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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika di kelas masih menjadi sorotan, 

baik siswa dalam proses belajar mengajar maupun metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Matematika merupakan 

pembelajaran abstrak yang kerap kali membingungkan siswa. Guru 

pun dituntut untuk lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran 

yang menarik dengan tujuan untuk memudahkan siswa untuk 

memahami materi yang diajarkan serta tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Metode konfensional seperti metode ekspositori dirasa 

sudah kuno untuk pembelajaran matematika saat ini karena dianggap 

kurang efektif.  

Dalam pernyataan Confucius lebih dari 2400 tahun yang lalu 

menyatakan apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya 

ingat, apa yang saya lakukan saya paham. Ketiga pernyataan tersebut 

menyatakan betapa pentingnya pembelajaran aktif. Mel Silberman 

memperluas ketiga pernyataan tersebut menjadi apa yang disebut 

sebagai dasar pembelajaran aktif. 

Apa yang saya dengar, saya lupa. 

Apa yang saya dengar dan saya lihat, saya ingat sedikit. 

Apa yang saya dengar, lihat, dan tanyakan atau diskusikan 

dengan beberapa kolega/teman, saya mulai paham  

Apa yang saya dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan, saya 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan.  

Apa yang saya ajarkan pada orang lain, saya menguasainya. 

(Silberman, 2002).  

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Mel Silberman 

tersebut, penting bagi guru untuk menggunakan strategi pembelajaran 

aktif, di mana guru tidak lagi sebagai pusat pembelajaran. 

Pembelajaran yang masih berpusat kepada guru cenderung membuat 

siswa belajar konsep-konsep secara abstrak tanpa melalui penggunaan 

konsep-konsep tersebut atau tanpa mengalami, hal tersebut akan 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar (Kesuma, 2009). 
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Teacher centered atau pembelajaran yang berpusat pada guru 

juga terjadi di SMP Pangudi Luhur Tuntang. Guru menggunakan 

metode ekspositori, yaitu guru menyampaikan materi terlebih dahulu 

dengan menggunakan metode ceramah kemudian dilanjutkan dengan 

latihan soal dan tanya jawab. Pada akhir pembelajaran siswa diberikan 

tugas secara individu.  

Penggunaan metode ekspositori dalam pembelajaran 

matematika kelas VIII pada materi aljabar belum memberikan hasil 

yang maksimal. Terlihat dari hasil belajar pada semester genap tahun 

pembelajaran 2010/2011 rata-rata yang dicapai siswa adalah 53,57 di 

mana nilai KKM matematika adalah 64. Masih banyak siswa yang 

mencapai batas tuntas yaitu sebanyak 19 siswa (51,52%) dari 35 siswa.  

Saat ini pembelajaran yang berpusat pada guru sudah mulai 

ditinggalkan. Guru - guru mulai menggunakan metode pembelajaran 

aktif, di mana siswa diajak bersama-sama untuk menemukan dan 

mengungkapkan ide di dalam kelas. Keaktifan siswa menjadi unsur 

amat penting dalam menentukan kesuksesan belajar (Silberman, 

2002). 

Student centered atau pembelajaran yang berpusat kepada 

siswa diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi. 

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan dapat membantu 

guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Guru akan dimudahkan 

dalam menyampaikan materi dan siswa juga akan lebih mudah 

memahami materi yang berdampak pada peningkatan prestasi belajar. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru 

adalah Contextual Teaching and Learning (CTL) atau Pengajaran dan 

Pembelajaran Kontekstual.  

Pernyataan yang diungkapkan oleh Budiningsih (2005) 

pembelajaran yang semestinya diterapkan adalah kontekstual, karena 

sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan sikap sosial. 

Pembelajaran kontekstual yang menggunakan segala sesuatu di sekitar 

sebagai bagian dari proses pembelajaran dapat meningkatkan 

kepekaan sosial serta menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dalam 

mempelajari sesuatu. Mendidik bukan berarti hanya sekedar 

menjadikan anak terampil, tapi juga membantu anak untuk menjadi 

dirinya dan peka terhadap lingkungan (Budiningsih, 2005).  
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Matematika yang selama ini menjadi mata pelajaran yang 

ditakuti sebagian besar siswa memberikan tantangan tersendiri bagi 

para guru. Siswa tidak hanya dituntut untuk mampu dan terampil 

mengerjakan berhitung tetapi juga cakap untuk berfikir dan beralasan 

secara matematis untuk menyelesaikan soal-soal baru dan 

mempelajari ide-ide baru (De Walle, 2008).  

Pengajaran dan pembelajaran kontekstual adalah salah satu 

cara yang dapat dipilih untuk melaksanakan pembelajaran 

matematika. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual  (Contextual  

Teaching  and  Learning)  adalah  konsep  belajar  yang membantu  

guru mengaitkan  antara materi  yang  diajarkannya  dengan  situasi  

dunia  nyata  siswa  dan mendorong  siswa  membuat  hubungan  

antara  pengetahuan  yang  dimilikinya  dengan  penerapannya dalam 

kehidupan mereka  sehari-hari.  

Beberapa penelitian tentang efektivitas pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan CTL dibandingkan dengan ekpositori. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tasrif Rantenai (2007) menyatakan 

bahwa model pembelajaran berbasis CTL dalam kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) dalam pelajaran Sejarah dapat meningkatkan 

antusias belajar siswa, ketrampilan guru dalam pengembangan model 

pembelajaran berbasis CTL, serta pengalaman belajar siswa 

dibandingkan dengan penggunaan model pembelajaran konvensional 

yang monoton seperti ceramah. Sejalan dengan pendapat Tasrif, Joko 

Sulianto (2011) mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran CTL 

dalam pelajaran matematika sekolah dasar dapat meningkatkan 

berpikir kritis sebagai bahan pendalaman materi yang cukup strategis 

dalam meningkatkan kualitas professional guru matematika. 

Wasis (2006) dan Gita (2007) secara lebih tegas menyatakan 

bahwa penerapan pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran 

yang berpusat kepada siswa. Pendekatan CTL dapat membantu siswa 

mencapai ketuntasan belajar serta dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional 

yang masih berpusat kepada guru, yaitu ceramah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ingin 

diungkapkan lebih jauh peningkatan hasil belajar matematika dengan 

menggunakan pendekatan CTL. Oleh karena itu, peneliti mengambil 
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judul penelitian Penggunaan Pendekatan CTL(Contextual Teaching and 

Learning)untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika dalam Materi 

Aljabar pada Siswa Kelas VIII SMP Pangudi Luhur Tuntang 

 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang ditemui oleh peneliti di SMP Pangudi 

Luhur Tuntang adalah pemahaman siswa terhadap materi matematika 

pada SMP Pangudi Luhur Tuntang masih kurang, di mana guru harus 

sering mengingatkan suatu konsep kepada siswa. Guru masih 

menggunakan metode pembelajaran konfensional yaitu ceramah, 

diskusi, dan latihan soal sehingga dalam pelaksanaan diskusi kelompok 

masih ada siswa yang bermain sendiri. Hal tersebut merupakan 

beberapa indikasi kurang menariknya pembelajaran matematika yang 

terjadi di kelas tersebut. 

Oleh karena itu pembelajaran matematika di SMP Pangudi 

Luhur Tuntang dirasa perlu diberikan sentuhan lain yaitu dengan 

menggunakan pendekatan CTL. Penggunaan pendekatan CTL 

diharapkan mampu membuat siswa lebih tertarik untuk belajar 

matematika dan dapat memahami materi pembelajaran khususnya 

materi Aljabar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar 

belakang, masalah dalam penelitian dirumuskan “Apakah penggunaan 

pendekatan (Contextual Teaching and Learning) CTL mampu 

meningkatkan hasil belajar matematika pada materi Aljabar di kelas 

VIII SMP Pangudi Luhur Tuntang”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika dengan menggunakan pendekatan (Contextual 

Teaching and Learning) CTL pada materi Aljabar di kelas VIII SMP 

Pangudi Luhur Tuntang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran serta memperkaya konsep dan teori bagi pendidikan 

khususnya pendidikan matematika.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

sebagai bentuk solusi nyata dalam proses perbaikan pembelajaran 

matematika. 

a. Bagi siswa 

Dapat menjadi sarana evaluasi untuk perbaikan dan 

peningkatan hasil belajar siswa. 

b. Bagi guru 

Membantu guru untuk memperbaiki proses pembelajaran 

serta membantu guru meningkatkan kinerjanya secara 

profesional dengan pendekatan CTL.  

c. Bagi sekolah 

Menciptakan suasana belajar yang lebih baik. 

 


