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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu pendidikan terkait erat dengan proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang dimaksud ialah interaksi antara siswa dengan guru dan 

sumber belajar pada lingkungan belajar untuk membangun kemampuan berpikir 

dan menguasai materi pembelajaran. Pengetahuan bersumber dari luar diri 

peserta didik, tetapi dibentuk dan dikonstruksi oleh siswa. Pengetahuan tidak 

diperoleh melalui transfer dari orang lain, tetapi dikonstruksikan oleh siswa 

sendiri, sehingga mereka mampu mengembangkan intelektualnya. 

Sampai saat ini pembelajaran matematika bagi siswa di tingkat sekolah 

menengah merupakan pelajaran yang dipandang sulit dan tidak disenangi oleh 

sebagian besar siswa. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata akademik yang diperoleh 

siswa di sebagian besar sekolah-sekolah lebih rendah dari nilai-nilai mata 

pelajaran lain. 

Dalam dunia pendidikan sekarang ini, paradigma pengelolaan materi 

pembelajaran yang dianut adalah konstruktivisme. Dahulu pengetahuan siswa 

bersumber dari guru, sedangkan siswa dianggap sebagai gelas kosong yang siap 

diisi. Dalam paradigma konstruktivisme, siswa dianggap memiliki pengetahuan 

awal. Tugas guru adalah membantu siswa mengkonstruksikan pengetahuan-

pengetahuan yang dimilikinya menjadi konsep pemahaman yang matang. Peran 
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guru berubah dari pengajar menjadi fasilitator dengan model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered), tidak lagi berpusat pada guru (teacher 

centered). Untuk itu, guru hendaknya dapat memilih model pembelajaran yang 

mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling kait. Dalam pembelajaran, guru berhadapan dengan 

sejumlah peserta didik dengan berbagai latar belakang, sikap, dan potensi, yang 

semua itu berpengaruh terhadap kebiasaannya dalam mengikuti pembelajaran. 

Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

bermakna diperlukan berbagai keterampilan, diantaranya adalah keterampilan 

membelajarkan atau keterampilan mengajar. 

Guru sebagai pendidik harus mengetahui bahwa profesionalisme seorang 

guru bukanlah pada kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi 

pada kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan 

bermakna bagi siswanya. Daya tarik suatu pelajaran ditentukan oleh dua hal, 

pertama oleh mata pelajaran itu sendiri dan kedua  oleh cara mengajar guru. 

Oleh karena itu tugas profesional guru adalah menjadikan pembelajaran yang 

sebelumnya tidak menarik menjadi menarik, yang dirasakan sulit menjadi 

mudah, yang tadinya tidak berarti menjadi bermakna (Sugiyanto, 2008: 1). 

Bertolak dari paparan di atas, maka kompetensi profesional dan pedagogik guru 

sangat diperlukan.  
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Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki peserta 

didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan 

ini, guru perlu memperhatikan peserta didik secara individu, karena antara satu 

peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Guru 

pula yang memberikan dorongan agar peserta didik berani berbuat benar dan 

membiasakan mereka bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya 

(Mulyasa, 2008: 37). 

Matematika sampai saat ini menjadi mata pelajaran yang dianggap sulit, 

sehingga memerlukan strategi khusus agar materi tersebut menjadi menarik dan 

menyenangkan. Untuk itulah perlu adanya perubahan pengelolaan pembelajaran 

yang lebih baik. Salah satu model pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan 

paradigma pembelajaran sekarang sebagaimana dipaparjelaskan di atas adalah 

pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran ini siswa mengkonstruksikan 

pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya menjadi konsep pemahaman yang 

matang. 

Bertolak dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan pembelajaran 

matematika kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri ini. Penulis memilih SMP 

Negeri 1 Wonogiri, karena sekolah tersebut merupakan sekolah yang berdiri 

pada jaman kemerdekaan dan sampai sekarang menjadi tolok ukur prestasi 

untuk sekolah menengah tingkat pertama di Kabupaten Wonogiri. 
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B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, maka 

masalah-masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal pokok, ialah 

pengelolaan ruang pembelajaran, interaksi sinergis antara siswa dengan guru, 

serta evaluasi pembelajaran matematika kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri. 

Ketiga masalah pokok tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengelolaan ruang pembelajaran matematika 

kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri? 

2. Bagaimanakah interaksi siswa dengan guru dalam pembelajaran 

matematika kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri? 

3. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran matematika kontekstual di 

SMP Negeri 1 Wonogiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pengelolaan ruang pembelajaran matematika 

kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri. 

2. Mendeskripsikan interaksi siswa dengan guru dalam pembelajaran 

matematika kontekstual di SMP Negeri 1 Wonogiri. 

3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran matematika kontekstual di SMP 

Negeri 1 Wonogiri. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepala sekolah, guru, 

maupun siswa. Ketiganya dijelaskan sebagai berikut. 

1. Manfaat penelitian bagi kepala sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah yang diampu.  

2. Manfaat penelitian bagi guru 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam memotivasi dan 

mengembangkan diri dalam meningkatkan proses pembelajaran.  

3. Manfaat penelitian bagi siswa 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber motivasi dalam pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

 


