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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang menjadi idola bagi 

dunia pendidikan nasional maupun internasional. Terbukti dengan 

diperlukannya matematika sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Namun perkembangan matematika tidak sejalan dengan 

kenyataan yang ada, sampai saat ini matematika adalah mata pelajaran yang 

dianggap paling sulit bagi siswa di bangku sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi. Hal ini terbukti dengan hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan sederajat tahun 2012 yang disampaikan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (dalam Anna, 2012) yang 

menjelaskan bahwa siswa yang tidak lulus terbanyak adalah pada mata 

pelajaran matematika (229 orang), kemudian diikuti Bahasa Inggris, IPA, dan 

Bahasa Indonesia. Kenyataan ini membuktikan bahwa masih rendahnya 

kesadaran siswa tentang pentingnya mempelajarai matematika untuk 

kehidupan sehari-hari. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal 

harus mampu merubah pandangan negatif tentang matematika dan mampu 

memberikan semangat bagi siswa-siswinya untuk merubah anggapan negatif 

tentang matematika. 

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempelajari matematika 

seharusnya tumbuh sejak dini. Secara tidak langsung semua orang pasti 
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membutuhkan matematika untuk menjalani kehidupannya, misalnya untuk 

praktik jual beli, mengukur tanah, mengukur bangunan, dan lebih kompleks 

dapat melatih berfikir secara realistis. Pihak sekolah sudah memberikan 

sarana untuk bisa mempelajari matematika secara luas, namun tidak semua 

siswa mampu menerima atau bahkan menyadari bahwa begitu pentingnya 

mempelajari matematika untuk kehidupan sehari-hari. 

Tingkat keberhasilan yang akan dicapai oleh sekolah setelah 

menyelenggarakan proses pembelajaran matematika akan diketahui dengan 

hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan tolok ukur, tujuan, dan evaluasi 

dari suatu proses belajar mengajar. Penilaian kemampuan hasil belajar dapat 

dilihat dari aspek kognitif, yaitu kemampuan siswa memahami dan 

menguasai pelajaran yang disampaiakan oleh guru. Salah satu cara melihat 

aspek kognitif siswa adalah melalui pemberian tes atau ulangan. Tes yang 

diberikan kepada siswa bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

penguasaan materi yang telah dipelajari dan sebagai pengukur keberhasilan 

proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dikatakan baik apabila 

murid yang diberikan materi dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu 

yang telah dipelajari. 

Hasil belajar tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, 

diantaranya adalah kedisiplinan. Disiplin adalah sifat patuh terhadap suatu 

peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Sikap dan perilaku siswa 

dalam kegiatan sehari-hari merupakan cermin dari kepribadiannya. 

Kedisiplinan merupakan salah satu faktor penentu dari sebuah keberhasilan, 
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karena untuk menuju suatu keberhasilan maka harus dilakukan sesuai dengan 

rencana awal dan tetap memperhatikan semua peraturan yang berlaku. 

Disiplin dalam berbagai hal sangat dibutuhkan demi keamanan dan keinginan 

semua orang. Disiplin dalam menaati lalu lintas berfungsi untuk 

menghindarkan seseorang dari bahaya dan agar selamat sampai tujuan, bisa 

dibayangkan jika dalam berkendara sepeda motor tidak menaati peraturan, 

maka yang terjadi adalah bahaya, begitu juga dengan hal belajar, jika ingin 

sukses meraih cita-cita maka harus mentaati semua peraturan yang telah 

diberlakukan di sekolah masing-masing. Dalam penelitian ini, disiplin yang 

maksud adalah disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah dan disiplin dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Disiplin kaitannya dengan model 

pembelajaran dalam penelitian ini adalah cara siswa dalam memperlakukan 

suatu proses pembelajaran yang telah ditentukan, apakah siswa itu melakukan 

proses pembelajaran sesuai dengan langkah yang telah ditentukan atau tidak. 

Untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu penyampaian  

materi, maka pembelajaran harus dikaitkan dengan hal terdekat yang dialami 

oleh siswa. “Pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem pembelajaran yang 

cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan 

muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa” (Elaine 

dalam Rusman, 2012: 187). Sedangkan untuk mengimbangi ketrampilan 

siswa untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah, maka perlu diberikan 

sebuah model pembelajaran problem solving (Suryati dan Jasmaniyah, 2009: 

69). Problem solving bertujuan untuk melatih siswa untuk selalu siap dalam 
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menghadapi berbagai masalah dan mampu menyelesaikannya dengan baik 

serta terstruktur.  

Materi pelajaran yang digunakan untuk menerapkan model 

pembelajaran problem solving dan CTL adalah materi Himpunan dengan 

kompetensi dasar menggambar diagram Venn dan menentukan gabungan dua 

himpunan. Alasan peneliti memilih materi ini karena materi Himpunan 

banyak yang bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, meskipun tidak 

semuanya bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata tapi setidaknya dapat 

membantu siswa untuk memahami konsep Himpunan itu sendiri. Hal ini 

sejalan dengan prinsip model pembelajaran CTL yang menekankan pada 

proses pembelajaran yang terkait dengan dunia nyata siswa. Sedangkan 

keterkaitan materi Himpunan dengan model pembelajaran problem solving 

adalah langkah-langkah atau proses penyelesaian masalahnya yang harus 

terstruktur. Untuk menggambarkan sebuah diagram Venn diperlukan langkah 

atau proses yang harus dilakukan, diantaranya memahami soal yang 

diketahui, memahami apa yang ditanyakan, dan kemudian menuliskan 

jawaban, sehingga hasilnya tampak lebih jelas dan urut. 

Berdasarkan pengamatan Penulis di SMP Negeri 2 Banyudono, bahwa 

hasil belajar matematika siswa masih dirasa kurang. Terbukti dengan hasil 

ulangan harian dari 33 siswa yang mengikuti, terdapat 15 siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Mininum (KKM) yaitu 75. 

Dari latar belakang di atas, maka sekiranya perlu diadakam penelitian 

pendidikan. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian “Ekperimentasi  
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Model Pembelajaran Problem Solving dan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Kedisiplinan Siswa 

(Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 2 Banyudono)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran problem solving berpengaruh terhadap hasil 

belajar matematika siswa? 

2. Apakah model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa? 

3. Apakah kedisiplinan siswa dapat mempengaruhi hasil belajar siswa? 

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran problem solving dan 

CTL yang ditinjau dari kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar 

matematika? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka perlu diadakan 

pembatasan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah dan 

identifikasi masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Model pembelajaran yang dipilih dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Problem Solving untuk kelas eksperimen, dan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk kelas 

kontrol. 
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2. Kedisiplinan siswa adalah cara sikap taat dan patuh terhadap peraturan 

yang telah ditentukan dan melaksanakan semua aturan yang berlaku, baik 

peraturan sekolah maupun peraturan saat proses pembelajaran. 

3. Hasil belajar siswa dibatasi pada hasil belajar yang dicapai melelui proses 

belajar mengajar matematika, dalam hal ini adalah hasil belajar yang 

diperoleh setelah diberi perlakuan model pembelajaran problem solving 

dan CTL. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dapat ditarik beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini: 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran problem solving dan model 

pembelajaran CTL terhadap hasil  belajar matematika siswa? 

2. Adakah pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah interaksi penggunaan model pembelajaran Problem Solving dan 

model pembelajaran CTL dan tingkat kedisiplinan siswa terhadap hasil 

belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah: 

Tujuan umum:  



7 
 

 

1. Mengkaji dan mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran problem 

solving dan CTL terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari 

kedisiplinan siswa. 

 

Tujuan khusus:   

1. Mengkaji dan mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran problem 

solving dan CTL terhadap hasil belajar matematika siswa. 

2. Mengkaji dan mendeskripsikan pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil 

belajar matematika. 

3. Mengkaji dan mendeskripsikan interaksi antara model pembelajaran 

problem solving dan CTL ditinjau dari kedisiplinan siswa terhadap hasil 

belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca maupun guru mengenai: 

a. Pengaruh model pembelajaran problem solving  dan CTL terhadap hasil 

belajar matematika. 

b. Pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika. 

c. Interaksi antara model pembelajaran problem solving dan CTL terhadap 

hasil belajar matematika ditinjau dari kedisiplinan siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, memperoleh pengalaman secara langsung dengan adanya 

kebebasan dalam belajar secara aktif. 

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan penggunaan model 

pembelajaran problem solving dan CTL sebagai upaya peningkatan 

hasil belajar matematika siswa. 

c. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

matematika melalui model pembelajaran yang tepat. 

 

 


