
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pembelajaran matematika, pemecahan masalah 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran matematika. Melalui pemecahan masalah siswa dapat 

memahami masalah dari soal yang ada dengan benar. Selain itu mampu 

merencakan dan menyelesaikan cara penyelesaiannya. Siswa diharapkan 

untuk dapat memecahkan masalah matematika tersebut, sehingga akan 

berdampak pada ingatan siswa tentang materi pelajaran yang diajarkan. 

Keterlibatan siswa dalam melakukan langkah - langkah pembelajaran dapat 

mempertajam ingatan tentang materi pelajaran. Dengan demikian, sekolah 

perlu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa dalam belajar 

matematika. 

Berdasarkan pengamatan awal, keterampilan pemecahan masalah 

matematika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Surakarta sangat 

bervariasi. Siswa kelas VII SMP N 1 Surakarta berjumlah 32 siswa 

mempunyai kemampuan keterampilan pemecahan masalah yang tinggi hanya 

25% dan yang rendah sebanyak 75%. Pemecahan masalah dalam belajar 

matematika diamati dari indikator 1) mampu memahami masalah, 2) 

merumuskan penyelesaian masalah, 3) penyelesaian masalah sesuai rencana, 

4) penafsiran hasil. Permasalahan keterampilan pemecahan masalah di atas 

1 



2 

 

akar penyebabnya bersumber dari guru, siswa, dan peralatan belajar. Akar 

penyebab dari berbagai sumber tersebut diuraikan singkat dibawah. 

Bervariasinya keterampilan pemecahan masalah belajar matematika 

disebabkan dari pola guru dalam mengajar. Saat pembelajaran berlangsung 

guru dalam menyampaikan materi ke siswa kurang menarik dan guru 

cenderung monoton menguasai kelas sehingga siswa kurang leluasa dalam 

menyampaikan ide - idenya dan membuat siswa menjadi bosan dengan 

pelajaran. Sehingga ketika guru memberikan soal, siswa mengalami kesulitan 

untuk menyelesaikannya. Akar penyebab bervariasinya kemampuan 

keterampilan pemecahan masalah juga bersumber dari siswa. Siswa dalam 

menyelesaikan soal - soal matematika masih sedikit. Banyak siswa terlihat 

malas untuk mengerjakan soal-soal latihan dan biasanya siswa baru akan 

menulis setelah soal telah diselesaikan atau dikerjakan oleh guru. 

Media pembelajaran yang minim di dalam suatu kelas juga merupakan 

salah satu faktor bervariasinya keterampilan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran matematika. Di dalam kelas, guru menerangkan hanya memakai 

papan tulis saja sehingga siswa difungsikan untuk melihat dan mendengarkan 

ceramah guru tanpa diajak untuk meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah, berakibat siswa tersebut akan bosan serta hasil belajarnya akan 

menurun. 

Alternatif yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning (CTL) untuk meningkatkan keterampilan pemecahan 
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masalah belajar siswa. 

Menurut Johnson dalam Rusman (2011: 187) mengatakan 

pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk 

menyusun pola-pola yang mewujudkan makna dengan menghubungkan 

muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. 

Keunggulan strategi pembelajaran CTL antara lain: a) Pembelajaran 

menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut untuk dapat 

menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 

kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan mengorelasikan materi 

dengan kehidupan nyata maka siswa dapat lebih memahami setiap materi 

yang dipelajarinya. b) Pembelajaran lebih produktif dan mampu 

menumbuhkan penguatan konsep pada siswa. Karena strategi pembelajaran 

CTL menganut aliran konstruktivisme, dimana siswa dituntun untuk 

menemukan pengetahuannya sendiri. Siswa diharapkan belajar melalui 

“mengalami” bukan sekedar “menghafal”. 

Berdasarkan keunggulan strategi CTL tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dalam pemebelajaran karena 

dengan model pembelajaran ini siswa lebih memahami materi, ini sesuai 

dengan tujuan pembelajaran matematika yang sebenarnya. 

B. Perumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada “Adakah peningkatan keterampilan 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dengan strategi 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning pada siswa kelas VII B 
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SMP N 22 Surakarta Tahun 2013/2014?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Secara Umum 

Penelitian ditujukan untuk mendiskripsikan peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika bagi 

siswa kelas VII SMP N 22 Surakarta. 

2. Secara Khusus 

Tujuan penelitian ini yaitu mendiskripsikan peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika 

melalui strategi pembelajaran CTL. Pemecahan masalah dalam belajar 

matematika diamati dari indikator 1) mampu memahami masalah, 2) 

merumuskan penyelesaian masalah, 3) penyelesaian masalah sesuai 

rencana, 4) penafsiran hasil. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan, adapun manfaatnya adalah menemukan penemuan baru yang 

dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

CTL. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini juga bermanfaat dari segi praktis, sebagai berikut. 

a. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah dalam pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran 

CTL. 

b. Bagi guru, diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki 

pembelajaran khususnya bagi guru SMP dengan alternatif pembelajaran 

matematika melalui strategi pembelajaran CTL.  

c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 

guna memberikan  masukan  kepada  sekolah  dalam  usaha  perbaikan  

proses pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika dan akhirnya berdampak pada peningkatan mutu SMP N 22 

Surakarta. 

E. Definisi Istilah 

1. Pemecahan Masalah  

 Pemecahan masalah adalah suatu tindakan (action) yang dilakukan 

guru agar siswa termotivasi untuk menerima tantangan yang ada pada 

pertanyaan (soal) dan mengarahkan para siswa dalam proses 

pemecahannya. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum 

matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajara maupun 

penyelesainnya, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 

meenggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan pada pemecahan masalah yang tidak rutin. 
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 Pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu 

menunjukkan adanya suatu tantangan (challenge) yang tidak dapat 

dipecahkan oleh suatu prosedur rutin (routine procedure) yang sudah 

diketahui si pelaku. Maka untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan 

waktu yang relative lebih lama dari proses pemecahan soal rutin biasa. 

 Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur tercapainya 

keterampilan pemecahan masalah dalam proses belajar mengajar yaitu: 

a. Siswa mampu memahami masalah 

b. Siswa mampu merumuskan penyelesaian masalah 

c. Siswa mampu menyelesaian masalah sesuai rencana 

d. Siswa mampu menafsirkan hasil 

2. Strategi Pembelajaran CTL 

Strategi pembelajaran matematika berbasis CTL adalah 

pembelajaran matematika sekolah yang dilaksanakan dengan 

menempatkan kenyataan dan lingkungan siswa sebagai titik awal 

pembelajaran dalam memecahkan massalah sehari – hari. 

Menurut Sujadi dalam Kusumaningrum (2009: 20) langkah-

langkah pembelajaran Matematika dengan CTL terbagi atas lima langkah 

sebagai berikut. 

a. Memahami soal kontekstual. Guru memberikan masalah (soal)  

kontekstual dalam kehidupan sehari-hari siswa. 
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b. Menjelaskan masalah kontekstual. Setelah siswa memahami masalah 

kontekstual yang diberikan, beberapa siswa diberi kesempatan untuk 

menjelaskan apa yang dipahami dari masalah tersebut. 

c. Menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa secara kelompok 

menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. 

d. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Guru menyediakan 

waktu dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban secara berkelompok, kemudian diperiksa dan 

diperbaiki selanjutnya didiskusikan di dalam kelas. 

e. Menyimpulkan. Dari hasil diskusi guru mengarahkan siswa untuk 

menarik kesimpulan terhadap suatu konsep atau prosedur yang mereka 

pelajari.  


