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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan 

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Majunya suatu bangsa banyak 

ditentukan oleh kreatifitas pendidikan bangsa itu sendiri,karena pendidikan 

sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdedikasi tinggi. 

Matematika adalah suatu bidang studi yang mempunyai peran penting 

dalam pendidikan khususnya  dalam pendidikan di sekolah. Secara teoritik 

matematika adalah ilmu yang bertujuan mendidik anak manusia agar dapat 

berfikir secara logis, kritis, rasional dan percaya diri sehingga mampu 

membentuk kepribadian yang mandiri, kreatif serta mempunyai kemampuan 

dan keberanian dalam menghadapi maalah-masalah dalam kehidipan sehari-

hari. Apabila dalam pembelajran matematika di sekolah mampu membentuk 

siswa dengan karakteristik seperti itu berarti pembelajaran matematika di 

sekolah telah memberi sumbangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. (Asikin, 2001:1-2) 

Matematika secara luas merupakan bahasa bagi ilmu dan teknologi. 

Tidak ada satupun teknologi yang tidak menggunakan matematika. Bila 

matematika merupakan bahasa, maka logika adalah tata bahasanya. Hal ini 

merupakan tantangan bagi para matematikawan Indonesia untuk dapat 
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menjelaskan bahwa berpikir tidak lain adalah membuat perhitungan dan untuk 

itu diperlukan langkah pemikiran yang masuk akal (secara logika) dan 

menghasilan pemikiran yang benar. 

Siswa lebih cepat menyerap ide matematika melalui aktifitasnya jika 

suatu yang dimiliki siswa dapat berupa konsep dasar subtansi (salam hal ini 

matenatika yang “abstrak” tetapi menjadi “nyata” dimiliki siswa) atau 

kehidupan sehari-hari yang sungguh merela menghayati      (Krismanto. 

2004:1-2). Bermodal dengan apa yang mereka miliki siswa diberikan 

pengalaman belajar,dalam pengalaman belajar tersebut siswa mengkontruksi 

pengetahuan baru.  

Supaya proses mengajar dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa 

dengan baik seorang guru harus professional dalam profesinya, serta memiliki 

penampilan / gaya  mengajar yang baik. terlebih pelajaran matematika 

dianggap pelajaran yang paling sulit oleh sebagian besar siswa. Terbukti 

dengan adanya nilai  yang  kurang  memuaskan  oleh  orangtua  murid,  

sehingga  banyak  dari mereka  mengikuti  bimbingan di luar sekolah. Jadi,  

merupakan  sebuah tuntutan yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  guru  dalam  

pelajaran   matematika  memiliki   kemampuan   gaya   mengajar   yang   dapat  



 

 

3  

menarik perhatian dan minat siswa dalam bekajar sehingga dapat 

meningkatkan prestasi siswa. 

Berdasarkan hasil dari beberapa peneliti di atas penulis akan meneliti 

sejauh mana pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar dan 

aktifitas belajar siswa dalam diri peserta didik terhadap prestasi belajar 

matematika yang dilaksanakan pada siswa kelas III SD Negeri Donoyudan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas,maka perlu 

identifikasi masalah. 

 Adapun dalam penelitian ini terdapat identifikasi masalah,antara lain: 

1. Bagi seorang guru,mengajar tidak hanya memindahkan pengetahuan 

tetapi juga menciptakan situasi yang dapat membawa siswanya 

belajar,namun pada prakteknya banyak dijumpai guru yang gagal 

membawa siswanya belajar karena penggunaan metode 

pembelajaran yang tidak tepat. 

2. Pengembangan metode pembelajaran untuk tujuan memperoleh 

kontruksi pengetahuan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru 

dengan adanya keterbatasan waktu 
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3. Pembelajaran matematika masih banyak bertumpu pada aktivitas 

guru yang akibatnya hasil belajar matematika kurang memuaskan 

4. Belum digunakannya media secara maksimal dalam pembelajaran 

sebagai akibat belum diketahuinya pembelajaran kontekstual. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar peneliti lebih mengarah dan mendalam serta dapat mencapai sasaran 

yang diinginkan,maka harus ada pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah itu sebagai berikut: 

 1. Pembelajaran kontekstual 

Pembelajaran kontekstual yang dimaksud adalah suatu konsep belajar 

yang dilakukan guru dengan mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan 

sehari – hari. 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah pola – pola perbuatan, nilai – nilai, pengertian – 

pengertian, sikap – sikap, apreiasi – apresiasi dan keterampilan.(William 

burton(Oemar hamalik, 2003:31)) 

Menurut Mulyono Abdurrahman (2002:38) hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar,belajar 

sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 
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memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relative menetap. Anak 

yang berhail adalah yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Keaktifan siswa 

Keaktifan siswa disini maksudnya segala kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa baik fisik maupun mental dalam rangka mempelajari matematika. 

Dengan keaktifan siswa dalam pelajaran matematika akan lebih mudah 

untuk memahami karena matematika tidak bersifat materi,jadi tidak akan 

bisa hanya dengan teknik menghafal. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

 1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kontekstual 

terhadap hasil belajar siswa? 

 2. Apakah terdapat pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 

 3. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dan aktivitas belajar 

terhadap prestasi belajar matematika?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Disuatu penelitian pasti memiliki tujuan. Dalam penelitian ini tujuan yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut:  



 

 

6  

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran yang berbeda terhadap 

prestasi belajar matematika 

2. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar,  

3. Untuk mengetahui interaksi antara model penbelajaran matematika dan 

aktivitas belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

            Memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh pembelajaran 

kontekstual terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari keaktifan 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan keaktifan 

siswa sehingga hasil belajar meningkat. 

b. Bagi Guru 

1. Mampu memberikan masukan kepada guru pada umumnya dan 

guru matematika pada khususnya,tentang pengaruh pembelajaran 

kontekstual terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari 

keaktifan siswa. 

2. sebagai bahan pertimbangan dan acuan guru dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. 
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c. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam tahap 

pembinaan diri sebagai calon pendidik. 

d. Bagi peneliti lainnya 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan,pertimbangan,dan 

pengembangan peneliti ilmu yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




