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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan bidang pendidikan merupakan sarana yang sangat 

penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, dan merupakan 

tujuan utama dalam pembangunan manusia seutuhnya. Dalam era 

pembangunan saat ini setiap orang terbuka untuk menimba ilmu pengetahuan 

setinggi-tingginya sesuai konsep pendidikan yang berlangsung seumur hidup. 

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam era modern semakin tergantung 

pada tingkat kualitas dari pemerintah pada umumnya dan pengelola 

pendidikan pada khususnya. 

Di samping itu kegiatan pembelajaran merupakan bagian dari 

pendidikan dan banyak faktor yang secara langsung menentukan kesuksesan 

belajar. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

pertama faktor internal (faktor dari dalam siswa); kedua faktor eksternal 

(faktor dari luar siswa) yaitu faktor yang berasal dari keluarga, sekolah, dan 

masyarakat; ketiga faktor pendekatan, strategi dan  metode yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan  pembelajaran yang dapat menumbuhkan cara berpikir siswa 

agar menjadi lebih kritis dan kreatif dapat dikembangkan melalui belajar 

matematika, karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

menduduki peranan penting dalam pendidikan terutama dalam era saat ini. 
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Dalam pelaksanaan mata pelajaran matematika diberikan disemua jenjang 

pendidikan dari Sekolah Dasar hingga SLTA bahkan juga sebagian besar 

jurusan MIPA di Perguruan Tinggi. Dengan demikian pelaksanaan 

pembelajaran Matematika diusahakan menjadi menarik dan menyenangkan 

supaya siswa tidak jenuh dan tidak takut dalam belajar Matematika. 

Guru menyadari bahwa matematika sering dianggap sebagai mata 

pelajaran yang kurang diminati, ditakuti, dan dihindari oleh sebagian besar 

siswa. Hal ini karena siswa beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran 

yang sulit dan menakutkan. Siswa seharusnya menyadari bahwa kemampuan 

berpikir logis, bernalar rasional, cermat, dan efisien menjadi ciri utama 

matematika. 

Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran 

konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran 

sebelumnya sehingga kaitan antara konsep atau pernyataan dalam matematika 

bersifat konsisten. Namun demikian, pembelajaran dan pemahaman konsep 

dapat diawali secara induktif melalui pengalaman peristiwa nyata atau intuisi. 

Menurut Paling (dalam Mulyono Abdurrahman, 2003: 252), ide 

manusia tentang matematika berbeda-beda, tergantung pada pengalaman dan 

pengetahuan masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa matematika hanya 

perhitungan yang  mencakup tambah, kurang, kali dan bagi, tetapi ada pula 

yang melibatkan topik-topik seperti aljabar, geometri, dan trigonometri. 

Banyak pula yang beranggapan bahwa matematika mencakup segala sesuatu 

yang berkaitan dengan berpikir logis. 
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Tuntutan zaman mendorong manusia untuk lebih kreatif dalam 

mengembangkan atau menerapkan matematika sebagai ilmu dasar oleh karena 

itu Cockroft (dalam Mulyono Abdurrahman, 2003: 253) mengemukakan 

bahwa matematika perlu diajarkan kepada siswa karena (1) selalu digunakan 

dalam segala segi kehidupan, (2) semua bidang studi memerlukan ketrampilan 

matematika yang sesuai, (3) merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat 

dan jelas, (4) dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai 

cara, (5) meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran 

keruangan, dan (6) memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan 

masalah yang menantang. 

Pada umumnya pengajaran matematika di sekolah sampai saat ini 

masih konvensional yaitu guru aktif menjelaskan materi pelajaran sedangkan 

siswa hanya mendengar, mencatat, dan mengerjakan latihan yang diberikan 

guru. Tentunya pendekatan seperti ini tidak sesuai dengan tuntutan zaman 

karena dimungkinkan akan berpengaruh pada rendahnya tingkat kemampuan 

bernalar siswa. Padahal pelajaran matematika dari tahun ke tahun semakin 

komkpleks dan lebih berkembang. 

Oleh karena itu diperlukan suatu keahlian atau ketrampilan 

pengelolaan kelas yang harus dimiliki seorang guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran matematika. Karena setiap siswa memiliki kemampuan dan 

taraf bernalar yang berbeda-beda, sehingga dengan ketrampilan dan keahlian 

itu seorang guru matematika dapat memilih metode yang tepat agar siswa 

mampu memahami materi pelajaran matematika yang disampaikan oleh guru. 
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Metode mengajar matematika merupakan sarana interaksi guru dengan 

siswa di dalam kegiatan belajar mengajar. Metode mengajar yang dipilih harus 

sesuai dengan tujuan, jenis dan sifat materi pelajaran matematika yang 

diajarkan. Kemampuan guru dalam memahami dan melaksanakan metode 

tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Ketidaktepatan 

menggunakan suatu metode dapat menimbulkan kebosanan, kurang dipahami 

sehingga mengakibatkan sikap yang acuh terhadap pelajaran matematika. 

Oleh karena itu sebagai upaya untuk memperbaiki pembelajaran 

matematika dijenjang persekolahan, berbagai metode dicoba untuk diterapkan 

dalam pembelajaran matematika pada topik tertentu. Tentunya pembelajaran 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika yang 

salah satunya adalah menerapkan pembelajaran kontekstual. 

Pembelajaran kontekstual adalah 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 penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari (Depdiknas, 2002: 5). 

Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. 

Proses pembelajaran berlangsung alamiah bukan transfer pengetahuan dari 

guru ke siswa. 

Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian tentang peningkatan kemampuan bernalar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui metode kontekstual. Untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal dan tepat, maka penelitian ini akan dilaksanakan melalui 
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pemberian tindakan kelas. Dimana peneliti akan bekerjasama dengan guru, 

karena guru yang lebih paham dengan kondisi kelas. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang 

perlu untuk diteliti dan dipecahkan sebagai berikut: 

1. Siswa menganggap matematika itu sulit, membosankan, tidak menarik 

bahkan dianggap mata pelajaran yang menakutkan. 

2. Cara guru dalam menyampaikan materi pelajaran matematika dengan 

metode pembelajaran yang digunakan belum optimal. 

3. Kurangnya kualitas pembelajaran matematika tidak hanya bersumber 

pada kurangnya kemampuan bernalar siswa, bisa jadi disebabkan oleh 

adanya kelemahan dari metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pada identifikasi masalah di atas agar penelitian ini terarah dan sesuai 

tujuan maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kontekstual.  

2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pokok bahasan 

pecahan. 

3. Peningkatan kemapuan bernalar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini 

dibatasi oleh:   
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1) kemampuan mengajukan dugaan, 

2) kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan, 

3) kemampuan menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi 

   

D. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang menjadi permasalahan penelitian 

adalah: 

“Apakah peningkatan kemampuan bernalar siswa selama proses 

pembelajaran matematika melalui metode kontekstual mencapai 

70%?”. 

2. Pemecahan Masalah 

Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan kemampuan bernalar siswa adalah dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual yaitu sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan ketrampilan barunya. 

2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4. Menciptakan masyarakat belajar mengajar (dalam kelompok-

kelompok). 
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5. Menganalisis model sebagai contoh pembelajaran. 

6. Melakukan refleksi di akhir pertemuan. 

7. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa melalui metode 

kontekstual dapat meningkatkan kemampuan bernalar siswa dalam proses 

belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

utama pada pembelajaran matematika, disamping itu juga pada penelitian 

peningkatan proses belajar dan hasil pembelajaran matematika SD. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan seara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika, utamanya 

pada peningkatan kemampuan bernalar siswa dalam matematika. 

Mengingat seorang siswa perlu memiliki ketrampilan dalam sesuatu, 

maka salah satu teknik penerapan pelajaran matematika dengan metode 

kontekstual. 

Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi kepada 

strategi pembelajaran berupa pergeseran dari paradigma mengajar menuju 
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ke paradigma belajar yang mementingkan pada proses untuk mencapai 

hasil. 

2. Manfaat Praktis 

Pada dataran praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi guru 

matematika dan siswa. Bagi guru matematika pendekatan kontekstual 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM) matematika. Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat 

meningkatkan kemampuan bernalar siswa dalam bidang matematika. 

 




