurang kreatif dan 

semangat; (3) guru masih sering menggunakan metode ceramah, sehingga siswa 

menjadi cepat bosan ketika pembelajaran berlangsung; (4) guru hanya lebih 

banyak berhitung dan menghafal, sehingga siswa menjadi lebih lupa, dan (5) 

siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran matematis sehingga banyak 

siswa yang pasif saat pembelajaran berlangsung.  

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu siswa kelas V di SD 

6 Cendono Kudus. Terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran matematis 

yang dialami oleh siswa, diantaranya: (1) siswa merasa pembelajaran matematis 

dianggap sulit karena banyak rumus dan menghitung; (2) guru juga kebanyakan 

menggunakan metode konvensional sehingga siswa mudah bosan dan 

mengakibatkan hasil belajar kurang memuaskan. 

Hasil dari data wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, 

secara umum siswa kelas V SD 6 Cendono masih sulit dalam memecahkan 

masalah matematis dalam soal pemecahan masalah dan siswa masih kesulitan 

ketika dihadapkan pada pemecahan masalah matematis . Hal tersebut dikarenakan 

siswa ada rasa kurang suka dengan mata pelajaran matematika sehingga siswa 



3 
 

 

merasa malas. Sesuai dengan jawaban hasil wawancara guru bahwa tidak sebagian 

siswa bersemangat dalam pelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil observasi di SD 6 Cendono diketahui bahwa siswa 

mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan soal pemecahan masalah 

matematis. Siswa kesulitan apabila soal tersebut memerlukan lebih dari satu 

langkah penyelesaian. Sehingga kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

masih dibawah nilai ketuntasan Kriteria Minimal (KKM) yang maksimal. 

Berdasarkan hasil tes prasiklus menunjukkan bahwa kememampuan 

pemecahan masalah matematis pada siswa SD 6 Cendono Kudus kemampuan 

pemecahan masalah masuk dalam kategori cukup. Hal tersebut diperoleh dari 

hasil tes awal yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2018 yaitu tes kemampuan 

pemecahan masalah matematis di kelas V SD 6 Cendono Kudus berupa tes 

tertulis. Tes kemampuan pemecahan masalah matematis tersebut terdiri dari 

delapan soal yang diikuti oleh 23 siswa dengan nilai KKM adalah75. Dari hasil 

prasiklus yang telah dikerjakan 6 siswa 26,08% mendapat nilai di atas KKM, 

sedangkan yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 17 siswa 73,91% dengan 

nilai rata-rata kelasnya yaitu 52,3% dari nilai maksimal 78. Sedangkan pada 

kemampuan pemecahan masalah diperoleh persentase 69,8% pada indikator 

memahami soal, 56,2% pada indikator merencanakan penyelesaian, 47,6% pada 

indikator menyelesaikan masalah, 40,4% pada indikator memeriksa kembali, 

dengan kenyataan yang seperti ini maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

matematika kelas V SD 6 Cendono dalam memecahkan masalah matematis masuk 

kategori cukup dan perlu peningkatan lagi dalam pembelajaran untuk mencapai 
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KKM, karena belum sebagian besar siswa dalam kelas lima menguasai 

kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Oleh karena tidak tercapainya tingkat keberhasilan yang maksimal, maka 

dalam hal ini peneliti berasumsi untuk menggunakan model pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran yang nantinya dapat memotivasi siswa dan minat 

belajar dalam pemecahan masalah matematis dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan nilai KKM yang maksimal. Penggunaan model pembelajaran 

akan mempermudah guru dalam proses pembelajaran yang berlangsung secara 

efektif  dan efisien. Sehingga tercipta suasana belajar yang menimbulkan daya 

tarik siswa dalam pembelajaran dan melibatkan siswa lebih aktif. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan di atas, akan 

dilaksanakan pembelajaran dengan model Contextual teaching and learning 

(CTL). Model CTL ini membekali siswa berupa pengetahuan dan kemampuan 

yang lebih realistis karena inti pembelajaran ini adalah mengaitkan materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka (Rusman, 2014: 189). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan penelitian yang 

berjudul “ peningkatan pemecahan masalah matematis siswa dengan model 

Contextual Teaching and Learning berbantuan media papan jenang”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

melalui model Contextual Teaching and Learning berbantuan media papan 

jenang  siswa kelas V pada materi pecahan di SD 6 Cendono Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa menggunakan model 

Contextual Teaching and Learning berbantuan media papan jenang siswa 

kelas V pada materi pecahan di SD 6 Cendono Tahun Pelajaran 

2018/2019? 

3. Bagaimanakah penggunaan model Contextual Teaching and Learning  

berbantuan media papan jenang dapat meningkatkan keterampilan guru 

dalam mengelola pembelajaran matematika materi pecahan tahun 

pelajaran 2018/2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

materi pecahan menggunakan model Contextual Teaching and Learning 

berbantuan media papan jenang kelas V SD 6 Cendono Kudus tahun 

pelajaran 2018/2019. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V dalam 

pembelajaran matematika materi pecahan menggunakan model Contextual 

Teaching and Learning berbantuan media papan jenang  di SD 6 Cendono 

tahun pelajaran 2018/2019. 
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3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran matematika materi pecahan dengan menggunakan model 

Contextual Teaching and Learning berbantuan media papan jenang di SD 

6 Cendono Kudus tahun pelajaran 2018/2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian Tindakan Kelas ini manfaat yang diharapkan dapat 

diperoleh, yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam dunia 

pendidikan, sekaligus dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti yang akan 

datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat paktis bagi siswa, 

guru, sekolah dan peneliti. 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

1. Siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran matematika materi 

pecahan dengan model Contextual Teaching and Learning melalui media 

papan jenang 

2. Melatih siswa untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran matematis. 

3. Siswa lebih termotivasi dan merasa senang dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematis 
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1.4.2.2 Bagi Guru 

1. Memberikan tambahan pengetahuan tentang model-model pembelajaran 

dan media pembelajaran. 

2. Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat dijadikan 

alternatif dalam mengajar matematika. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Peneliti ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan acuan dalam 

menggunakan media pembelajaran dan mengembangkan pembelajaran dengan 

model Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam menerapkan 

pembelajaran matematika materi pecahan menggunakan model Contextual 

Teaching and Learning. 

2. Memberikan motivasi untuk menjadi guru yang professional. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah masalah 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

menggunakan model Contextual Teaching and Learning berbantuan media 

papan jenang. 

2. Penelitian tindakan kelas ini menerapkan model Contextual Teaching and 

Learning berbantuan media papan jenang untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
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3. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas V semester I 

tahun pelajaran 2018/2019 SD 6 Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten 

Kudus. 

4. Materi dalam penelitian tindakan kelas ini adalah pecahan. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk memberikan gambaran arah berkaitan dengan maksud judul penelitian, 

maka diberikan definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti 

sebagai berikut: 

1.6.1 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kemampuan pemecahan masalah matematis sebagai sarana individu dalam 

menggunakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya ke dalam situasi baru yang melibatkan proses berpikir tinggi. 

Indikator pemecahan masalah yaitu (1) Pemahaman masalah (understanding the 

problem); (2) Perencanaan penyelesaian (devising a plan); (3) Melaksanakan 

perencanaan (carrying out the plan); (4) Pemeriksaan kembali proses dan hasil 

(looking back). 

1.6.2 Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Contextual Teaching and Learning adalah pembelajaran yang melibatkan 

tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni 1) kontruktivisme 

(contructivism), 2) bertanya (questioning), 3) menemukan (inquiri), 4) masyarakat 

belajar (learning community), 5) pemodelan (modeling), 6) dan penilaian 

sebenarnya (authentic assessment). 
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1.6.3 Media Papan Jenang 

Media yang digunakan untuk membelajarkan pecahan pada siswa adalah 

papan jenang dimana papan itu berisi jenang yang dibentuk dari sterofom dan 

nampan yang terbuat dari papan kayu bersekat. Di dalam kotak papan jenang  

tersebut nantinya sebagai penyebut sedangkan jenang tesebut sebagai pembilang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


