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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan. Proses 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. 

Berbicara tentang proses pendidikan sudah tentu tidak dapat dipisahkan 

dengan semua upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan sumber 

daya manusia yang berkualitas itu dilihat dari segi pendidikan telah 

terkandung secara jelas dalam tujuan pendidikan nasional. Pembangunan 

sumber daya manusia, manusia yang berkualitas diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung 

pembangunan ekonomi dan pembangunan dibidang-bidang lainnya. 

Pembangunan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka mempercepat tujuannya, ketangguhan dan keunggulan 

bangsa. Salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah matematika. Oleh karena itu matematika 

merupakan bidang studi yang menduduki peranan penting dalam pendidikan. 

Matematika merupakan salah satu diantara mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah-sekolah dengan frekuensi jam pelajaran yang lebih 

banyak dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Selain itu pelajaran 

matematika diberikan di semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar 

(SD) hingga Perguruan Tinggi (PT), tidak seperti halnya dengan mata 

pelajaran lain yang hanya diberikan pada jenjang tertentu.  
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Dalam kenyataannya, banyak siswa di setiap jenjang pendidikan 

menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit. Ironisnya, terdapat 

suatu kenyataan dilematis bahwa matematika menjadi fobia bagi para siswa 

serta nilai untuk mata pelajaran matematika selalu dibawah rata-rata. Salah 

satu penyebabnya adalah pengalaman matematika yang mereka dapatkan tidak 

menarik dan dapat dikatakan buruk. 

Cepat lambatnya siswa dalam menguasai pelajaran matematika juga 

dipengaruhi oleh tingkat kecepatan respon siswa dalam belajar. Siswa  yang 

kecepatan responnya tinggi tidak akan mengalami banyak kesulitan dalam 

memahami materi pelajaran matematika. Sebaliknya, siswa yang kecepatan 

responnya sedang atau rendah mungkin akan mengalami banyak kesulitan 

yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa tersebut.  

Respon yang kurang terhadap pelajaran matematika tersebut belum 

tentu sumber kesalahannya terletak pada diri siswa, tetapi didukung juga oleh 

ketidakmampuan guru menciptakan situasi yang dapat membuat siswa tertarik 

pada matematika. Guru yang suka marah, mengejek, jarang tersenyum dapat 

membuat siswa menjadi takut dan tidak senang yang dapat bermuara pada 

menurunnya respon siswa. 

Pada saat proses belajar mengajar kebanyakkan siswa lebih bersifat 

pasif, enggan, takut atau malu untuk mengemukakan pendapatnya. Keadaan 

semacam ini sedikit banyak akan mengganggu kelancaran pembelajaran. Jika 

hal ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan siswa semakin mengalami 

kesulitan dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep yang ada dalam 

matematika dan guru juga akan mengalami kesulitan dalam membelajarkan 

siswa karena pembelajaran cenderung satu arah. 
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Di samping hal di atas, gambaran selintas tentang keadaan siswa dalam 

mengikuti pelajaran adalah sebagai berikut : 1. siswa di ruang kelas  tenang 

mendengarkan uraian guru, 2. hampir tidak ada siswa yang mengajukan 

pertanyaan, 3. ketika guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, mereka 

cenderung takut untuk menjawab, 4. kurang aktifnya siswa dalam 

mengerjakan latihan. 

Rendahnya prestasi belajar dan respon siswa terhadap pembelajaran 

matematika disebabkan oleh hal seperti kurikulum yang padat, materi pada 

buku pelajaran yang dirasakan terlalu banyak dan sulit untuk diikuti, media 

belajar yang kurang efektif, metode pengajaran yang tradisional dan tidak 

interaktif, serta sistem evaluasi yang buruk. 

Metode atau teknik mengajar merupakan salah satu cara yang 

berfungsi dalam proses mencapai tujuan. Teknik mengajar yang baik adalah 

yang disesuaikan dengan materi yang disampaikan, kondisi siswa dan sarana 

yang tersedia. Melihat fenomena ini penulis mengusulkan adanya inovasi 

dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual. Metode pengajaran ini diharapkan dalam proses belajar mengajar 

selalu mengikutsertakan siswa secara aktif guna mengembangkan 

kemampuan-kemampuan mengamati, menginterpretasikan, meramalkan, 

mengaplikasikan konsep, menemukan, serta mengkomunikasikan hasil 

penemuannya. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual perlu adanya kerjasama antara guru matematika dengan peneliti 

yaitu melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
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Proses PTK ini memberikan kesempatan kepada peneliti dan guru 

matematika untuk mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di sekolah, 

sehingga dapat dikaji, ditingkatkan dan dituntaskan. Dengan demikian proses 

pembelajaran matematika di sekolah menerapkan proses pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual diharapkan dapat meningkatkan respon dan keaktifan 

siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas ada beberapa 

permasalahan (masalah) yang berkaitan dengan mutu pendidikan matematika, 

adapun masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Masih banyaknya siswa yang menganggap matematika merupakan 

pelajaran yang sulit dan menakutkan. 

2. Kurangnya respon dan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

3. Siswa kurang minat dan kurang siap dalam mengikuti pelajaran sehingga 

siswa tidak menerapkan pengetahuan baru mereka kedunia nyata. 

4. Masih rendahnya prestasi siswa dalam bidang studi matematika. 

5. Pembelajaran matematika tidak hanya mendapatkan nilai yang bagus, 

namun juga memperhatikan aktivitas, kreatifitas dan sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika di dalam kelas. 
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C. Pembatasan Masalah 

 Untuk mengatasi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, 

maka perlulah peneliti memberikan batasan-batasan permasalahan. 

Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian terarah serta mencapai 

sasaran dan tujuan yang diinginkan. Adapun pembatasan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini meneliti siswa kelas VII E SMP Negeri 4 Cepu Tahun 

Ajaran 2008/2009 pada materi bilangan bulat 

2. Respon dan keaktifan siswa yang dimaksud adalah tanggapan atau sikap 

siswa selama mengikuti pelajaran matematika. 

3. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan respon dan keaktifan siswa 

adalah dengan pendekatan kontekstual.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka permasalahan umum yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 

matematika, adakah peningkatan respon siswa? 

2. Adakah peningkatan keaktifan siswa dengan diterapkannya pendekatan 

kontekstual? 

3. Bagaimana tanggapan guru setelah penelitian dengan pendekatan 

kontekstual dalam meningkatkan respon dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang ada di atas, tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peningkatan respon siswa pada pokok bahasa bilangan 

bulat.  

2. Untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

3. Untuk mendiskripsikan pendapat guru mengenai pendekatan kontekstual 

dalam meningkatkan respon dan keaktifan siswa.  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya 

pada peningkatan respon dan keaktifan siswa melalui pendekatan 

kontekstual. Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi kepada 

strategi pembelajaran matematika berupa pergeseran dari pembelajaran 

yang mementingkan prosesnya, karena dalam pembelajaran kurikulum 

berbasis kompetensi disarankan untuk menggunakan paradigma belajar 

yang menunjukkan pada proses untuk mencapai hasil.  

2. Manfaat Praktis  

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat 

secara praktis yaitu : 
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a. Bagi Siswa 

Sebagai motivator bagi siswa untuk dapat meningkatkan pemahaman 

materi dan kemampuan matematikanya. 

b. Bagi Guru 

Dapat dijadikan sebagai input dalam menentukan strategi dan proses 

belajar mengajar yang baik sehingga dapat menyelenggarakan 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

c. Bagi Peneliti dan Calon Guru 

Dapat mempersiapkan diri dalam mengantisipasi masalah-masalah 

yang akan dihadapi nanti untuk terjun kedunia pendidikan. 

 

 

 


