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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Slameto (2003: 2) mendefinisikan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik 

sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri 

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Ciri-ciri perubahan tingkah 

laku dalam pengertian belajar, antara lain : 1) perubahan secara teratur, 2) 

perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional, 3) perubahan dalam 

belajar bersifat positif dan aktif, 4) perubahan dalam belajar bukan bersifat 

sementara, 5) perubahan dalam bela jar bertujuan atau terarah, 6) perubahan 

mencakup seluruh aspek tingkah laku.  

Proses belajar tersebut tampak melalui perilaku siswa mempelajari bahan 

belajar. Perilaku belajar tersebut merupakan respons siswa terhadap tindakan 

mengajar atau tindakan pembelajaran dari guru. Perilaku belajar tersebut ada 

hubungannya dengan desain instruksional guru, karena di dalam desain 

instruksional, guru membuat tujuan instruksional khusus atau sasaran belajar. 

Tujuan instruksional khusus atau sasaran belajar itu merupakan hasil akhir sebuah 

pembelajaran yang hendak dicapai dan diharapkan mampu memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditentukan. Begitu pula dalam 
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pembelajaran matematika hasil belajar merupakan sebuah deskripsi dimana siswa 

mampu merefleksikan apa yang telah dipelajari dan apa yang telah didapatkan 

dalam proses belajarnya berupa sebuah hasil belajar atau prestasi belajar. Dengan 

kata lain prestasi belajar menjadi hal yang sangat penting dalam setiap 

pembelajaran.  Namun kenyataannya terjadi banyak variasi nilai yang diperoleh 

oleh siswa misalnya dalam setiap ulangan harian, ulangan umum maupun ujian 

akhir.  

Dalam pembelajaran matematika sering dijumpai belum tercapainya KKM 

(kriteria ketuntasan minimum) yang telah disepakati atau diterapkan dalam sebuah 

lembaga pendidikan. Biasanya KKM yang tinggi akan sulit dicapai atau dipenuhi 

oleh siswa, walaupun kadang ditemui siswa yang mampu mencapai nilai 

sempurna yaitu 100, namun ada pula siswa yang nilainya jauh dari KKM. Hal ini 

merupakan masalah yang perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai apa akar 

penyebab masalahnya baik dari faktor eksternal maupun internalnya. Misalnya 

saja strategi yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran sangat membosankan. 

Tidak bervariasi atau terlalu monoton, dimana masih teacher center yang 

menjadikan siswa tidak mandiri dan selalu menjadi objek dalam setiap proses 

pembelajaran. Siswa seharusnya lebih dibiasakan untuk menggunakan 

kemandiriannya  dalam setiap proses belajar mengajar.  

Kemandirian dalam belajar agaknya belum dimiliki oleh banyak siswa. 

Kemandirian disini adalah belajar mandiri. Bukanlah belajar sendiri, melainkan 

suatu prinsip belajar yang bertumpu pada kegiatan dan tanggung  jawab siswa itu 

sendiri untuk keberhasilan belajarnya sejauh ada motivasi diri yang me ndorong 
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kegiatan belajar. Hal ini merupakan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

oleh seorang guru dalam setiap pembelajaran misalnya saja tingkat kemandirian 

siswa. 

Beberapa alternatif untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu memilih 

strategi pembelajaran yang tepat yang mampu membuat sebuah proses 

pembelajaran lebih efektif dan efisien dengan sebuah strategi yang cocok. Oleh 

sebab itu perlu diperhatikan bagaimana menentukan strategi belajar yang baik 

yaitu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Tujuan pengajaran; (2) 

Materi pelajaran; (3) Siswa; (4) Guru; (5) Fasilitas. 

Purwoto (2003:7) menggambarkan hubungan yang terjadi diantara kelima 

faktor yang perlu diperhatikan dalam mementukan strategi belajar yang baik, 

yaitu: 

 

Gambar 1.1 

Skema strategi Pembelajaran 
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 Dengan alternatif seperti itu diharapkan mampu menjadi sebuah 

pertimbangan untuk memudahkan guru dalam setiap proses pembelajaran. 

Sehingga akan tercapai sebuah pembelajaran yang baik dengan tercapainya KKM 

untuk seluruh siswa disetiap materi yang diajarkan. Kelebihan dari alternatif 

tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam memilih strategi pembelajaran 

yaitu apabila sebuah strategi yang baik mampu dipilih maka akan terjadi pula 

keseimbangan dengan tercapainya tujuan pembelajaran dengan prestasi belajar 

yang baik pula. Selain memilih strategi pembelajaran yang tepat, guru juga harus 

merubah siswa menjadi subjek belajar tidak lagi sebagai objek belajar. Siswa 

dijadikan sebagai subjek disini agar siswa dapat mengembangkan kemandiriannya 

dalam belajar sehingga tidak selalu bergantung kepada orang lain. 

Peningkatan kualitas pembelajaran matematika diharapkan mengacu pada 

Standar Proses  yang dikemukakan dalam  peraturan pemerintah nomor  19 tahun 

2005 yang mengemukakan bahwa standar proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat di identifikasikan masalah 

antara lain.  
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1.  Dalam pembelajaran matematika sering dijumpai belum tercapainya KKM 

yang telah disepakati ata u diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan. 

2. Kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan atau dipilih oleh guru 

dalam proses pembelajaran matematika yang akan mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. 

3. Adanya beberapa kemungkinan bahwa prestasi belajar siswa disebabkan 

kemandirian siswa terhadap pelajaran matematika  

 

C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Strategi pembelajaran matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

strategi Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk kelas eksperimen dan 

strategi Problem Posing untuk kelas kontrol.  

2. Tingkat kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

3. Prestasi belajar matematika dalam penelitian ini ditinjau dari hasil tes yang 

dilakukan pada akhir penelitian.  

 

D. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh strategi contextual teaching and learning (CTL) dan 

problem posing terhadap prestasi belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika? 



6 

3. Adakah interaksi strategi pembelajaran dan kema ndirian siswa terhadap 

prestasi belajar matematika? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan menguji 

pengaruh pembelajaran matematika dengan strategi contextual teaching and 

learning (CTL)  dan prob lem posing (PP) ditinjau dari tingkat kemandirian siswa 

terhadap prestasi belajar matematika. 

Tujuan secara khusus dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh prestasi belajar matematika 

melalui pembelajaran matematika dengan strategi contextual teaching and 

learning (CTL) dan problem posing (PP). 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh prestasi belajar matematika 

ditinjau dari tingkat kemandirian siswa. 

3. Untuk menganalisis dan menguji inte raksi antara strategi pembelajaran dan 

kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika.  

 

F.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu.  

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum, penelitian ini memberikan pemikiran dan deskripsi baru 

kepada pendidikan khususnya dalam pembelajaran matematika, terutama sebagai 

upaya dalam meningkatan prestasi belajar matematika yang ditinjau dari tingkat 
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kemandirian siswa melalui strategi contextual teaching and learning (CTL) dan 

problem posing  (PP). 

Secara khusus, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar serta memberikan 

deskripsi untuk pembaca dalam mengembangkan penelitian-penelitian sejenis, 

serta dapat memberikan konstribusi berupa manfaat yang baik dalam mendukung 

perkembangan pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

2) Siswa Memperoleh pengalaman langsung dengan strategi 

pembelajaran dan mengoptimalkan tingkat kemandirian yang dimiliki 

siswa.  

b. Bagi Guru 

1) Sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas (profesionalitas). 

2) Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pembelajaran.  

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai informasi dan pertimbangan bagi sekolah (kepala sekolah) 

dalam penggunaan strategi pembelajaran.  

2) Sebaga i pedoman kepala sekolah untuk meningkatkan mutu baik dari 

siswa maupun tenaga pendidik.  

 


