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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

mendukung meningkatnya sendi-sendi kehidupan didalam negara tersebut,

terlebih dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan pondasi yang kokoh

guna menyusun sendi-sendi kehidupan yang lainnya. Jika kualitas

pendidikannya tinggi maka akan memberi output Sumber Daya Manusia

(SDM) tinggi pula sehingga dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

tinggi itu pembangunan disegala sektor dapat dibangun berdasarkan otak yang

cemerlang. Hal inilah yang harus diperhatikan mulai dari pemerintah sampai

peran dari orang tua itu sendiri.

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan, oleh

karena itu pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan. Kemajuan suatu negara hanya dapat

dicapai dengan melalui penataan pendidikan yang baik. Upaya peningkatan

mutu pendidikan itu diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat manusia

di Indonesia dimata internasional. Untuk mencapai itu, pendidikan harus

adaptifterhadap perubahan zaman.

Peran pendidikan dalam segala sektor kehidupan sangat vital

keberadaannya, dalam fungsinya sehari-hari pendidikan perlu dikedepankan



dan diangkat kepermukaan sehingga masalah pendidikan dapat diminimalisir.

Pendidikan pada siswa sekarang ini sangat perlu diperbaharui guna

meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Hal ini ditandai beberapa opini

yang mungkin memang terjadi yaitu kurangnya mutu output yang dikeluarkan

sekolah- sekolah, hasil yang kurang bagus pada ujian akhir, dan kurangnya

motivasi belajar siswa pada saat di sekolah maupun diluar sekolah. Terlebih

lagi untuk pelajaran- pelajaran yang kurang mendapat respons oleh siswa

misalkan saja pelajaran matematika, matematika bukan hanya momok bagi

siswa tetapi siswa juga menganggap pelajaran yang menjemukkan. Hal inilah

yang menjadi pekerjaan rumah bagi guru-guru untuk memotivasi siswa dan

memberi persuasif bahwa pelaj aran tersebut sebetulnya menyenangkan.

Guru berperan vital dalam kemajuan pendidikan, sehingga dalam

penyampaian pembelajarannya dimungkinkan bagaimana cara memberi

motivasi belajar kepada siswa, baik itu berupa cara penyampaian ataupun

metode (pendekatan) yang digunakan. Salah satu faktor yang menyebabkan

kualitas pendidikan matematika di Indonesia kita rendah, antara lain yaitu

pandangan yang keliru terhadap peran guru-guru. Pada umumnya guru banyak

mendominasi jalannya proses pembelajaran matematika di sekolah, selain itu

pelajaran matematika sering dipandang sebagai suatu mata pelajaran yang

menjenuhkan, ditakuti dan kurang diminati oleh sebagian besar siswa.

Kecenderungan dalam dunia pendidikan dewasa ini untuk kembali

pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan

secara alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak “mengalami” sendiri



apa yang dipelajarinya, bukan “mengetahui”nya. Pembelajaran yang

berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi

“mengingat” jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan

persoalan kehidupan jangka panjang. Itulah yang kiranya bisa membantu guru

untuk membuat peserta didik termotivasi untuk kreatif dan lebih menyenangi

materi yang disampaikan gurunya.

Menurut (Nurhadi dan Agus Gerrard Senduk, 2003: 01) menyatakan

bahwa konteks pembaharuan pendidikan ada tiga isu utama yang perlu

disoroti yaitu pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan

efektivitas metode pembelajaran. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan

untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan secara mikro harus

ditemukan strategi atau pendekatan pembelajaran yang efektif dikelas, yang

lebih memberdayakan potensi siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal itulah yang mendorong atau

menjadi dasar utama bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mengambil

judul sebagai berikut: “Efektivitas Contextual Teaching And Learning (CTL)

Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Matematika Dikelas

XI SMUN 3 Wonogiri”.

B. Identifikasi Masalah

Perkembangan zaman menyebabkan manusia berubah dan berkembang

sehingga masalah dalam dunia pendidikan tidak akan pernah berhenti. Pada



dasarnya kita hanya bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada dan harus

adaptif terhadap perubahan yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat

menyimpulkan dan mengindentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam

penelitian ini, antara lain:

1. Kurang tepatnya metode mengajar guru sehingga siswa menjadi jenuh

terhadap pelajaran matematika,

2. Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

Guru, murid, bahan atau materi, sarana dan prasarana, metode yang

digunakan dan lingkungan,

3. Sebagian besar siswa beranggapan bahwa matematika itu pelajaran yang

tidak penting dan menjemukkan sehingga prestasi matematika sangat

kurang,

4. Penerapan Contextual Teaching Learning diharapkan mampu mengatasi

masalah dan meningkatkan prestasi belajar secara optimal, walaupun

mungkin dalam pelaksanaannya perlu banyak perbaikan.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat permasalahan yang cukup luas dan agar penelitian berjalan

efektif dan efisien diperlukan pembatasan masalah antara lain:

1. Pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning

(CTL) untuk kelas eksperimen dan secara konvensional untuk kelas

kontrol.



2. Dititik beratkan pada peningkatan motivasi belajar siswa, guna

meningkatkan prestasi belajar siswa.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan

masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika

yang menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning dan

pembelajaran konvensional?

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendekatan Contextual

Teaching Learning dan pembelajaran konvensional jika ditinjau dari

motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika?

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan efek pendekatan pembelajaran

matematika dan motivasi terhadap hasil belajar matematika?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika

yang menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning dan

konvensional.

2. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan pendekatan Contextual

Teaching Learning dan pembelajaran konvensional jika ditinjau dari

motivasi belajar siwa pada pelajaran matematika.



3. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan efek pendekatan

pembelajaran matematika dan motivasi terhadap hasil belajar matematika.

F. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan

terhadap pembelajaran matematika, terutama pada usaha untuk merangsang keaktifan

dan kreativitas siswa sehingga dengan sendirinya hasil belajar dan mutu pendidikan

matematika akan lebih baik. Disamping itu pendekatan Contextual Teaching

Learning memberikan persuasif kepada siswa bahwa pelajaran matematika bukan

merupakan pelajaran yang membosankan dan harus ditakuti.

b. Praktis

Pada tatanan praktis, penelitian ini memberikan sumbangan bagi guru

matematika dan siswa. Salah satunya sebagai masukan bagi guru dan calon guru untuk

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan membenahi dirinya sehubungan

dengan pengajaran yang telah dilakukan dan hasil belajar siswa yang telah dicapai.

Disamping itu memberi sumbangan berupa pemikiran bagi lembaga yang terkait dalam

pendidikan guna meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar yang

diinginkan dapat terpenuhi.


