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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses pengembangan daya nalar, ketrampilan 

dan moralitas kehidupan pada potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Suatu 

pendidikan dikatakan bermutu apabila proses pendidikan berlangsung secara 

efektif, manusia memperoleh pengalaman yang bermakna bagi dirinya dan produk 

pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. 

Matematika memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan saat 

ini. Peranan ini dapat dilihat pada bantuan matematika dalam berbagai sektor 

kehidupan manusia. Ilmu matematika juga memberikan sumbangan yang cukup 

besar dalam pembentukan manusia unggul. Matematika adalah ilmu yang 

berkembang sejak ribuan tahun yang lalu dan masih tumbuh hingga kini. Tidak 

dipungkiri kemajuan teknologi sekarang ini yang merubah dunia semakin canggih 

dan praktis dalam segala kehidupan adalah sumbangan ilmu matematika. Namun, 

selama ini banyak orang yang menganggap bahwa matematika tidak lebih dari 

sekedar berhitung dan bermain dengan rumus dan angka-angka. Bahkan, banyak 

siswa menanyakan dimana matematika akan dipakai? Pertanyaan ini 

mengindikasikan kekurangpahaman siswa akan manfaat matematika dalam 

kehidupan. 

Matematika mempunyai dua arah pengembangan yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa depan. Salah satu visi pembelajaran 

matematika yaitu mengarahkan pada pemahaman konsep matematika yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah ilmu 

penetahuan lainnya serta memberikan kemampuan penalaran matematika siswa. 

Di sisi lain, matematika mempunyai ciri-ciri khusus sehingga pendidikan dan 

pengajaran matematika perlu ditangani secara khusus pula.  

Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu 

konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. 

Sehingga kaitan antar konsep atau pernataan dalam matematika bersifat konsisten. 
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Pada prinsipnya, dalam pembelajaran matematika pola pikir induktif dan deduktif 

keduanya dapat digunakan untuk mempelajari konsep-konsep matematika. Namun 

demikian, pembelajaran matematika dengan fokus pemahaman konsep, penalaran 

dan komunikasi, dan pemecahan masalah dapat diawali dengan menggunakan 

pola pikir induktif melalui pengalaman-pengalaman khusus yang dialami siswa. 

Kemampuan bernalar tidak hanya dibutuhkan para siswa ketika mereka 

belajar matematika maupun mata pelajaran lainnya, namun sangat dibutuhkan 

setiap manusia disaat memecahkan masalah ataupun disaat menentukan 

keputusan. Alex Sobur (2009 : 209) menyatakan bahwa penalaran adalah kegiatan 

berpikir seturut asas kelurusan berpikir atau sesuai dengan hukum logika. 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai perbedaan 

dalam proses penalaran pada masing-masing siswa. Bervariasinya kemampuan 

penalaran matematika disebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor yang 

bersumber dari guru dan siswa. Akar penyebab yang bersumber dari guru yaitu 

pada umumnya guru masih menggunakan cara-cara konvensional, sehingga 

kemampuan penalaran siswa masih sangat rendah.Akar penyebab yang bersumber 

dari siswa yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam melakukan pemecahan 

masalah dan kemampuan komunikasi matematika. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan penalaran matematika siswa yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran melalui pendekatan pemecahan masalah. 

Belajar memecahkan masalah adalah proses belajar berpikir dan belajar bernalar 

untuk mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh dalam 

rangka memecahkan masalah yang belum pernah dijumpai. Dengan demikian, 

pendekatan pemecahan masalah akan mempunyai kontribusi yang sangat tinggi 

dengan penalaran matematika siswa. Pemecahan masalah merupakan salah satu 

cara belajar yang dianggap efisien dalam usaha untuk mencapai tujuan 

pengajaran. 

Hasil penelitian yang terdahulu, belum didapatkan hasil yang memuaskan 

mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematika 

siswa. Sehingga permasalahan ini masih sangat menarik untuk diteliti. 
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Berdasarkan akar penyebab yang telah diuraikan diatas, dapat dimakna 

bahwa akar penyebab yang paling dominan bersumber pada guru. Alternatif 

tindakan yang dapat ditawarkan yaitu dengan penerapan strategi pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning dalam proses pembelajaran. Abdul Majid 

(2013 : 228) menyatakan bahwa pendekatan Contextual Teaching and Learning 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa yang mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning merupakan 

sesuatu proses pendidikan yang bertujuan memotivasi siswa memahami materi 

dengan mengaitkan materi tersebut dengan kontek kehidupan mereka sehari-hari. 

Dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna, karena proses pembelajaran berlangsung alamiah 

dalam bentuk kegiatan siswa belajar dan mengalami, bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa.  

Berdasarkan keunggulan strategi pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning diduga dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa. 

Salah satu indikator kemampuan penalaran adalah kemampuan menyajikan 

pertanyaan matematika secara lisan. Dari sini tampak bahwa jika siswa telah 

mampu mengkomunikasikan gagasannya secara lisan, itu berarti kemampuan 

penalarannya sudah terbentuk. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai implementasi 

pembelajaran matematia dengan strategi Contextual Teaching and Learning untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran pada pokok bahasan lingkaran. 

 

B. Perumusan Masalah 

Menurut uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Adakah peningkatan 

kemampuan penalaran siswa pada pembelajaran matematika dengan pokok 
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bahasan lingkaran dengan menerapkan strategi pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning? 

 

C. Tujuan Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengembangkan 

model pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning yang mampu meningkatkan penalaran siswa pada pembelajaran 

matematika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap 

pembelajaran matematika, utamanya pada peningkatan kemampuan penalaran 

dengan menggunakan strategi Contextual Teaching and Learning. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru 

Strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat 

digunakan sebagai masukan kepada guru matematika dalam menentukan 

strategi pembelajaran yang tepat, yang dapat menjadi alternatif dalam 

mata pelajaran matematika. 

b) Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

siswa bahwa dengan menggunakan strategi pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning dapat meningkatkan kemampuan penalaran 

siswa. 

c) Bagi sekolahan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 

masukan dalam penggunaan strategi pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di 

sekolah. 


