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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bertujuan membangun dan mengembangkan potensi 

peserta didik sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Pendidikan tidak 

hanya mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat saat ini, 

tetapi juga dipersiapkan untuk hidup pada masyarakat yang akan datang. 

Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, 

damai, terbuka, dan demokratis (Nurhadi dan Senduk, 2003). Berdasarkan 

tujuan tersebut, matematika sebagai salah satu bidang studi harus mampu 

menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam 

pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah sehari-hari dan menghadapi tantangan hidup. 

Berdasarkan observasi awal di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, 

khususnya siswa kelas X TKR 1 masih mengalami beberapa masalah dalam 

belajar. Diantaranya yaitu masih rendahnya kemampuan komunikasi belajar 

matematika siswa dalam pembelajaran di kelas yang dapat dilihat dari 

indikator : 1. Mampu mengajukan pertanyaan, 2. Mampu menjawab 

pertanyaan, 3. Mampu mengemukakan pendapat, 4. Mampu berdiskusi/ kerja 

kelompok, 5. Mampu mempresentasikan hasil diskusi. 

Adapun tingkat prosentase indikator komunikasi belajar matematika 

kelas X TKR 1 Muhammadiyah 1 Sukoharjo dari 38 siswa, yang mampu 

mengajukan pertanyaan 6 siswa (15,79%), siswa yang mampu menjawab 
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pertanyaan  3 siswa (7,89%), siswa yang mampu mengemukakan pendapat 4 

siswa (10,53%), siswa yang mampu berdiskusi/kerja kelompok 14 siswa 

(36,84%), siswa yang mampu mempresentasikan hasil diskusi 3 siswa 

(7,89%). Jadi rata-rata kemampuan komunikasi belajar matematika siswa 

masih terbilang rendah yaitu 15,79%. 

Faktor yang mempengaruhi rendahnya kompetensi komunikasi belajar 

siswa kelas X TKR 1 Muhammadiyah 1 Sukoharjo adalah strategi 

pembelajaran yang digunakan guru kurang efektif, di mana proses 

pembelajaran masih didominasi oleh guru dan siswa hanya mendengarkan. Di 

dalam pembelajaran matematika selama ini, dunia nyata hanya dijadikan 

tempat mengaplikasikan konsep. Akibatnya siswa kurang menghayati dan 

memahami konsep-konsep matematika sehingga siswa mengalami kesulitan 

mengaplikasikan arti matematika sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-

hari. 

Kegiatan pembelajaran seperti ini cenderung mengakibatkan 

pengetahuan dan pemahaman siswa terbatas pada informasi yang diberikan 

guru. Hal inilah yang mengakibatkan rendahnya kemampuan komunikasi dan 

hasil belajar matematika siswa sehingga menjadikan tidak tercapainya tujuan 

dari pendidikan. 

Tujuan pengajaran akan tercapai jika siswa mampu berkomunikasi 

dalam pembelajaran dengan baik karena kemampuan komunikasi erat 

kaitannya dengan kemampuan pemecahan masalah. Oleh karena itu, 

pembaharuan dalam bidang pendidikan harus selalu dilakukan untuk 
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meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah satunya yaitu dengan 

penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Dalam pembelajaran CTL, guru mengajar dengan melibatkan siswa di 

dalam kegiatan-kegiatan penting yang membawa pelajaran akademik ke 

dalam kehidupan, menghubungkan tugas sekolah dengan persoalan dan 

masalah-masalah nyata, mendorong siswa untuk menerapkan pemikiran kritis 

dan kreatif ke dalam kehidupan keseharian. 

Pendekatan CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehingga mampu 

menumbuhkan kemampuan berkomunikasi bagi siswa. Proses pembelajaran 

CTL berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan 

mengalami sendiri, bukan transfer dari guru ke siswa. Dengan konsep ini 

diharapkan hasil belajar lebih bermakna bagi siswa, sehingga materi yang 

dipelajari akan tertanam erat dalam memori siswa dan tidak akan mudah 

dilupakan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian dengan mengoptimalkan model pembelajaran CTL yang 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi belajar matematika 

siswa. 
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B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini sebagi berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran matematika dengan 

penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning sebagai 

upaya meningkatkan kompetensi komunikasi belajar matematika siswa 

kelas X TKR 1 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo? 

2. Adakah peningkatan kompetensi komunikasi belajar matematika pada 

siswa kelas X TKR 1 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo setelah dilakukan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi belajar siswa kelas X TKR 1 SMK Muhammadiyah 

1 Sukoharjo dalam pembelajaran matematika. 

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 

peningkatan kompetensi komunikasi belajar matematika pada siswa kelas X 

TKR 1 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo setelah dilakukan model 

pembelajaran CTL. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 
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a. Memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya 

pada peningkatan kompetensi komunikasi belajar matematika melalui 

model pembelajaran CTL. 

b. Memberikan kontribusi terhadap sekolah berkenaan dengan penerapan  

pembelajaran menggunakan strategi CTL serta mampu mengoptimalkan 

kompetensi komunikasi belajar matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, dapat memanfaatkan model pembelajaran CTL sehingga 

kompetensi komunikasi belajar matematika dapat meningkat. 

b. Bagi siswa, dapat meningkatnya kompetensi komunikasi belajar 

matematika. Di sisi lain dengan penggunaan metode CTL diharapkan 

dapat menarik minat belajar siswa, melatih konsentrasi dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki dalam diri masing – masing 

siswa. 


