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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menumbuh kembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. 

Sehingga, siswa dituntut aktif, kreatif, dan inovatif selama kegiatan pembelajaran. 

Hal ini juga dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif, dan 

inovatif pada siswa tidaklah mudah, terutama pada pembelajaran matematika. 

Anggapan peserta didik terhadap mata pelajaran matematika yang merupakan 

mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Hal tersebut menjadi penyebab 

peserta didik kurang berminat dalam mengikuti pelajaran matematika sehingga 

proses pembelajaran yang berlangsung senantiasa guru dianggap sebagai satu-

satunya sumber belajar. Akibatnya siswa menjadi pasif dalam pembelajaran 

matematika dan berdampak pada lemahnya pemaham konsep peserta didik 

terhadap mata pelajaran matematika. 

Tolak ukur dari suksesnya suatu usaha adalah adanya peningkatan hasil dari 

sebelumnya. Peningkatan adalah proses bertambahnya kuantitas maupun kualitas. 

Dari peningkatan ini dapat dilihat kualitas suatu usaha merupakan usaha yang tepat 

atau tidak. Hal ini juga sangat diperlukan dalam pemahaman konsep siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Dengan meningkatnya pemahaman konsep siswa 

meningkat pula kualitas siswa sehingga berakibat pada peningkatan hasil belajar 
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siswa. Keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

dari dalam diri siswa merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan 

dalam belajar. Sebab dalam proses belajar, sasarannya adalah individu sebagai 

subjek belajar. Menurut Supardi (2015: 2), Keberhasilan belajar adalah perubahan 

aktual yang terjadi pada individu yang belajar mengenai perilaku yang meliputi 

aspek kognitif, afektif maupun psikomotor dan dapat dilihat dari sikap, kebiasaan, 

penghargaan. 

Tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik apabila proses 

pembelajarannya efektif dan efisien yang mengakibatkan prestasi belajar 

meningkat. Dimyati dan Mudjiono (2006: 260) mengatakan bahwa sebagai guru 

professional, diharapkan guru dapat menemukan masalah-masalah yang dihadapi 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan mampu memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura diperoleh informasi bahwa terdapat 

beberapa masalah yang dihadapi siswa yaitu: (1) Kurang disiplinnya siswa, (2) 

rendahnya minat belajar siswa, (3) Daya serap terhadap pelajaran matematika 

masih lemah. Ketiga permasalahan tersebut dapat dilihat saat aktivitas di sekolah 

berlangsung. Diantaranya terdapat siswa yang tidak serius dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang berlangsung hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa siswa 

yang tidak mencatat materi yang disampaikan, lebih senang berdiskusi 

membicarakan sesuatu diluar konteks pelajaran, sering izin ke kamar mandi saat 

proses pembelajaran, terlambat masuk kelas, latihan soal yang diberikan tidak 

diselesaikan atau bahkan tidak dikerjakan, dan masih banyak lainnya. Perilaku 

tersebut akan berdampak buruk pada pemahaman konsep siswa terhadap pelajaran 

matematika yang imbasnya akan berdampak pula pada hasil belajar siswa. Karena, 

yang dilihat dari suatu proses pembelajaran adalah hasil belajarnya.
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Sedangkan minat belajar dan disiplin siswa merupakan nilai tambah bagi 

prestasi belajar. 

Dari ketiga permasalahan tersebut peneliti memprioritaskan pada 

permasahan daya serap terhadap pelajaran matematika masih lemah. Dalam 

pemahaman konsep pada suatu materi daya serap siswa terhadap suatu 

pelajaran sangatlah diperlukan, hal ini di karenakan keduanya saling berkaitan 

yaitu siswa dengan daya serap rendah pasti pemahaman terhadap konsep pun 

lemah.  

Guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura menyatakan bahwa dengan rendahnya daya serap siswa terhadap 

materi yang dipelajari berimbas pada hasil belajar siswa yang kurang 

memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai ulangan harian siswa kurang 

dari KKM, artinya rendahnya kemampuan pemahaman matematika siswa. 

Kemampuan pemahaman matematika siswa dapat diketahui melalui indikator 

yaitu: 1) menyatakan ulang sebuah konsep mencapai 35%, 2) 

mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu mencapai 58%, 3) 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi mencapai 40%, 4) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah mencapai 

47%.  siswa yang tergolong memiliki daya serap rendah. Kurang 

memuaskannya hasil belajar siswa disebabkan karena pemahaman konsep yang 

kurang. Mengenai hal tersebut perlu adanya tindakan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. Dalam hal ini guru memiliki tanggung jawab 

membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep. 

Perilaku yang menyebabkan rendahnya atau menurunnya pemahaman 

konsep siswa di kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura adalah sebagai 

berikut: 
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1. Kurang seriusnya siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, 

siswa tidak memperhatikan ketika guru menyampaikan materi. 

2. Siswa tidak mau mencoba mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh 

guru. 

3. Siswa kurang tertarik dengan materi yang disampaikan. Misalnya, 

penyampaian materi yang monoton. 

4. Siswa tidak mau menanyakan kepada guru maupun temannya mengenai 

materi yang kurang dipahami. 

Dari penjabaran diatas dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

a. Siswa hanya mau mengerjakan latihan soal jika bersama-sama dengan 

gurunya. 

b. Siswa hanya tertarik dengan materi tertentu saja. 

c. Siswa hanya pasif dan diam jika dia tidak paham dengan materi yang di 

berikan. 

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada materi teorema Pythagoras, hal ini 

berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh guru tersebut terhadap siswa 

tahun sebelumnya menunjukkan bahwa persentase rata-rata kesalahan 

memahami konsep pada materi teorema Pythagoras sebesar 64% dan hal 

tersebut tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan siswa kurang mengerti konsep 

teorema Pythagoras sehingga terjadi kesalahpahaman siswa tentang apa yang 

diketahui dan ditanyakan paa soal.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru memiliki peran utama 

sekaligus sebagai pembimbing dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru 

bertanggung jawab memberikan bantuan terhadap siswa untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. Untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa 

terhadap materi teorema Pythagoras maka guru perlu mengaitkan materi 

kedalam kehidupan nyata, yaitu dengan diberikan suatu pendekatan 
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pembelajaran yang tepat agar prestasi belajar siswa dapat meningkat. Salah 

satunya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual. Hal ini 

sangat cocok  dengan pendekatan kontekstual, karena pendekatan kontekstual 

sangan menekankan implementasi suatu materi kedalam kehidupan nyata. 

Misalnya siswa siswa ditugaskan untuk menghitung kemiringan balok yang 

disandarkan pada tembok sekolah. Hal ini tentu sangat membantu siswa dalam 

memahami konsep teorema Pythagoras. 

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan 

bahwa prlu adanya Upaya Peningkatan Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika Materi Teorema Pythagoras Melalui Pendekatan Kontekstual 

(PTK Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII A SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020) 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada peningkatan 

pemahaman konsep siswa pada materi teorema pythagoras setelah diterapkan 

pendekatan pembelajaran kontekstual di kelas VIII A SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi teorema 

pythagoras di kelas VIII A SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan pemaham konsep siswa terhadap materi teorema 

Pythagoras setelah dilakukan pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai upaya peningkatan peningkatan pemahaman konsep siswa. 

b. Sebagai titik tolak dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran kontekstual. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Menarik perhatian serta minat siswa dalam pembelajaran. 

2) Diharapkan siswa aktif selama pembelajaran berlangsung. 

3) Diharapkan siswa paham dengan materi yang disampaikan. 

4) Diharapkan adanya peningkatan pemahaman konsep setelah 

menggunakan pendekatan kontekstual. 

b. Bagi Guru 

1) Membantu dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat 

dalam mengajarkan matematika. 

2) Sebagai variasi dalam penyampaian materi agar terlihat tidak 

monoton. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan pada kualitas pembelajaran, khususnya pada 

pembelajaran matematika. 

2) Sebagai upaya dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada 

pelajaran matematika. 

 

 


