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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dalam era modern semakin banyak tergantung pada tingkat 

kualitas dan antisipasi dari guru untuk menggunakan berbagai sumber yang 

tersedia. Guru harus berperan aktif dalam belajar yang dihadapi siswa dan 

persiapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan cara berfikir siswa agar 

menjadi kritis dan kreatif. Guru harus memiliki strategi dalam proses belajar 

mengajar agar memudahkan siswa sebagai penerima pelajaran lebih mudah 

dalam penangkapannya.  

Matematika merupakan salah satu bidang yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan, hal ini dapat dilihat dari waktu jam pelajaran yang 

lebih banyak bila dibandingkan dengan pelajaran lain. Matematika mampu 

meningkatkan kemampuan untuk berfikir dengan jelas, logis, teratur dan 

sistematis. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang banyak 

dimanfaatkan orang dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa 

matematika dibutuhkan manusia. Wajar saja apabila matematika dimasukkan 

kedalam kurikulum formal disetiap jenjang pendidikan dasar yang akan 

mereka gunakan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, dunia 

kerja dan studi lanjut. 

Tujuan belajar matematika itu sendiri sesuai dengan yang dicapai 

setelah proses belajar mengajar matematika berlangsung dengan baik untuk 

jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan belajar matematika jangka pendek 
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yaitu dikuasainya sejumlah materi yang telah dipelajarinya, sedangkan tujuan 

belajar matematika jangka panjang adalah berkenaan dengan penggunaan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan matematika itu 

sendiri sebagai ilmu struktur yang abstrak.  

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan dunia pendidikan saat 

ini, muncul berbagai tantangan dalam memajukan pendidikan. Saat ini 

pendidikan Indonesia masih mengalami kemunduran. Upaya- upaya telah 

dilakukan untuk meningkatkan dan membangun kembali pendidikan di 

Indonesia. Upaya tersebut misalnya perbaikan kurikulum, pengadaan buku 

ajar, penambahan anggaran untuk pendidikan, peningkatan mutu guru, dan 

berbagai perbaikan lainnya. 

Keberhasilan proses kegiatan belajar  mengajar pada pelajaran 

matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Keberhasilan ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman, 

tingkat pengusaan materi dan prestasi belajar siswa. Semakin tinggi 

pemahaman dan penguasaan materi serta prestasi belajar makin tinggi pula 

tingkat keberhasilan pembelajaran, namun pada kenyataannya dapat dilihat 

bahwa prestasi yang dicapai siswa sangat memprihatinkan. Terutama pada 

pembelajaran matematika, prestasi belajar yang dicapai siswa sangat rendah. 

Pembelajaran matematika selama ini belum berhasil meningkatkan 

pemahaman siswa tentang konsep dan aturan-aturan matematika. Padahal 

belajar matematika pada dasarnya merupakan belajar konsep. Selama ini siswa 

cenderung menghafal konsep-konsep matematika, tanpa memahami maksud 
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dan isinya. Kelas masih terfokus pada guru sebagai sumber utama 

pengetahuan, kemudian ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar. Jika 

konsep-konsep dasar diterima murid secara salah maka sangat sukar untuk 

memperbaikinya kembali, tetapi jika murid bersikap terbuka masih ada 

harapan untuk memperbaikinya. Namun jika murid bersikap tertutup, maka 

kesalahan itu akan dibawa terus sampai pada suatu saat mereka menyadari 

konsep-konsep dasar yang mereka miliki adalah keliru. Untuk itu, diperlukan 

strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa, yaitu sebuah strategi 

yang mendorong siswa mengkontruksikan pengetahuan dibenak mereka 

sendiri bukan menghafal fakta-fakta. 

Ketrampilan matematika merupakan prosedur dan cara kerja yang 

diharapkan untuk menangani sesuatu dengan cepat dan cermat. Ketrampilan 

matematika dapat dipelajari melalui demonstrasi beberapa tipe latihan melalui 

lembar kerja serta kerja kelompok. Siswa dikatakan sudah menguasai suatu 

keterampilan jika dapat mendemonstrasikan dengan benar dan tepat. 

Keterampilan dibutuhkan untuk memecahakan suatu masalah dan menerapkan 

keterampilan tersebut dalam bermacam-mcam situasi. Belajar matematika 

tidak lepas dari kegiatan operasi berhitung. Keterampilan berhitung tidak 

hanya berguna dalam persoalan matematika melainkan juga berguna untuk 

pelajaran lain dan kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran matematika khususnya pada materi bangun ruang sisi 

datar adalah salah satu materi yang sangat sulit dipahami oleh siswa. Bangun 

ruang merupakan bangun berdimensi tiga yang sangat membutuhkan 
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penalaran yang tinggi. Sedangkan dalam pembelajaran matematika dengan 

pendekatan konvensional, strategi belajar yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi bangun ruang adalah dengan melukis bangun ruang dan 

mengerjakan soal-soal latihan sehingga masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menalar suatu gambar bangun ruang. 

Metode mengajar merupakan sarana interaksi guru dengan siswa 

didalam kegiatan belajar mengajar, dengan demikian perlu diperhatikan 

ketetapan metode mengajar yang dipilih dengan tujuan, jenis dan sifat materi 

pelajaran serta dengan kemampuan guru dalam memahami dan melaksanakan 

metode tersebut. Ketidakpastian dalam penggunan suatu metode dapat 

menimbulkan kebosanan, kurang dipahami dan monoton sehingga 

mengakibatkan sikap yang acuh terhadap pelajaran matematika. Mengingat 

pentingnya matematika maka diperlukan pembenahan proses bembelajaran 

yang dilakukan guru yaitu dengan menawarkan suatu metode pembelajaran 

yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 

matematika dan keterampilan matematika. Salah satu cara untuk mengatasinya 

yaitu dengan menggunakan pendekatan kontekstual. 

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu 

guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan pemahaman 
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konsep dan keterampilan matematika perlu adanya kerjasama antara guru 

matematika dan peneliti yaitu melalui Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). 

Proses PTK ini memberikan kesempatan kepada peneliti dan guru matematika 

untuk mengidentifikasikan masalah-masalah pembelajaran sekolah, sehingga 

dapat dikaji dan dituntaskan. Dengan demikian proses belajar  matematika di 

sekolah yang menerapkan pendekatan kontekstual diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa  terhadap konsep matematika dan 

keterampilan matematika. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti ingin 

meneliti tentang ”Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep Bangun Ruang Sisi 

Datar dan Keterampilan Matematika memalui Pendekatan Kontekstual”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan guru matematika 

di dalam menyampaikan pokok bahasan tertentu kemungkinan akan 

mempengaruhi pemahaman konsep siswa dan keterampilan matematika. 

2. Rendahnya keterampilan matematika pada siswa. 

3. Kurangnya siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran 

matematika. 

4. Rendahnya pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika pada 

pokok bahasan bangun ruang sisi datar. 
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5. Penerapan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran matematika di 

SMP pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan yang dikaji lebih 

terarah, maka penulis berusaha untuk membatasi masalah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan pendekatan konstekstual dalam pembelajaran matematika 

untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan matematika. 

2. Pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada 

pemahaman konsep bangun ruang sisi datar. 

 

D. Rumusan Masalah 

  Dengan berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

membatasi masalah diatas maka perumusan masalah yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar melalui 

pendekatan kontekstual? 

2. Adakah peningkatan keterampilan matematika siswa dalam pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar melalui 

pendekatan kontekstual? 
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E. Tujuan Penelitian 

 Dalam suatu penelitian tujuan merupakan salah satu alat kontrol yang 

dapat  dijadikan  petunjuk sebagai penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan 

yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep bangun ruang sisi 

datar  melalui pendekatan kontekstual. 

2. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan matematika melalui 

pendekatan kontekstual. 

 

F. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan ada manfaatnya bagi dunia pendidikan. Adapun 

manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Dilihat dari segi teoritis 

 Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

peningkatan pemahaman konsep bangun ruang sisi datar dan keterampilan 

matematika melalui pendekatan kontekstual. Mengingat seorang siswa 

memiliki ketangkasan dan ketrampilan serta kecerdasan dalam 

memecahkan masalah, maka salah satu tehnik untuk meningkatkan 

ketajaman dalam memahami suatu konsep melalui pendekatan 

kontekstual. 
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Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi kepada strategi 

pembelajaran yang hanya mementingkan hasil pembelajaran yang 

mementingkan proses. 

2. Dilihat dari segi praktis 

  Pada dataran praktis penelitian ini memberikan masukan kepada 

guru dan calon guru juga siswa. Bagi guru matematika, peningkatan 

pemahaman konsep dengan pendekatan kontekstual ini digunakan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Bagi siswa, proses 

penyelengggaran ini dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 

keterampilan matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




