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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Peningkatan kualitas hasil belajar matematika merupakan salah satu pilar 

penting upaya peningkatan mutu pendidikan matematika secara keseluruhan.  

Upaya peningkatan mutu pendidikan matematika adalah bagian terpadu dari 

upaya peningkatan kualitas manusia  (misalnya bagi perkembangan ilmu-ilmu 

pengetahuan dan teknologi) maupun bagi perkembangan setiap individu. Bagi 

setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, matematika berguna untuk 

memperoleh ketrampilan-ketrampilan tertentu dan untuk perkembangan cara 

berpikir, karena didalam mempelajari matematika diperlukan  pengertian 

(pikiran atau penalaran) tidak cukup  dengan hafalan saja. Selama ini dalam 

pandangan orang awam matematika sama dengan ilmu hitung, padahal jika kita 

benar-benar  mendalami sebenarnya tidak hanya hitung menghitung saja, akan 

tetapi berhitung merupakan salah satu bagian dalam matematika. Ilmu 

matematika sendiri timbul karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan 

ide, proses dan penalaran yang ditempuh secara bertahap dengan ilmu 

pengetahuan. 

Pelajaran matematika bagi sebagian besar siswa merupakan mata 

pelajaran yang sulit, hal ini tampak dari rendahnya prestasi belajar matematika. 

Menurut Zulkardi (2003) rendahnya prestasi belajar dan pandangan negatif 
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siswa terhadap pelajaran matematika tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, 

diantaranya adalah kurikulum yang padat, materi yang terlalu banyak, metode 

pembelajaran yang tradisional dan  tidak interaktif serta sistem evaluasi yang 

buruk. 

Permasalahan  lain yang sering  terjadi adalah strategi mengajar guru. 

Strategi mengajar yang diterapkan guru matematika tampak belum 

memanfaatkan kemampuan secara optimal. Guru matematika saat ini 

cenderung mengajar kurang bervariasi, latihan yang diberikan kurang, dan 

koreksi dari guru jarang diterapkan. Padahal guru merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dalam peningkatan prestasi belajar siswa bahkan mrupakan center 

aktivitas dikelas. Guru bertanggungjawab untuk mengatur, mengelola, dan 

mengorganisir kelas. Oleh karena itu, keberhasilan siswa di kelas yang paling 

berpengaruh dan dominan adalah guru (Sutama, 2000: 3) 

Guru dalam proses belajar mengajar merupakan faktor kesuksesan setiap 

usaha pendidikan. Sifat guru yang otoriter, suka marah, tidak menguasai materi 

dengan baik, cara menerangkan yang monoton dan yang lainnya menjadi hal 

yang menimbulkan kurangnya prestasi belajar siswa dalam mem pelajaran 

matematika.  

Prestasi belajar merupakan bagian akhir dari proses belajar dengan kata 

lain tujuan dari belajar adalah mendapat prestasi. Prestasi belajar adalah wujud 

hasil belajar dalam dunia pendidikan artinya bahwa keberhasilan siswa 

mencapai prestasi yang baik pada pembelajaran matematika merupakan salah 
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satu tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar matematika pula. Sampai 

saat ini kondisi pengajaran matematika memang belum seperti yang 

diharapkan, kritik dan sorotan masih dikemukakan, antara lain adanya 

kemerosotan mutu lulusan yang ditandai dengan rendahnya prestasi belajar 

siswa 

Menurut Soedjadi dalam Fauzan (2003) mengatakan bahwa kualitas 

pembelajaran matematika terutama di tingkat pendidikan dasar masih 

memprihatinkan. Kondisi ini terefleksi tidak hanya dari hasil belajar siswa, 

tetapi juga dari proses belajar mengajar.  Menurut Fauzan (2003) ada beberapa 

faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam pendidikan matematika di 

Indonesia terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

Adapun faktor tersebut adalah  rendahnya  motivasi  belajar siswa, 

tingkat pemahaman, penguasaan materi siswa,strategi mengajar yang 

digunakan oleh guru. Semakin tinggi dan bervariasinya motivasi belajar, 

pemahaman, penguasaan materi,strategi mengajar yang digunakan oleh guru 

maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan proses pembelajaran.  

Pemilihan strategi mengajar pada pembelajaran matematika adalah hal 

yang paling penting dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah strategi 

Contextual Teaching Learning yaitu Dalam kelas kontekstual (CTL), guru 

mengajar dengan melibatkan siswa di dalam kegiatan-kegiatan penting yang 

membawa pelajaran-pelajaran akademik ke dalam kehidupan, menghubungkan 

tugas sekolah dengan persoalan dan masalah-masalah nyata, mendorong para 
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siswa untuk menerapkan pemikiran kritis dan kreatif ke dalam kehidupan 

keseharian, mengutamakan kerjasama, dan memelihara setiap anggota kelas 

dalam menghasilkan kesuksesan siswa dan membantu setiap anggota kelas 

berkembang. Dalam CTL, guru sekaligus sebagai konsultan penelitian, 

pengawas proyek, penuntun pemikiran kritis dan kreatif, perantara antara 

masyarakat bisnis dan para siswa, dan ahli di bidang pelajaran mereka. Sifat 

dasar CTL adalah menuntun para guru untuk menasehati, mendedikasikan diri 

bagi setiap siswanya. Para guru CTL, memelihara usaha-usaha pribadi tiap 

siswa untuk berkembang menjadi pribadi yang utuh (Elaine, 2002).  

Pada kenyataannya strategi CTL belum digunakan oleh guru di sekolah, 

mereka masih menggunakan metode konvensional. Strategi yang digunakan 

guru kurang bervariasi dan bersifat monoton sehingga siswa akan  mengalami 

kejenuhan. Akibatnya kegiatan belajar mengajar kurang berkembang, dan ini 

berdampak pada hasil belajar siswa yang masih rendah atau kurang 

memuaskan. 

Penggunaan strategi pembelajaran dalam menyajikan pelajaran sangat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Penggunaan strategi pembelajaran 

yang bervariasi akan menumbuhkan minat belajar siswa. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa strategi pembelajaran dalam  menyajikan materi pelajaran 

berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Selain strategi CTL yang 

digunakan adalah strategi Reciprocal Teaching  yaitu Strategi pembelajaran  

Reciprocal Teaching merupakan  model yang menerapkan empat strategi 

pemahamn mandiri yaitu: menyimpulkan bahan ajar, menyusun pertanyaan, 
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dan menyelesaikannya, menjelaskan kembali pengetahuan yang telah 

diperolehnya, kemudian memprediksi petanyaan apa selanjutnya dari persoalan 

yang disodorkan kepada siswa. Penerapan strategi ini diharapkan dapat 

menambah ketertarikan siswa dalam pembelajaran matematika pada Lingkaran. 

Agar dalam pembelajarannya dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar 

siswa dalam mencapai ketuntasan belajar.  

B.  Identifikasi Masalah  

1. Prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika belum sesuai harapan. 

2. Rendahnya kemampuan awal siswa pada pelajaran matematika. 

3. Kurangnya minat belajar siswa untuk belajar matematika 

4. Kurangnya motivasi belajar siswa untuk belajar matematika 

5. Metode yang digunakan guru kurang bervariasi dan bersifat monoton 

6. Kurang tepatnya guru dalam  menggunakan metode pembelajaran dalam 

menyampaikan pokok bahasan. 

C.  Pembatasan  Masalah  

1. Prestasi belajar siswa dibatasi dalam prestasi belajar matematika yang 

dilakukan di semester genap Tahun ajaran 2011/2012. 

2. Motivasi belajar siswa dalam penelitian ini dibatasi pada motivasi siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar matematika. 

3. Strategi  pembelajaran pada penelitian ini menggunakan strategi 

pembelajaran  Contextual Teaching Learning dan Strategi  pembelajaran 

Reciprocal Teaching.  
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D.   Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan  pembatasan masalah tersebut di atas 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh strategi pembelajaran Contextual Teaching 

Learning dan Reciprocal Teaching  terhadap prestasi belajar matematika?  

2. Apakah  ada  pengaruh  motivasi belajar  terhadap prestasi belajar 

matematika ?  

3. Adakah  interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar matematika. 

E.  Tujuan Penelitian  

Agar tujuan penelitian ini lebih  terarah dan tidak menyimpang dari 

pembahasan, maka tujuan penilitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh  penggunaan strategi  Contextual 

Teaching Learning  dan  strategi  Reciprocal Teaching  terhadap prestasi 

belajar matematika pada sub pokok bahasn lingkaran 

2. Untuk menganalisis dan menguji  pengaruh motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan  lingkaran  

3. Untuk menganalisis dan menguji  interaksi antara strategi mengajar dengan 

motivasi belajar  terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok 

bahasan lingkaran. 

F.  Manfaat Penelitian    

1.  Manfaat Teoritis  
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Secara teoritis hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika, utamanya 

peningkatan hasil prestasi belajar matematika siswa. Secara khusus 

penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran 

matematika yang berupa pergeseran pembelajaran yang hanya 

mementingkan hasil ke pembelajaran yang juga mementingkan prosesnya.  

2.  Manfaat Praktis  

a.   Memberikan masukan kepada guru atau calon guru matematika dalam 

menentukan strategi belajar yang tepat, yang dapat menjadi alternative 

lain dalam mata pelajaran matematika khususnya pada materi lingkaran 

b. Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah lanjutan pertama  

c. Bagi peneliti sebagai wahana uji kemampuan terhadap bekal teori yang 

penulis peroleh dari bangku kuliah, serta sebagaiupaya untuk 

mengembangkan pengetahuan, serta menambah wawasan, pengalaman 

dalam tahapan proses pembinaan diri sebagai calon pendidik  

d. Memberi masukan pada siswa untuk meningkatkan kegiatan belajar, 

mengoptimalkan kemampuan berfikir positif dalam mengembangkan 

dirinya di tengah-tengah lingkungan dalam meraih keberhasilan belajar 

atau prestasi belajar optimal.  

e. Bahan pertimbangan, pembanding, masukan atau referensi untuk 

penelitian lebih lanjut. 


