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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak 

kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Proses 

pembelajaran didalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun 

berbagai informasi tanpa diingatnya untuk menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari- hari. Akibatnya, ketika anak didik kita lulus dari sekolah, 

mereka pintar secara teoreris, akan tetapi mereka miskin aplikasi. 

Matematika merupakan sarana berfikir ilmiah untuk menuju 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama ini terus 

berkembang. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang dipelajari 

disekolah sampai sekarang, prestasi belajar yang dicapai masih tergolong 

rendah. Padahal telah banyak yang telah dilakukan guru dan sekolah agar 

prestasi belajar matematika bisa lebih baik. Namun itu tidak cukup tanpa 

diimbangi usaha dari siswa. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, 

prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika selalu rendah. Hal ini 

biasanya karena sebagian besar siswa kurang antusias menerimanya. Siswa 

lebih bersifat pasif, enggan, takut atau malu mengungkapkan ide-ide ataupun 

penyelesaian atas soal-soal latihan yang diberikan di depan kelas. Tidak jarang 

siswa kurang mampu mempelajari matematika sebab matematika dianggap 
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sulit, menakutkan, bahkan sebagian dari mereka ada yang membencinya 

sehingga matematika dianggap sebagai momok oleh mereka. Hal ini 

menyebabkan siswa menjadi takut atau fobia terhadap matematika. 

Ketakutan-ketakutan yang muncul dari siswa tidak hanya disebabkan 

oleh siswa itu sendiri, tetapi juga disebabkan oleh ketidakmampuan guru 

menciptakan situasi yang mampu membawa siswa tertarik terhadap 

matematika. Oleh karena itu guru harus mencari cara yang dapat menarik 

siswa untuk berani mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas. Salah 

satunya dengan memberikan motivasi. Motivasi sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa dapat tercapai. Motivasi 

belajar merupakan faktor psikis yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa. 

Fungsi yang utama adalah dalam penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat dalam belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Prestasi belajar 

itu akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. 

Faktor yang mempunyai andil sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan belajar matematika yaitu pemilihan metode pembelajaran. 

Metode pembelajaran diperlukan untuk memperkecil kesulitan siswa dalam 

mempelajari matematika. Seorang guru matematika perlu mengerti dan 

memahami tentang metode-metode pembelajaran matematika yang dapat 

meningkatkan kebermaknaan dan pemahaman terhadap matematika. 

Seorang pendidik akan memilih pendekatan pembelajaran agar tujuan 

belajar dapat tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Efektif dalam arti 

semua potensi dapat dimanfaatkan, efektif dan ekonomis dalam arti hasil yang 



diperoleh sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sehingga memungkinkan 

siswa untuk bergerak lebih lanjut. 

Penggunaan pendekatan pembelajaran dalam menyajikan pelajaran 

sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang bervariasi akan mengatasi kejenuhan siswa dalam 

menerima pelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan 

pembelajaran dalam menyajikan materi pelajaran berpengaruh pada tingkat 

pemahaman siswa. 

Pendekatan pembelajaran yang diharapkan dapat membuat siswa lebih 

aktif adalah pendekatan Contextual Taching and Learning (CTL). Pendekatan 

CTL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada 

proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkanya dengan situasi kehidupan nyata sehingga 

mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Hal ini 

sangat penting, sebab dengan dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan 

dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna 

secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat 

dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. (Wina sanjaya, 

2008: 255) 

Sedangkan pendekatan inquiri merupakan rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis 

untuk mencari dan mememukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan. Proses berfikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya 

jawab antara guru dan siswa. (Wina sanjaya, 2008: 196) 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang perbedaan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran 



melalui pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dan pendekatan pembelajaran inquiri pada siswa kelas VIII SMP N I 

Gringsing. 

. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya penguasaan matematika yang mengakibatkan rendahnya 

prestasi belajar matematika siswa. 

2. Masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional dalam proses 

belajar mengajar, padahal tidak semua pokok bahasan cocok menggunakan 

metode konvensional. 

3. Penggunaan pendekatan belajar mengajar yang kurang tepat yang 

digunakan seorang guru matematika dalam menyampaikan suatu pokok 

bahasan tertentu kemungkinan akan mempengaruhi prestasi belajar. 

4. Kurangnya motivasi belajar matematika merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:  



1. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dibatasi pendekatan  

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (untuk kelas eksperimen) 

dan pendekatan pembelajaran inquiri  (untuk kelas kontrol). 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa  yang 

menggunakan pendekatan CTL dan inquiri? 

2. Apakah siswa yang diberi pengajaran menggunakan pendekatan 

pembelajaran  CTL prestasi belajar matematikanya lebih baik bila 

dibandingkan dengan siswa yang diberi pengajaran menggunakan  

pendekatan pembelajaran inquiri? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang 

diberi pembelajaran dengan pendekatan CTL dan pendekatan inquiri 

2. Mengetahui pendekatan pembelajaran yang lebih baik 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik 



secara langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

pembelajaran matematika menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru khususnya guru bidang studi matematika bahwa 

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran.  

b. Sedangkan bagi murid penelitian ini bermanfaat untuk 

mengembangkan daya fikir dan tumbuh kompetisi terhadap prestasi 

belajar matematika siswa. 

c. Untuk sekolah penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan 

budaya kerjasama dan meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas 

guru dan pada akhirnya kualitas sekolah. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagian Awal 

 Bagian awal skripsi ini meliputi : halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan, motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran dan abstrak. 

2. Bagian Isi 



BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini meliputi uraian masalah yang tercantum dalam judul 

yang telah dijelaskan meliputi : tinjauan pustaka, kajian teori, 

kerangka pemikiran, hipotesis tindakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, populasi, sampel dan sampling, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen 

pembelajaran, dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, deskripsi data, 

uji prasyarat analisis penelitian, uji hipotesis, pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan, implikasi dan saran. 

3. Bagian Akhir 

 Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.  

 

 


