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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di berbagai tingkat pendidikan, hasil belajar siswa belum sesuai dengan 

yang diharapkan. Khususnya pada mata pelajaran matematika, masih banyak 

siswa yang menganggap bahwa matematika itu sangat sulit dan membosankan. 

Karena anggapan itulah kebanyakan siswa merasa takut dan enggan untuk belajar 

matematika, bahkan beberapa dari mereka merasa jenuh dengan pelajaran ini. 

Padahal tidak semua anggapan mereka itu benar.  

Sebenarnya matematika adalah pelajaran yang menyenangkan dan bisa 

merangsang rasa ingin tahu kita, tidak dipungkiri matematika memang sulit tapi 

dari kesulitan itulah rasa ingin tahu kita menjadi bertambah besar terhadap mata 

pelajaran ini. Ada banyak persoalan dalam matematika yang membangkitkan rasa 

ingin tahu, rasa ingin mengerti, memahami dan pada akhirnya bisa menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi. Jika kita sudah bisa menyelesaikan satu soal dalam 

matematika itu akan menjadi kepuasan tersendiri bagi kita dan merangsang kita 

untuk mengerjakan soal yang lebih sulit lagi.  

Tapi pada kenyataannya belum banyak siswa yang beranggapan seperti 

itu, mereka masih menganggap bahwa matematika adalah mata pelajaran yang 

sulit dan cenderung membosankan. Dan anggapan seperti inilah yang menjadikan 
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hasil belajar siswa kurang maksimal. Selain hal diatas, masih banyak lagi faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa, diantaranya adalah metode, strategi, 

media, model dan pndekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

Metode pembelajaran yang dipilih guru sangat mempengaruhi kelancaran 

dalam proses belajar mengajar. Jika metode yang dipilih guru tepat, maka proses 

belajarnya pun akan lancar dan tujuan yang ingin dicapaipun bisa terpenuhi. 

Begitupun sebaliknya jika metode yang dipilih kurang tepat maka hasilnyapun 

kurang maksimal.  

Metode yang tepat bisa menjadikan siswa itu aktif dalam pembelajaran 

dan tidak merasa bosan dengan pelajaran tersebut sehingga siswa lebih mudah 

dalam menerima pelajaran dan hasil yang diperolehpun akan memuaskan. Tapi 

pada kenyataannya, masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional 

dalam pembelajaran, sedangkan metode ini membuat siswa cenderung bosan 

dalam proses belajar dan kebanyakan dari mereka sulit untuk memahami materi 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. 

Ada banyak model pembelajaran yang bisa digunakan untuk menarik 

perhatian siswa serta dapat merangsang rasa ingin tahu siswa dalam suatu 

pembelajaran. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran Contekstual Teaching And Learning (CTL) dan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). 

Menurut Trianto (2007: 103) CTL adalah konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 
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siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari – hari. Selain 

itu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, maka 

perlu diberikan model PBM. Menurut Ahmad Sudrajat PBM adalah suatu model 

pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik 

awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. 

Berdasarkan pengamatan Penulis di SMP Negeri 1 Mojosongo, penulis 

menyimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa masih dirasa kurang. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN 

BERBASIS MASALAH (PBM) DAN CONTEXTUAL TEACHING AND 

LEARNING (CTL) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU 

DARI RASA INGIN TAHU SISWA” yang diadakan di SMP N 1 Mojosongo 

kelas VII semester genap tahun ajaran 2012/2013.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Hasil belajar matematika saat ini belum sesuai harapan. 

2. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dan cenderung bosan terhadap 

pembelajaran matematika 
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3. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat mempengaruhi hasil 

belajar yang diperoleh oleh siswa. 

4. Rasa Ingin Tahu yang dimiliki oleh siswa dimungkinkan akan mempengaruhi 

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. Hasil belajar matematika ditunjukan dengan nilai matematika siswa. 

2. Model pembelajaran yang digunakan adalah PBM dan CTL. PBM adalah 

suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan 

masalah sebagai titik awal perolehan dan integrasi pengetahuan baru. 

Sedangkan CTL adalah suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan 

membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya 

dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka 

sehari-hari (konteks pribadi, sosial dan kultural), sehingga siswa memiliki 

pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) 

dari satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya.  

3. Rasa ingin tahu siswa dilihat dari bagaimana siswa tersebut menanggapi 

materi yang diberikan serta bagaimana siswa dalam memecahkan masalah 

yang telah diberikan.  
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Adakah perbedaan hasil belajar matematika setelah dilakukan pembelajaran 

dengan model PBM dan CTL? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari rasa ingin tahu 

siswa?  

3. Adakah interaksi model pembelajaran dan rasa ingin tahu siswa terhadap hasil 

belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan menguji 

perbedaan hasil belajar matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan model 

PBM dan CTL ditinjau dari rasa ingin tahu siswa. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran dengan model PBM dan CTL. 

2. Mengetahui perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari rasa ingin tahu 

siswa. 

3. Mengetahui interaksi model pembelajaran dan rasa ingin tahu siswa terhadap 

hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan 

tambahan pengetahuan pada tingkat teoritis kepada guru, peneliti serta para 

pembaca dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, memperoleh pengalaman secara langsung dalam pembelajaran 

yang aktif, sehinga diharapkan bisa meningkatkan hasil belajarnya.  

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan penggunaan model pembelajaran 

PBM dan CTL sebagai upaya merangsang rasa ingin tahu siswa dan 

peningkatan hasil belajar matematika siswa. 

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

melalui pembelajaran yang tepat. 

d. Manfaat bagi Mahasiswa, dapat menjadi motivator bagi mahasiswa lain 

untuk mengembangkan penelitian lebih luas sehingga dapat bermanfaat 

bagi pengembangan pembelajaran matematika di sekolah. 

e. Manfaat bagi Peneliti, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian yang relevan 

f. Manfaat bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

sebagai calon pendidik dan orang tua 

 


