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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber 

daya manusia. Maju mundurnya suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas 

pendidikan di negara tersebut. Pendidikkan di negara Indonesia masih 

ketinggalan dengan negara–negara tetangga. Maka dari itu kualitas 

pendidikan di negara Indonesia perlu di tingkatkan. Proses pendidikan dapat 

terjadi ke dalam tiga lingkungan yaitu pendidikan keluarga (pendidikan 

informal), pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan pendidikan masyarkat 

(pendidikan non formal). 

Sekolah sebagai pusat pendidikan formal yang mencerminkan 

masyarakat yang maju, karena dengan pemanfaatan yang optimal dapat 

menambah ilmu pengetahuan, teknologi. Pendidikan di sekolah seharusnya 

seimbang dan serasi mencakup beberapa aspek yang meningkatkan kualitas 

pendidikan. Dengan demikian, dapat mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan siswa ke arah suatu tujuan yang telah di cita – citakan. 

Mata pelajaran matematika di tingkat menengah pertama (SMP) 

merupakan pelajaran yang mempunyai kedudukkan yang sangat penting 

dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah di tetapkan. 

Proses pembelajan guru harus memiliki strategi yang menarik supaya siswa 

lebih bersemangat dalam menerima pelajaran yang telah disampaikan. Supaya 
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keaktifan siswa dalam timbul ketika menerima pelajaran yang telah 

disampaikan. Aktivitas dalam kelompok sosial dikatakan maksimal bila 

interaksi itu terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru dan antara 

siswa dengan siswa. 

Dari penyataan di atas dapat dikatakan bahwa guru diharapkan dapat 

merancanag dan mengelola proses pembelajaran, agar dapat mengajarkan 

pelajaran matematika dengan lancar dan berbagai arah, sehingga mampu 

merangsang kedisiplinan dan rasa kerjasama siswa untuk meningkatkan 

prestasi belajar dengan melibatkan berbagai komponen pengajaran dan tujuan 

yang ditetapkan dapat tercapai. Oleh karena itu guru perlu memperhatikan 

kebutuhan, keinginan dan memberikan dorongan siswa. Agar siswa lebih 

meningkatkan lagi kedisiplinan dan rasa kerjasama dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan meningkatkan kedisiplinan dan rasa kerjasama maka 

yang telah dicita– citakan akan tercapai. Hal ini dapat diartikan sesuatu yang 

berada di luar diri manusia sehingga kegiatan manusia lebih terarah kerena 

seseorang akan berusaha lebih bersemangat dan giat dalam berbuat sesuatu. 

Proses pembelajaran untuk meningkatkan kedisiplinan dan rasa 

kerjasama siswa bukan hanya sekedar perintah saja akan tetapi 

mengkontruksi pengetahuan melalui pengalaman yang dialami. Pengetahuan 

bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari 

proses mengkontruksi yang dilakukan setiap individu. Pembelajaran interaktif 

memiliki dua karakteristik yaitu yang pertama proses pembelajaran yang 

melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut 
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siswa sekedar mendengar, mencatat akan tetapi menhendaki aktivitas siswa 

dalam berpikir dengan tingkat kedisiplinan dan rasa kerjasama yang tinggi. 

Kedua, dalam proses pembelajaran membangun suasana yang 

membangkitkan proses tanya jawab terus menerus yang diarahkan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 

Pengelolahan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan kedisiplinan 

dan kerjasama siswa serta prestasi belajar siswa maka strategi yang 

digunakana keliru. Hal ini dialami oleh siswa – siswi di SMP N 3 Cawas. 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 1 Maret 2013 peneliti melihat bahwa 

kegiatan pembelajaran kurang aktif karena siswa terlihat malas dalam 

menjalani pembelajaran, kerana rasa kedisiplinanya kurang. Ketika guru 

menyampaikan materi, siswa cenderung tidak tertarik mengenai materi yang 

disampaikan karena hanya pasif saja. Saat guru mengajukan beberapa 

pertanyaan mengenai materi matematika hanya beberapa saja siswa yang 

menjawab pertanyaan itu saja hanya siswa–siswa tertentu saja. Interaksi 

positif terhadap siswa seperti memahami kebiasaan anak sehari– hari yang 

dikaitkan dengan materi yang ada di sekolah, penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang kurang inovatif dan pembelajaran yang memanfaatkan 

lingkungan masih belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara siswa setelah 

proses pembelajaran berlangsung mereka merasa proses pembelajaran 

matematika sulit dipahami karena suasana terlihat tegang kurang 

menyenangkan. Berdasarkan wawancara dari pihak guru, mereka mengatakan 
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bahwa mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang sulit 

dimengerti oleh siswa. 

Kurangnya kedisiplinan dan rasa kerjasama siswa di SMP N 3 Cawas 

merupakan hambatan dalam proses pembelajaran. Kita sebagai pendidik 

harus cepat tanggap terhadap masalah seperti ini dan segera memperbaiki 

keadaan agar proses pembelajaran berjalan konduktif sehingga diharapkan 

prestasi belajar siswa meningkat. 

Bagi siswa kedisiplinan dan rasa kerjasama dapat menumbuhkan 

semangat belajar sehingga siswa terdorong untuk melakukan aktifitas belajar 

dengan senang hati karena didorong adanya rasa kerjasama antar siswa. 

Dalam menerima pelajaran harus menumbuhkan rasa keikhlasan dalam 

belajar dan kesadaran bahwa belajar adalah hal yang sangat penting bagi 

mereka dan untuk masa depan mereka sendiri di masa yang akan datang. 

Kedisiplinan yang tinggi akan menjadikan mereka mempunyai tekat yang 

kuat untuk belajar dan bersedia menghadapi segala kesulitan–kesulitan yang 

datang dalam kegiatan belajar siswa. Oleh karena itu kedisiplinan siswa untuk 

belajar sangat penting terhadap proses pembelajaran kerena mempengaruhi 

pendidikan di Indonesia. 

Penanaman sikap kedisiplinan dan kerjasama dalam suatu 

pembelajaran dapat meningkatkan belajar siswa. Siswa akan lebih 

bersemangat dalam mempelajari materi yang akan disampaikan. Dalam suatu 

pembelajaran guru dihadapkan dengan berbagai kondisi keadaaan siswa 

seperti sikap, latar belakang dan potensi yang mempengaruhi kebiasaan 
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dalam mengikuti pembelajaran dan perilaku disekolah. Kebiasaan yang 

menghambat dalam proses pembelajaran diantaranya membolos, tidak 

mengerjakan tugas, membuat keributan di kelas, melawan guru bahkan 

tindakan yang menjurus pada hal–hal yang kriminal. Sehingga kondisi ini 

menuntut guru senantiasa mendisiplinkan siswa agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

Dengan adanya kedisiplinan siswa dapat hidup dengan kebiasaan yang 

positif dan bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Kedisiplinan 

pada diri seseorang tidak dapat tumbuh tanpa adanya intervensi dari pendidik. 

Pembentukan sikap disiplin yang dibawa dari lingkungan keluarga 

merupakan modal besar bagi pembentukan sikap kedisiplinan di lingkungan 

sekolah. Kebiasaan kedisiplinan di lingkungan sekolah mempunyai pengaruh 

positif bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Yang menjadikan 

siswa lebih berpotensi dalam perkembangan zaman. 

Dalam suatu pembelajaran guru juga sebagai pembimbing dalam 

situasi pembelajaran tersebut. Agar siswa juga merasa memiliki rasa 

kerjasama antar guru maupun siswa. Kerjasama yang dilakukan untuk 

meningkatkan proses pembelajaran. Dengan strategi Contexstual Teaching 

and Learning (CTL) dapat mendongkrak rasa kerjasama antar siswa. 

Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang tidak mencerminkan rasa 

individual tetapi rasa sosial antar siswa. Kerjasama mencerminkan hal yang 

positif bukan kerjasama secara negatif. Kerjasama yang positif misalnya 

mengerjakan tugas kelompok secara bersama, memberi penjelasan kepada 
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teman tentang materi yang belum jelas. Kerjasama yang negatif misalnya 

kerjasama waktu ujian, kerjasama untuk melakukan hal yang menghambat 

pembelajaran. 

Untuk meningkatkan kedisiplinan dan kerjasama dalam pembelajaran 

guru dituntut untuk menerapkan strategi yang menarik. Maka dalam 

meningkatkan kedisiplinan dan kerjasama dalam pembelajaran mengunakan 

strategi CTL  merupakan alternatif yang tepat. CTL adalah suatu model 

pembelajaran yang menekankan proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 

dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi 

kehidupan yang nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan mereka. 

Strategi CTL merupakan strategi yang sesuai untuk meningkatkan rasa 

kedisiplinan dan kerjasama, karena berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari yang akan dialami oleh siswa. Kedisiplinan dalam kehidupan sehari– hari 

berperan sangat penting karena semua kegiatan harus ada rasa kedisiplinan 

agar mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Rasa kerjasama juga 

penting dalam kehidupan sehari–hari kerena menanamkan sikap dimana 

setiap siswa tidak bisa menyelesaikan permasalah sendiri harus dengan 

bantuan orang lain yang akan meringgankan beban. Dengan demikian 

kedisiplinan dan kerjasama sangatlah penting dalam kegiatan pembelajaran 

yang menyakup semua aspek dalam kegiatan pembelajaran. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan obserasi di SMP Negeri 3 Cawas, maka masalah dapat 

diindentifikasi sebagai berikut : 

1. siswa dalam proses pembelajaran ramai, malas dan kurang tertarik pada 

mata pelajaran matematika karena siswa hanya sebagai pendengar. 

2. kedisiplinan dan kerjasama siswa dalam proses pembelajaran masih 

kurang. 

3. rendahnya prestasi siswa terhadap mata pelajaran matematika. 

4. guru belum menggunakan strategi yang inovatif 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan hasil indntifikasi masalah diatas maka penulis mengatasi 

masalah sebagai berikut : 

1. peningkatan kedisiplinan belajar matematika pada kelas VII SMP Negeri 3 

Cawas. 

2. peningkatan Kerjasama belajar matematika pada kelas VII SMP Negeri 3 

Cawas. 

3. peningkatan Prestasi belajar matematika pada kelas VII SMP Negeri 3 

Cawas. 

D. Perumusan Masalah 

Dari permasalahan di atas, dapat diidentifikasikan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. adakah peningkatkan kedisiplinan belajar siswa mata pelajaran 

matematika dengan CTL  ? 
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2. adakah peningkatkan kerjasama belajar siswa mata pelajaran matematika 

dengan strategi CTL ? 

3. adakah peningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika 

dengan strategi CTL ? 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan. 

1. Tujuan Umum  

Untuk meningkatkan kedisiplinan, kerjasama dan prestasi belajar 

matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kedisiplinan, kerjasama dan prestasi belajar 

matematika melalui strategi CTL. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a) Dapat memberikan input dan pertimbangan bagi sekolah dalam 

menentukan kebijakan atau tata tertib dalam rangka meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

b) Sebagai bahan masukan dan pendukung untuk penelitian yang sejenis 

dalam usaha pengembangan penelitian lebih lanjut 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak berikut : 
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a) Bagi Siswa 

Meningkatkan kedisiplinan dan kerjasama dalam mata pelajaran 

matematika sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b) Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai alternatif dalam meningkatkan pembelajaran 

mengenai kedisiplinan dan kerjasama serta meningkatkan prestasi 

belajar. 

c) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran. 

d) Bagi Penulis 

Sebagai pengalaman dalam menerapkan strategi CTL dalam 

meningkatkan kedisiplinan, kerjasama dan prestasi belajar dalam 

mengikuti pembelajaran matematika. 

 


