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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ialah sarana atau wahana yang berfungsi untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan 

siswa dalam upaya membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Interaksi 

pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun 

masyarakat. 

Hal tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 dengan salah satu tujuan nasional bangsa 

Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencapaian tersebut dilakukan 

dengan adanya pendidikan, pendidikan yang melibatkan kegiatan belajar dan 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian  Ies National Center for Education Statistics 

Institute of Education Sciences dalam Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) tahun 2011 yang diikuti kurang lebih 600.000 siswa dari 

beberapa negara, Indonesia menempati ranking 38 dari 42 negara. Hal ini 

menunjukan bahwa masih rendahnya hasil belajar siswa di Indonesia. Maka dari 

itu pemerintah perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti pendidikan yang akan lebih 

efektif jika siswa ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Aktivitas siswa 

menyangkut fisik dan mental, tidak hanya untuk individu tetapi juga dalam 

kelompok sosial. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sangatlah penting 

karena pembelajaran tidak hanya memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa 

tetapi juga menciptakan situasi yang dapat membawa siswa aktif dan kreatif 

dalam pembelajaran. 

Rendahnya hasil belajar matematika disebabkan kurangnya aktivitas 

siswa dalam pembelajaran matematika. Siswa jarang mengajukan pertanyaan 

walaupun guru telah memancing siswa untuk bertanya. Selain itu, aktivitas siswa 

dalam hal memperhatikan guru mengajar, menjawab pertanyaan guru atau teman 
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sekelas, dan mengerjakan soal-soal latihan matematika masih kurang. Hal 

tersebut membuat sebagian besar siswa menjadi pasif dan hasil belajar 

matematika rendah. 

Hasil observasi pada siswa kelas SMP Negeri 1 Surakarta Semester 

Genap Tahun 2014/2015 diketahui bahwa aktivitas siswa rendah dan belum 

sesuai harapan. Hal tersebut ditunjukkan oleh siswa yang memperhatikan guru 

pada saat kegiatan belajar mengajar ada 11 siswa (33,3%), siswa yang berani 

bertanya tentang materi yang belum dipahami ada 2 siswa (6,0%), siswa yang 

berani menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain ada 5 siswa (15,2%), dan 

siswa yang mengerjakan soal ke depan kelas ada 3 siswa (9,1%), sedangkan 

rendahnya  hasil belajar matematika ditinjau dari nilai yang kurang dari KKM 

sebanyak 13 siswa (39,3%), nilai KKM mata pelajaraan matematika SMP 

Negeri 1 Surakarta cukup tinggi yaitu 80. 

Rendahnya aktivitas belajar siswa menyebabkan guru menjadi dominan 

sebagai sumber pembelajaran. Hal tersebut menjadikan guru mendominasi 

dalam proses pembelajaran dan belum memanfaatkan strategi pembelajaran 

yang inovatif. Aktivitas belajar akan meningkat jika setiap siswa mampu 

berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, aktivitas belajar siswa 

juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.  

Pada proses pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Surakarta, guru masih banyak yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional yakni ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Pembelajaran 

secara konvensional mengakibatkan siswa bekerja secara prosedural, memahami 

matematika tanpa penalaran, dan interaksi antara siswa selama proses belajar 

mengajar sangat kurang. Selain itu siswa juga kurang berperan aktif dan hanya 

menerima pengetahuan dari guru. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut menunjukkan belum adanya 

alternatif tindakan yang tepat untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Surakarta. Hal ini dibuktikan belum adanya 

perubahan yang signifikan dalam aktivitas belajar siswa di kelas. Oleh karena itu 

perlu diadakannya perbaikan pada proses pengajaran. Salah satunya dengan 
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menerapkan metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas belajar siswa 

untuk mengembangkan potensi siswa secara maksimal agar dapat mencapai hasil 

belajar yang memuaskan. 

Dalam proses pembelajaran matematika yang dapat diterapkan oleh guru 

untuk meningkatkan aktivitas belajar salah satunya dengan metode pembelajaran 

kontekstual. Menurut Wina Sanjaya (2009: 255) pembelajaran kontekstual 

adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan 

siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa 

untuk dapat menerapkanya dalam kehidupan mereka. Nanang Hanafiah dan 

Cucu Suhana (2012: 67) mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual 

merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membelajarkan 

peserta didik dalam memahami bahan ajar secara bermakna (meaningfull) yang 

dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, baik berkaitan dengan lingkungan 

pribadi, agama, sosial, ekonomi, maupun kultur. Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa dengan metode pembelajaran kontekstual, siswa menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran dengan pengetahuan baru dan mengaplikasikan dari satu 

konteks permasalahan yang satu ke permasalahan lainnya. 

Berdasarkan akar penyebab masalah yang dominan tersebut dapat 

diajukan alternatif tindakan dengan menggunakan metode pembelajaran 

kontekstual. Berkaitan dengan keunggulan metode pembelajaran kontekstual 

diduga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukan diatas maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah aktivitas belajar siswa dapat meningkat setelah dilakukan 

pembelajaran kontekstual pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Surakarta 

tahun 2014/2015? 
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2. Apakah hasil belajar siswa dapat meningkat setelah dilakukan pembelajaran 

kontekstual pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Surakarta tahun 

2014/2015 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui penerapan 

pembelajaran kontekstual pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Surakarta 

tahun 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika dengan penerapan 

pembelajaran kontekstual pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Surakarta 

tahun 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap pembelajaran 

matematika, terutama pada peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

matematika dengan penerapan pembelajaran kontekstual. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan respon terhadap mata pelajaran matematika, berpikir 

secara ilmiah terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. 

b. Manfaat bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk merencanakan pembelajaran kontekstual yang berkualitas yang 

dapat menumbuhkan antusias siswa dalam pembelajaran. 

c. Manfaat bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi guna melengkapi sarana prasarana penunjang dalam proses 

kegiatan belajar mengajar khususnya di bidang matematika. 

d. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dan 

menambah wawasan pengetahuan serta sebagai acuan untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran kontekstual. 
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E. Definisi Istilah 

a. Aktivitas 

Aktivitas merupakan suatu kegiatan / keaktifan yang dilakukan 

seseorang baik secara jasmani atau rohani. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan 

siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana 

kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing siswa dapat 

melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. 

b. Hasil Belajar 

Hasil Belajar adalah suatu output yang diraih seseorang/siswa setelah 

melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan sebelumnya baik berupa 

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Indikator hasil belajar dari penelitian 

ini adalah KKM ≥ 80. 

c. Pembelajaran kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh praktikan atau guru yang diterapkan ke peserta didik atau 

subjek penelitian dengan mengaitkan materi yang dipelajari dengan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan/ 

keterampilan yang dapat diterapkan dari permasalahan satu ke permasalahan 

yang lain. 


