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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu pilar upaya 

peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Upaya peningkatan mutu 

pendidikan adalah bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia, 

baik aspek kemampuan, kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga 

negara. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan perubahan pola pikir 

yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum. Pada masa lalu 

proses belajar mengajar terfokus pada guru, sedangkan siswa kurang 

diperhatikan keberadaannya. Akibatnya kegiatan belajar mengajar lebih 

menekankan pada pengujian dari pada pembelajaran. 

Pendidikan di Indonesia kebanyakan hanya ditekankan pada hafalan 

dan mencari satu jawaban yang benar terhadap soal-soal yang diberikan. 

Proses-proses pemikiran tinggi termasuk berpikir kreatif seperti kemampuan 

siswa untuk menemukan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan keaktifan 

siswa dalam bertanya jarang dilatih. Oleh karena itu tidak heran bila dalam 

suatu proses pembelajaran tidak ditemukan seorang pun siswa yang mampu 

mengemukakan ide-ide baru. Hal ini disebabkan karena siswa hanya pasif 

mengikuti pembelajaran, mereka tidak dilatih untuk mengembangkan daya 
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pikir mereka untuk menjadi aktif dan kreatif. Di samping itu bila siswa 

dihadapkan pada suatu masalah, siswa tidak mampu memecahkan masalah 

tersebut dengan kritis, logis, dan tepat sehingga prestasi belajarnya pun juga 

rendah. 

Dalam pembelajaran, ketika guru menawarkan kepada siswa agar mau 

mengerjakan soal di depan kelas, banyak siswa yang enggan dan tidak mau. 

Selain itu ketika guru menawarkan pertanyaan siswa malah diam, tidak tahu 

diam itu artinya paham atau takut bertanya. Untuk mengatasi masalah ini juga 

perlu dibina hubungan yang baik antara siswa dan guru dalam pembelajaran 

matematika sehingga akan terjadi interaktif dan pemahaman siswa akan 

meningkat. Dalam kegiatan pembelajaran, partisipasi aktif siswa sangat 

mendukung keefektifan pembelajaran kelas. Dengan partisipasi aktif siswa 

nantinya akan bisa mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran yang 

dialami sendiri, sehingga keaktifan siswa merupakan bagian dari dirinya dan 

dapat meningkatkan pemahamannya terhadap konsep-konsep matematika. 

Pemahaman konsep merupakan salah satu hal yang penting dalam 

proses pembelajaran. Pemahaman konsep dapat membantu siswa 

menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam proses belajar 

mengajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hambatan dalam 

pendidikan adalah rendahnya pemahaman konsep siswa, sehingga dengan 

adanya hambatan itu mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan. 

Belajar matematika merupakan proses aktif siswa untuk 

merekonstruksi makna atau konsep-konsep matematika. Hal ini berarti bahwa 
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belajar matematika merupakan proses untuk menghubungkan materi yang 

dipelajari dengan pemahaman yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMK N 1 Banyudono kelas X AK 

1 yang terdiri dari siswa putri semua, dalam pembelajaran matematika secara 

umum pemahaman konsep matematika siswa masih relatif rendah. Hal ini 

terlihat dalam: 1) Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru (14%), 

2) Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal latihan (41%), 3) Kemampuan 

siswa dalam mengemukakan ide (8,5%), 4) Kemampuan siswa dalam 

membuat kesimpulan (28%). 

Rendahnya pemahaman konsep matematika siswa ini disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain siswa, guru, dan media 

pembelajaran. Berbagai upaya telah dilakukan guru untuk mengatasi hal 

tersebut, namun belum ada hasil yang memuaskan. 

Salah satu faktor pemahaman konsep matematika adalah siswa. Pada 

saat kegiatan belajar mengajar siswa cenderung pasif, hal ini disebabkan 

adanya perasaan takut dalam pembelajaran matematika yang dikarenakan 

siswa menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit dan 

sangat menakutkan. 

Dari permasalahan tersebut, hendaknya guru matematika mampu 

memilih dan menerapkan pendekatan atau model pembelajaran yang mampu 

merangsang siswa untuk aktif dan dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. Dari pendekatan atau meodel pembelajaran yang ada, 
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pendekatan pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk aktif yaitu 

pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning). 

Pendekatan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) merupakan pembelajaran yang berfokus pada kegiatan siswa yang 

melibatkan penerapan kontruktivisme (Constructivism), menemukan 

(Inquiry), bertanya (Questioning), masyarakat belajar (Learning Community), 

pemodelan (Modeling), refleksi (Reflection), penilaian autentik (Authentic 

Assessment). 

Bertanya (Questioning) dan masyarakat belajar (Learning Community) 

merupakan komponen penting dalam pembelajaran kontekstual karena 

komponen-komponen yang lain dapat diterapkan apabila guru telah 

menerapkan kompenen bertanya (Questioning) dan masyarakat belajar 

(Learning Community). 

Pemilihan pendekatan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning) ini akan mempengaruhi cara belajar siswa yang semula 

cenderung pasif ke arah yang lebih aktif serta dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

secara umum dari penelitian ini yaitu, “Adakah peningkatan pemahaman 

konsep matematika setelah menggunakan pendekatan kontekstual komponen 
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Questioning dan Learning Community pada siswa kelas X AK 1 semester II 

SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2011/2012?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui apakah 

penerapan pembelajaran kontekstual komponen questioning dan learning 

community dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran matematika. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan mendiskripsikan 

proses pembelajaran matematika melalui penerapan pendekatan kontekstual 

komponen questioning dan learning community pada siswa kelas X AK 1 

SMK N 1 Banyudono. 

Pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika mencakup 

indikator: 1) Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru, 2) 

Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal latihan, 3) Kemampuan siswa 

dalam mengemukakan ide, 4) Kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran matematika, utamanya pada 

peningkatan pemahaman konsep siswa. Secara khusus, penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi kepada pembelajaran matematika yang 
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berupa pergeseran dari pembelajaran yang mengutamakan hasil ke 

pembelajaran yang mengutamakan proses. 

 

2. Manfaat Praktis 

Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

alternatif bentuk pembelajaran matematika melalui pendekatan 

pembelajaran kontekstual dalam upaya peningkatan pemahaman konsep 

matematika siswa. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan 

pengalaman langsung mengenai belajar matematika secara aktif dan 

menyenangkan dan dapat menjadikan siswa lebih aktif berfikir karena 

dalam pembelajaran sering dibimbing dengan pertanyaan-pertanyaan dan 

memudahkan siswa untuk memahami suatu konsep matematika. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa menjawab 

pertanyaan guru dan mengerjakan soal di papan tulis secara tepat, 

menanggapi tentang jawaban peserta didik yang lain, dan membuat 

kesimpulan yang meliputi mendefinisikan konsep, menemukan sifat-sifat 

dari konsep, dan memberikan contoh dan non contoh dari konsep. 

 Pemahaman konsep siswa dalam penelitian ini mencakup 

indikator: 1) Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru, 2) 

Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal latihan, 3) Kemampuan siswa 
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dalam mengemukakan ide, 4) Kemampuan siswa dalam membuat 

kesimpulan. 

2. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual 

Pendekatan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan 

konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam 

kehidupan mereka. Pembelajaran kontekstual terjadi apabila siswa 

menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu 

pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan 

tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, siswa 

dan tenaga kerja. Dalam pembelajaran kontekstual ada tujuh komponen 

utama, yaitu: kontruktivisme (contructivism), bertanya (questioning), 

inquiry (inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan 

(modeling), refleksi (reflection), penilaian sebenarnya (authentic 

assessment). 

 


