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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu dasar dalam perkembangan dunia 

sains dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Matematika 

merupakan ilmu universal yang mengembangkan daya pikir manusia. Oleh 

karena itu, belajar matematika itu penting. Implementasi dari belajar 

matematika bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan tingkat 

pemahaman yang mendalam (Masykur dan Abdul Halim Fathani, 2007: 

62). Oleh karena itu, belajar matematika dengan kerja keras sangat 

diperlukan.  

Dalam pembelajaran matematika, kerja keras sangat penting. Hal 

ini karena belajar matematika merupakan suatu kegiatan yang berkenaan 

dengan penyeleksian himpunan-himpunan dari unsur matematika yang 

sederhana dan merupakan himpunan-himpunan baru, yang selanjutnya 

membentuk himpunan-himpunan baru yang lebih rumit (Gagne dalam 

Hamzah dan Masri, 2010: 110). Pernyataan ini menunjukkan bahwa keras 

keras diperlukan dalam belajar matematika untuk mencapai tahapan 

belajar yang lebih tinggi.  

Tak hanya itu, penguasaan matematika yang sangat kuat diperlukan 

untuk menguasai teknologi di masa depan. Hal ini membuktikan bahwa 
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kerja keras sangat penting dalam belajar matematika. Sehingga 

penguasaan matematika akan tercapai. 

Namun, pada kenyataannya kerja keras yang dimiliki siswa masih 

kurang. Hal ini terjadi karena matematika dianggap sebagai momok bagi 

siswa. Matematika adalah pelajaran yang membosankan dan 

menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengutak-atik rumus-rumus 

matematika. 

Hasil observasi awal kerja keras dalam belajar matematika siswa 

SMP Negeri 2 Kartasura kelas VIIIA yang berjumlah 31 siswa yang terdiri 

dari 16 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan belum sesuai dengan 

harapan. Kerja keras dalam belajar matematika dapat diamati dari tiga 

indikator, yaitu (1) pantang menyerah dalam mengerjakan soal yang 

diberikan guru, (2) tekun dalam belajar matematika, (3) sungguh-sungguh 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Kondisi awal masing-

masing indikator diuraikan secara singkat di bawah. 

Siswa yang pantang menyerah dalam mengerjakan soal yang 

diberikan guru sebanyak 2 siswa (6,4%). Siswa yang tekun dalam belajar 

matematika sebanyak 3 siswa (9,6%). Siswa yang sungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru sebanyak 2 siswa (6,4%).  

Akar penyebab bervariasinya kerja keras  dalam belajar 

matematika siswa SMP Negeri 2 Kartasura adalah sebagai berikut 
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1. Guru dalam menyampaikan materi pelajaran masih menggunakan 

strategi dan model pembelajaran tradisional, terkesan monoton, dan 

kurang menarik perhatian siswa 

2. Guru cenderung mendominasi proses pembelajaran. Sehingga, siswa 

mengalami kesulitan dalam aktivitas belajar. 

3. Matematika dianggap sebagai momok bagi siswa. Matematika adalah 

pelajaran yang membosankan dan menghabiskan banyak waktu hanya 

untuk mengutak-atik rumus-rumus matematika. 

Sumber yang paling dominan dari akar penyebab permasalahan di atas 

adalah guru. Untuk itu, alternatif tindakan yang diberikan yaitu dengan 

strategi Contextual Teaching and Learning (CTL). Pembelajaran kontekstual  

atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari (Muslich, 2007: 41).  

Strategi CTL memiliki berbagai keunggulan, diantaranya (1) sesuai 

dengan nurani manusia yang selalu haus akan makna, (2) mampu memuaskan 

kebutuhan otak untuk mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang 

sudah ada, (3) sesuai dengan cara kerja alam, yakni terdapat tiga prinsip 

(kesalingbergantungan, diferensiasi, dan pengaturan diri) (Johnson, 2007: 

15). 

Berdasarkan keunggulan strategi CTL diharapkan dapat 

meningkatkan kerja keras siswa dalam belajar matematika. Peningkatan 
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kerja keras belajar matematika dapat dilihat dari: (1) pantang menyerah 

siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan guru, (2) tekun siswa dalam 

belajar matematika, (3) sungguh-sungguh siswa dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru.  

B. Rumusan Masalah 

Adakah peningkatan kerja keras dalam belajar matematika setelah 

dilakukan pembelajaran dengan strategi CTL bagi siswa kelas VIIIA 

Semester Genap SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk meningkatkan kerja keras dalam belajar matematika siswa 

kelas VIIIA SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Tujuan khusus 

Mendeskripsikan peningkatan kerja keras dalam belajar 

matematika bagi siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 Kartasura dengan 

strategi CTL. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

peningkatan kerja keras siswa melalui strategi CTL.  
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Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

sekolah dalam meningkatkan kerja keras siswa  dalam belajar 

matematika. 

2. Manfaat praktis 

 Penelitian ini memiliki manfaat baik untuk siswa, guru, maupun 

sekolah. Bagi siswa, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kompetensinya dalam belajar matematika. Bagi guru, 

penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki layanan 

pembelajaran matematika. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran 

matematika dan pembinaan profesionalisme guru.  

 

 


