
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk karakter siswa. 

Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional menurut 

Undang –Undang Sistem Pendidikan Nasional  No. 20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 

3 yang berbunyi: 

 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.” 

 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, pendidikan 

karakter memiliki peranan penting dalam pembentukan akhlak anak bangsa. 

Menurut Gaffar (dalam Dharma Kusuma, dkk, 2011:5) pendidikan karakter 

adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh 

kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam 

perilaku kehidupan orang itu.  

 Nilai-nilai karakter yang perlu ditingkatkan pada diri siswa diantaranya 

kemandirian dan rasa tanggung jawab dalam pembelajaran matematika. Agus 

Zaenul Fitri (2012: 41) menyatakan bahwa indikator keberhasilan dari nilai 

karakter kemandirian adalah 1) siswa mampu bekerja secara mandiri, 2) 
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membangun kemandirian siswa melalui tugas-tugas yang bersifat individu. 

Sedangkan indikator keberhasilan dari nilai karakter tanggung jawab adalah: 

1) siswa mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik, 2) 

siswa mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan.  

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta pada siswa kelas VIIIC semester genap tahun 2013/ 2014 diperoleh 

beberapa masalah yang sering dialami oleh guru mata pelajaran matematika. 

Masalah tersebut antara lain: 1) rendahnya kemandirian siswa dalam 

pembelajaran, yaitu mengajukan pertanyaan atau gagasan sendiri 29,41%, 

menyelesaikan tugas secara mandiri (tanpa bantuan orang lain) 23,53%, 2) 

rendahnya rasa tanggung jawab siswa dalam pembelajaran yaitu menyerahkan 

tugas tepat waktu 32,35%, mempresentasikan hasil kerja kelompok 26,47% 

serta melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh 

29,41%. 

Akar penyebab kurangnya kemandirian dan tanggung jawab siswa 

belajar matematika bersumber pada guru. Dalam pembelajaran guru masih 

menggunakan strategi pembelajaran yang monoton dan konvensional. Guru 

belum menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif, sehingga siswa 

kurang antusias dalam pembelajaran. Guru menjalankan fungsinya sebagai 

fasilitator, dalam tahap persiapan maupun tahap penyampaian materi ajar 

kurang melibatkan siswa dalam belajar optimal, pembelajaran cenderung 

berpusat pada guru dan klasikal. 
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Hasil penelitian terdahulu sudah banyak memberikan alternatif 

peningkatan terhadap cara, pendekatan atau strategi apa yang digunakan agar 

guru dapat meningkatkan nilai-nilai karakter kemandirian dan tanggung jawab 

ke dalam diri siswa. Namun sampai saat ini kemandirian dan tanggung jawab 

siswa terhadap pembelajaran matematika masih belum sesuai dengan harapan. 

Berdasarkan akar penyebab masalah dapat ditawarkan alternatif  

tindakan yaitu dengan implementasi pendekatan kontekstual dengan metode 

resitasi. Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) 

merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara 

materi  yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat (Nurhadi dalam Rusman, 2010:189). Menurut Isriani Hardini dan 

Dewi Puspitasari (2012: 26) metode pemberian tugas atau resitasi adalah cara 

penyajian bahan pelajaran dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa 

melakukan kegiatan belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkan. Tugas 

yang diberikan guru dapat merangsang siswa untuk aktif belajar, baik secara 

individual maupun kelompok. 

Salah satu keunggulan pembelajaran kontekstual adalah memudahkan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, karena dalam pembelajaran 

materi dikaitkan dengan hal terdekat yang dialami siswa. “Pembelajaran 

kontekstual adalah suatu sistem pembelajaran yang cocok dengan otak yang 

menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan 
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konteks dari kehidupan sehari-hari siswa” (Elaine dalam Rusman, 2011: 187). 

Sedangkan keunggulan dari metode resitasi adalah 1) dapat memupuk rasa 

percaya diri, 2) dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa (Hardini 

Isriani dan Dewi Puspitasari, 2012: 26). Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan 

Aswan Zain (2010: 87) salah satu keunggulan metode resitasi adalah dapat 

mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Pendekatan Kontekstual dengan 

Metode Resitasi untuk Meningkatkan Karakter Kemandirian dan Tanggung 

Jawab Siswa Belajar Matematika Kelas VIIIC Semester Genap SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014.”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan secara 

umum dari penelitian ini yaitu 

1. Apakah implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi 

dapat meningkatkan karakter kemandirian bagi siswa kelas VIIIC semester 

genap SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 2013/ 2014?  

2. Apakah implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi 

dapat meningkatkan karakter tanggung jawab bagi siswa kelas VIIIC 

semester genap SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 2013/ 2014? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas diperoleh tujuan dari penelitian 

ini. 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah 

yang mengarah pada peningkatan karakter kemandirian dan tanggung 

jawab siswa. 

2. Tujuan Khusus  

a. Implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat 

meningkatkan karakter kemandirian bagi siswa kelas VIIIC semester 

genap SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 2013/ 2014. 

b. Implementasi pendekatan kontekstual dengan metode resitasi dapat 

meningkatkan karakter tanggung jawab bagi siswa kelas VIIIC 

semester genap SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 2013/ 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diperoleh manfaat penelitian 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menemukan pengetahuan baru dalam meningkatkan karakter kemandirian 

dan tanggung jawab siswa belajar matematika melalui implementasi 

pendekatan kontekstual dengan metode resitasi. 

 

 



6 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan para siswa untuk memperbaiki 

kualitas proses belajar matematika dengan meningkatkan nilai-nilai 

karakter kemandirian dan tanggung jawab. 

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk memperbaiki kualitas 

layanan bimbingan terhadap pembelajaran matematika dengan 

mengimplementasikan pendekatan kontekstual dengan metode resitasi 

untuk meningkatkan nilai karakter kemandirian dan tanggung jawab. 

c. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan 

pembinaan berkelanjutan dan peningkatan profesionalisme guru 

berkaitan dengan meningkatkan nilai karakter kemandirian dan 

tanggung jawab kepada siswa. 

 


