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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan pilar utama berdirinya suatu bangsa atau negara 

dengan mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Adanya pembaharuan dalam dunia pendidikan dilakukan secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan akan tercipta manusia-manusia unggul 

yang siap bersaing dalam ketatnya persaingan global. Pendidikan satu langkah 

awal memasuki dunia baru dalam persaingan global supaya tidak tertinggal 

dengan negara-negara lain, dan dapat mengejar negara-negara yang sudah unggul 

dalam segi kualitas sumber daya manusia. 

Menurut (Leonard, 2013) “Pendidikan sebagai indikator kemajuan bangsa 

dipandang penting dalam proses pembangunan”. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Bab I, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan 

global sebagai suatu upaya mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu 

mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan perkembangan 

zaman. Era transformasi pendidikan merupakan arus perubahan di mana guru dan 

peserta didik akan memainkan peran penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Peranan guru bukan hanya sebagai penyampai pengetahuan (transfer of 

knowledge) atau guru merupakan satu-satunya sumber belajar (teacher center), 

melainkan guru sebagai mediator dan fasilitator aktif untuk mengembangkan 

potensi aktif siswa yang ada pada dirinya. Pengetahuan, kemandirian, dan 

pengalaman guru diintegrasikan dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang 

efektif dan profesional agar lebih berivariatif, bermakna, dan menyenangkan. 
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Permasalahan dalam pembelajaran yaitu permasalahan internal dan eksternal. 

Permasalahan internal dalam diri peserta didik, meliputi: sikap belajar, motivasi 

belajar, konsentrasi belajar, rasa percaya diri, kebiasaan belajar, dan cita-cita.  

Permasalahan eksternal, meliputi: guru, sarana, prasarana pembelajaran, 

kebijakan penilaian, lingkungan sosial, dan kurikulum. (Leonard & Supardi U.S., 

2010) mengatakan pada dasarnya hasil belajar matematika siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya sikap siswa pada matematika, konsep diri dan 

kecemasan siswa dalam belajar; selain faktor-faktor eksternal lainnya. 

Permasalahan eksternal yaitu pada guru adalah kurangnya variasi model 

pembelajaran. Guru perlu mengikuti perkembangan zaman, dibutuhkan kreatifitas 

dan inovasi dalam pengembangan kaidah pengintegrasian dengan model 

pembelajaran yang baru sesuai dengan perkembangan zaman dalam menjalankan 

kegiatan proses belajar mengajar agar kegiatan pembelajaran lebih aktif, kreatif, 

inovatif, dan menyenangkan sehingga tercipta multiinteraksi baik antara guru 

dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, peserta didik dengan media 

pembelajaran dan sumber belajar, maupun peserta didik dengan peserta didik 

lainnya. Oleh karena itu guru sebagai salah satu komponen penting keberhasilan 

pembelajaran, harus mampu menempatkan dirinya sebagai sosok yang mampu 

membangkitkan kemampuan peserta didik untuk terus belajar. 

Guru yang biasanya dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, 

sudah seharusnya diubah yaitu dengan banyak menggunakan berbagai sumber 

yang dapat menambah pengetahuan peserta didik. Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) suatu lembaga pendidikan menjunjung keberhasilan pembelajaran, 

sehingga peserta didik mampu berperan dalam persaingan global, usaha tersebut 

telah banyak dilakukan pihak terkait, seperti: pemenuhan sarana, prasarana, media 

pembelajaran, guru profesional, dan komponen lain. Dengan harapan mampu 

menciptakan manajemen pembelajaran baik, sehingga menjadikan sekolah 

berkualitas. 

Dari permasalahan tersebut, dibutuhkan model pembelajaran sesuai tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Pengembangan pembelajaran mengalami 

perkembangan, baik metode pembelajaran personal, media pembelajaran, atau 
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proses pembelajaran, dan penggunaan model pembelajaran merupakan contoh 

perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan tindakan yang mampu mencari 

jalan keluarnya. Suatu solusi adalah penggunaan model pembelajaran yang tepat, 

dibutuhkan suatu sistem pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan 

peserta didik sekaligus mampu menumbuhkan kreatifitas peserta didik, 

pemanfaatan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dan 

Guided Inquiry merupakan salah satu alternatif yang sangat sesuai dengan 

perkembangan jaman. Menurut Sugianto (2008: 146) “Pembelajaran kontekstual 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah konsep belajar yang mendorong 

guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata 

siswa”. Model ini dapat diterapkan pada proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi yang telah ditetapkan.  

Dengan menggunakan pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dan Guided Inquiry diharapkan hasil pembelajaran akan lebih bermakna 

bagi peserta didik. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk 

kegiatan peserta didik bekerja dan mengamati peserta didik dituntut aktif, bukan 

transfer pengetahuan dari guru ke peserta didik. 

Hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi peserta didik untuk 

memecahkan persoalan, berpikir kritis, dan melaksanakan observasi serta menarik 

kesimpulan dalam kehidupan jangka panjangnya. Sistem pembelajaran yang 

sebelumnya kurang fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan materi karena 

guru harus intensif menyesuaikan materi dengan perkembangan pendidikan, maka 

dengan adanya perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang tadinya 

pembelajaran konvensional menuju ke paradigma pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dan Guided Inquiry, sehingga diharapkan dapat 

mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam membangun 

pengetahuan, sikap, dan kreatifitasnya. 

Proses pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Guided 

Inquiry , dengan keterlibatan aktif siswa ini berarti guru tidak mengambil hak 

anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga peserta didik 
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memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun sendiri pengetahuannya 

untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, dan dapat meningkatkan kualitas 

peserta didik. Dalam konteks ini, peserta didik perlu mengerti apa makna belajar, 

apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. peserta 

didik sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya, mampu 

memposisikan diri sendiri, menjadi bekal untuk hidupnya nanti, dan mempelajari 

apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya, dalam upaya itu 

mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. Pembelajaran 

kontekstual menekankan pentingnya lingkungan alamiah untuk menciptakan 

proses belajar yang hidup dan bermakna. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti 

suatu metode pembelajaran yang aktif, yaitu peserta didik sebagai pusatnya dan 

dapat mengembangkan metode mengajar dua arah. Metode yang akan 

dikembangkan adalah model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dan Guided Inquiry, Penelitian ini berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Guided Inquiry Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Pecahan Siswa Sekolah Dasar. Pecahan merupakan 

salah satu kajian inti dari materi matematika yang dipelajari siswa di Sekolah 

Dasar (SD). Menurut (Sukawati dan Marfuah, 2010:1) Pembahasan materinya 

menitikberatkan pada pengerjaan (operasi) hitung dasar yaitu penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik untuk pecahan biasa, campuran dan 

decimal . Dengan mempelajari materi di atas, diharapkan siswa dapat memahami 

materi operasi pecahan biasa dan campuran. 

Asumsi peneliti tersebut didukung hasil penelitian (Purwaningsih, 2016) 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan model pembelajaran 

Inquiry dengan Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar siswa 

kelas X SMA Laboratorium Undiksha Singaraja Tahun Ajaran 2015/2016. Siswa 

yang mengikuti model pembelajaran Inquiry lebih baik dari pada siswa yang 

mengikuti model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Hal tersebut 

dapat dilihat dari skor rata-rata model pembelajaran inquiry adalah 40.4333 dan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning adalah 35.7241. 
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Menurut (Nelsa Yunita : 2019) bahwa kemampuan siswa dalam menulis teks 

biografi tanpa menggunakan metode CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Kediri dinyatakan telah mencapai KKM 75. Hal ini terbukti benar bahwa nilai 

rata- rata posttest pada kelas kontrol mencapai 78,55. Kemampuan siswa dalam 

menulis teks biografi dengan menggunakan metode CTL (Contextual Teaching 

and Learning) Kediri dinyatakan telah mencapai KKM 75. Hal ini terbukti benar 

bahwa nilai rata- rata posttest kelas eksperimen mencapai 84,45. Sehingga ada 

pengaruh yang signifikan metode CTL (Contextual Teaching and Learning) 

terhadap kemampuan menulis teks biografi siswa kelas X. Dapat diketahui 

hasilnya thitung< 2,093). 

Menurut (Octaviany Magdalena, 2014) berdasarkan hasil penelitian 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning dan Inquiry terhadap prestasi belajar siswa 

pada materi pokok Hukum Dasar Kimia, tidak ada pengaruh kreativitas verbal 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok Hukum Dasar Kimia, dan tidak 

ada interaksi antara model pembelajaran berbasis masalah dan inkuiri dengan 

kreativitas verbal terhadap prestasi belajar pada materi pokok Hukum Dasar 

Kimia. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan membuktikan 

penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dan Guided 

inquiry dapat meningkatkan hasil belajar. Namun muncul keraguan tentang kedua 

model pembelajaran tersebut. Model pembelajaran manakah yang lebih baik 

untuk digunakan dalam pembelajaran matematika kelas V di Sekolah Dasar. Oleh 

karena itu dalam penelitian akan melakukan sebuah eksperimen pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dan Guided Inquiry  

Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Operasi Hitung Bilangan  

Pecahan  di Kelas V Sekolah Dasar Gugus Dewi Sartika Kecamatan Dempet 

Kab.Demak. 

 

 



6 
 

 
 

1.1 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan pemetaan faktor-faktor, atau variable-variabel 

yang terkait dengan focus masalah.(Nana Syaodih Sukmadinata : 2013:275). Latar 

belakang masalah yang dijabarkan di atas kemudian dirumuskan permasalah 

penelitian ini:  

1.1.1 Adakah pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

terhadap hasil belajar siswa pada materi pecahan di kelas V Sekolah 

Dasar? 

1.1.2 Adakah pengaruh model pembelajaran Guided Inquiry  terhadap hasil 

belajar siswa pada materi pecahan di kelas V Sekolah Dasar? 

1.1.3 Adakah perbedaan yang signifikan pengaruh model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning, Guided Inquiry dan Konvensional 

terhadap hasil belajar siswa pada materi pecahan di kelas V Sekolah 

Dasar? 

1.2 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai  berikut: 

1.2.1 Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning terhadap hasil belajar siswa pada materi pecahan di kelas V 

Sekolah Dasar. 

1.2.2 Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Guided Inquiry  

terhadap hasil belajar siswa pada materi pecahan di kelas V Sekolah 

Dasar. 

1.2.3 Untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning, Guided Inquiry  dan 

konvensional terhadap hasil belajar siswa pada materi pecahan di kelas V 

Sekolah Dasar. 

1.3 Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis 

sebagai berikut: 
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1.3.1 Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan 

khususnya mata pelajaran matematika tentang penggunaan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning dan Guided Inquiry. Manfaat yang lain untuk 

menambah khazanah ilmu pendidikan khususnya secara teoritis tentang 

peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar melalui metode pembelajaran 

tersebut, sekaligus penyempurnaan kekurangan penelitian-penelitian terdahulu 

dalam penelitian yang sekarang. 

1.3.2 Manfaat praktis  

a. Bagi Siswa  

Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Guided 

Inquiry  mendorong siswa agar bisa memecahkan masalah atau persoalan yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan mata pelajaran 

Matematika. 

b. Bagi Guru  

Penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dan Guided Inquiry  membantu guru dalam meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa di kelasnya terutama pada mata pelajaran Matematika. 

c. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian dan diskusi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

d. Manfaat bagi peneliti  

Peneliti dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan untuk menerapkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dan Guided Inquiry   pada sekolah masing-masing. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

ruang lingkupnya sebagai berikut: 
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1.5.1. Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya  hasil belajar 

matematika materi  pecahan di kelas V Sekolah Dasar. 

1.5.2. Penelitian ini dilakukan pada kelas V Sekolah Dasar. 

1.5.3. Penelitian ini dibatasi oleh pemanfaatan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning dan guided Inquiry terhadap hasil belajar siswa 

materi pecahan. 

1.5 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini diperlukan untuk 

mengetahui dan memahami secara konsep beberapa variabel yang diteliti. 

1.5.1 Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)  

Pendekatan konstektual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan konsep itu,hasil 

pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa,Proses pembelajaran alamiah 

berlangsung dalam bentuk kegiatan siswa  bekerja dan mengalami,bukan 

mentrasfer pengetahuan dari guru kesiswa. Strategi pembelajaran lebih 

dipentingkan dari pada hasil. 

1.5.2 Model Pembelajaran Guided Inquiry   

Pembelajaran Guided Inquiry  merupakan tingkatan dalam pembelajaran 

Inkuiri yang dalam tahapannya tetap peserta didik yang berperan aktif namun 

tidak lepas dari bimbingan seorang guru dalam memecahkan masalah agar tidak 

adanya kesalahan dalam proses pembelajaran. Guru memberikan petunjuk atau 

bimbingan terhadap Peserta didik pada model pembelajaran Guided Inquiry. 

Petunjuk tersebut dapat berupa pertanyaan agar peserta didik mampu menemukan 

atau mencari informasi sendiri mengenai pertanyaan tersebut ataupun tindakan-

tindakan yang diberikan guru yang harus dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan. 

Pada model pembelajaran Guided Inquiry  ini, guru memberikan petunjuk-

petunjuk kepada peserta didik seperlunya. Petunjuk tersebut dapat berupa 
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pertanyaan-pertanyaan yang membimbing agar peserta didik mampu menentukan 

sendiri arah dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkan 

masalah yang diberikan guru. Pengerjaannya dapat dilakukan sendiri atau dapat 

diatur secara kelompok. 

Sintaks model pembelajaran Inquiry yaitu: Penerimaan dan pendefinisian 

masalah, pengembangan hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, 

penarikan kesimpulan. 

1.5.3 Hasil belajar materi bilangan pecahan   

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan (kognitif, dan psikomotorik) 

yang dicapai siswa setelah mengikuti pengalaman belajar (KBM) sehingga 

membawa pengetahuan dan keterampilan dalam belajar. Materi Operasi Hitung 

Bilangan  pecahan  adalah pengoperasian bilangan pecahan  yang meliputi 

penjumlahan bilangan pecahan , pengurangan bilangan pecahan , perkalian 

bilangan pecahan , dan pembagian bilangan pecahan . Bilangan pecahan  sendiri 

adalah suatu bilangan yang bermula dari angka nol (0) dan akan bertambah satu 

bilangan dari bilangan sebelumnya. Indikator hasil belajar Operasi Hitung 

Bilangan  pecahan  adalah (a) Penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut 

sama dan berbeda  (b) pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut sama dan 

berbeda  (c) Operasi campuran bilangan pecahan  (d) menjelaskan operasi 

campuran bilangan pecahan , (e) menghitung/mencari operasi campuran bilangan 

pecahan , (f) mengidentifikasi masalah operasi campuran bilangan pecahan , (g) 

menyelesaikan masalah operasi campuran bilangan pecahan . Hasil dari 

kemampuan kognitif diukur dengan tes, untuk kemampuan psikomotor diukur 

dengan keterampilan.  

 

 

 

 

 

 

 


