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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maju dan berkembangnya suatu bangsa erat sekali hubungannya

dengan pendidikan. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas tentunya

tidak lepas dalam dunia pendidikan. Karena, pendidikan merupakan salah

satu wadah untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan mandiri. Oleh

karena itu, pendidikan juga dituntut memiliki kualitas yang baik.

Pendidikan merupakan usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan, 

serta kedewasaan yang diperlukan dirinya saat bermasyarakat. Pendidikan

merupakan modal dasar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia

sehingga manusia ditutut untuk terus berupaya mempelajari, memahami dan

menguasai berbagai macam disiplin ilmu untuk kemudian diaplikasikan

dalam segala aspek kehidupan.

Matematika merupakan salah satu materi ajar yang berkaitan dengan

mempelajari ide-ide yang bersifat abstrak. Hal ini membuat siswa

beranggapan bahwa matematika merupakan materi pelajaran yang sulit.

karena pada kenyataannya banyak siswa yang kurang berminat terhadap

pelajaran matematika. Sehingga ini berdampak pada rendahnya aktivitas

belajar siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan rendahnya
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aktivitas belajar siswa juga akan mempengaruhi prestasi dan hasil belajar 

siswa.

Kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas sangat 

tergantung pada perencanan dan pelaksanaan proses dan pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru. Untuk itu seorang guru dalam memilih strategi dan

pendekatan pembelajaran harus sesuai dengan materi yang diajarkan kepada 

siswa. Sehingga dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan Aktivitas

belajar siswa.

Hasil observasi awal  akitivitas belajar matematika siswa kelas VII A 

di SMP Negeri 2  Kaliwungu Semarang yang berjumlah 29 siswa yang terdiri 

15 siswa perempuan dan 14 siswa laki – laki belum sesuai dengan harapan

peneliti. Peneliti mengamati aktivitas belajar matematika dari empat

indikator, yaitu 1) siswa aktif amenjawab pertanyaan dari guru maupun teman 

lain, 2) siswa aktif dalam berdiskusi, 3) siswa aktif menulis. Kondisi awal 

masing-masing indikator diuraikan secara singkat di bawah.

Siswa aktif siswa menjawab pertanyaan dari guru maupun teman lain

4 siswa (13,793%), siswa aktif dalam berdiskusi sebanyak 2  siswa (6.89%), 

aktif menulis sebanyak 7 siswa (24,13%). Hal tersebut mengidentifikasikan 

bahwa Aktivitas belajar matematika siswa belum sesuai dengan harapan.

Akar penyebab bervariasinya aktivitas belajar matematika siswa SMP 

Negeri 2  Kaliwungu adalah sebagi berikut.



3

1. Dalam proses pembelajaran matematika, guru mengunakan strategi dan 

model pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Hal ini 

mengakibatkan siswa menjadi bosan terhadap mata pelajaran matematika.

2. Guru lebih mendominasi pelajaran daripada siswa. Hal ini menyebabkan 

siswa bersifat pasif dan tidak memiliki kesempatan dalam menyampaikan 

berbagai ide yang mereka miliki.

3. Minat siswa dalam pelajaran matematika rendah, sehingga antusias siswa 

menurun. Bahkan tidak sedikit siswa yang ngobrol dengan temannya, dan 

gaduh pada saat pelajaran berlangsung.

4. Siswa menganggap matemaika sebagai pelajaran yang sulit untuk 

dipelajari dan dipahami. Hal tersebut terlihat dari kurang berminatnya 

siswa saat guru menyuruh siswa untuk menjawab pertanyaan dan 

mengerjakan soal di depan kelas.

Akar penyebab permasalaan di atas adalah bersumber dari guru.

Untuk itu alternatif tindakan yang ditawarkan guna meningkatkan aktivitas

belajar matematika siswa adalah dengan mengunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL).  

Untuk mengatasi hal tersebut, maka seorang guru hendaknya mencari

solusi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa

dalam belajar matematika. Salah satunya adalah dengan mengunakan

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). CTL adalah

keterkaitan materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Untuk

mengaitkan biasanya dapat dilakukan dengan berbagai cara, selain memang
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karena materinya yang dipelajari langsung berkaitan dengan kondisi faktual, 

juga bisa disiasati dengan pemberian ilustrasi atau contoh, sumber belajar, 

media, dan lain sebagainya, yang memang baik secara lansung maupun tidak

diupayakan terkait ada hubungan dengan pengalaman hidup nyata (Rusman, 2  

010).

Lima konsep yang dapat diambil dalam pembelajaran kontekstual 

adalah 1) Relating adalah bentuk belajar dalam kehidupan nyata, 2) 

Experiencing adalah belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan dan 

penciptaan, 3) Appliying adalah belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar 

ke dalam penggunaan dan kebutahan praktis. 4) Cooperating adalah belajar 

dalam bentuk berbaga informasi dan pengalaman, saling merespons, dan 

saling berkomunikasi, 5) Transfering adalah kegiatan belajar dalam bentuk 

memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman bedasarkan konteks baru untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru.

Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa keunggulan, diantaranya 

1) materi yang dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah 

dipelajari sebelumnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa dapat 

mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman belajar mereka dalam 

kehidupan sehari-hari, 2) siswa belajar melalui kegiatan kelompok sehingga 

dapat saling bertukar fikiran, memberikan dan menerima informasi, dan 3) 

memberikan kesadaran kepada siswa bahwa pengetahuan yang diperoleh 

bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini.
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Bedasarkan keunggulan pendekatan kontekstual di atas, maka 

diharapkan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswa. Peningkatan aktivitas belajar matika siswa dapat dilihat 

dari : 1) siswa mampu mengajukan pertanyaan, 2) siswa mampu menjawab 

pertanyaan, 3) siswa mampu mengerjakan soal di depan kelas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan

secara umum dari penelitian ini adalah adakah peningkatan aktivitas belajar

matematika setelah dilakukan pembelajaran melalui pendekatan CTL bagi

siswa kelas VII A SMP N 2  Kaliwungu tahun ajaran 2012  /2013? 

C. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang merupakan salah satu alat 

kontrol yang dapat dijadikan petunjuk, sehingga peneliti dapat berjalan sesuai 

yang diinginkan. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan

aktivitas belajar matematika siswa dalam kelas VII A SMP Negeri 2  

Kaliwungu.

Secara khusus mendiskripsikan peningkatan aktivitas belajar 

matematika pada pokok bahasan persegi dan persegi panjang bagi siswa kelas 

VII A SMP N 2  Kaliwungu dengan pendekatan kontekstual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan suatu gagasan

baru dalam meningkatkan pembelajaran matematika yang utamanya dalam
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peningkatan aktivitas belajar matematika. Secara khusus penelitan ini semoga

bisa menjadi kontribusi bagi sekolah yang diteliti dalam meningkatkan

aktivitas belajar matematika.

2. Manfaat Praktis

Bagi guru matematika dapat dijadikan sebagai inovasi dalam

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar matematika. Bagi siswa, 

penelitian ini memerikan pengalaman baru belajar dengan metode yang 

menyenangkan dan mempermudah pemahaman materi. Bagi sekolah, 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan sekolah untuk peningkatan

kualitas pendidik yang pada nantinya akan member pengaruh pada kualitas.


