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I.   PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 
Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dinilai memegang 

peranan sangat penting dalam pendidikan karena matematika dapat 

meningkatkan pengetahuan siswa dalam berpikir secara logis, rasional, kritis, 

cermat, efektif, dan efisien.  Oleh karena itu, pengetahuan matematika harus 

dikuasai sedini mungkin oleh para siswa.  

 
Matematika di sekolah dipandang sebagai mata pelajaran yang ditakuti dan 

tidak disukai oleh siswa karena dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit.  

Salah satu penyebab kesulitan siswa dalam belajar matematika dikarenakan 

matematika bersifat abstrak.  Siswa sulit untuk mengaplikasikan matematika 

ke dalam kehidupan nyata.  Kesulitan pengaplikasian ini menyebabkan 

pembelajaran menjadi kurang bermakna.   

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika dan observasi yang 

dilakukan di kelas VIII B SMP Negeri 3 Gadingrejo diketahui bahwa 

persentase siswa tuntas (memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 60) 

pada ujian semester ganjil yaitu sebesar 26 % dengan rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa adalah 46,4.  Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)  yang ditetapkan di sekolah tersebut 
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yaitu sebesar 60.  Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar adalah kurang 

optimalnya aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran.  Selain itu siswa 

juga mudah lupa dengan materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru 

sebelumnya.  Aktivitas guru lebih menonjol daripada siswa dan kegiatan 

pembelajaran berlangsung monoton.  Guru menyampaikan materi melalui 

ceramah kemudian memberikan beberapa contoh soal dan langkah-langkah 

pengerjaannya, latihan soal, dan pekerjaan rumah.  Dengan demikian, siswa 

cenderung pasif dan hanya menerima apa saja yang diberikan oleh guru tanpa 

ada tanya jawab antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa.  

Pembelajaran disampaikan dalam konsep yang teoritik dan diarahkan kepada 

kemampuan anak untuk menghafal materi tanpa dituntut untuk mamahami 

materi yang diingatnya dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-

hari.  Kurangnya aktivitas siswa ini mengakibatkan hasil belajar matematika 

menjadi rendah. 

 
Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) me-

rupakan  konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hu-

bungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

 
Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran 

bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal.  Siswa harus dapat mengkon-

struksikan pengetahuan mereka sehingga siswa belajar dari mengalami, bukan 

sekedar mengetahuinya dari pemberian orang lain.  Dengan konsep ini di-
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harapkan pembelajaran semakin bermakna bagi siswa, sehingga apa yang 

sudah didapat oleh siswa tersebut tidak mudah lupa.  Dalam menerapkan pen-

dekatan kontekstual, tugas guru adalah  memfasilitasi siswa dalam menemu-

kan sesuatu yang baru, siswa benar-benar mengalami dan menemukan sendiri 

apa yang dipelajari sehingga menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa.  

 
B.  Rumusan Masalah  
 
 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah ”Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekat-

an kontekstual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII-B SMP Negeri 3 Gadingrejo Pringsewu semester genap tahun 

pelajaran 2010/2011?” 

 
C.  Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII-B SMP Negeri 3 

Gadingrejo Pringsewu semester genap tahun pelajaran 2010/2011 dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4

 
D. Kegunaan Penelitian 
 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi siswa maupun guru.  

1. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman kepada siswa tentang cara belajar matematika 

dengan pendekatan kontekstual. 

2. Bagi Guru 

Memberikan informasi dan wawasan dalam memperbaiki, meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa khususnya di kelas VIII-B 

SMP Negeri 3  Gadingrejo melalui pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual. 

 
E.  Ruang Lingkup 

 
Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Pendekatan kontekstual adalah pendekatan pembelajaran dengan 

menghadirkan situasi dunia nyata dalam proses pembelajaran. Siswa 

diarahkan untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.  Pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual diawali dengan cerita atau tanya jawab 

tentang kondisi aktual dalam kehidupan siswa.   

2.   Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan 

siswa selama berlangsung pembelajaran, yaitu : memperhatikan penjelasan 

guru, bertanya/menjawab pertanyaan guru, mengerjakan Lembar Kerja 
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Siswa (LKS), berdiskusi kelompok, mengkomunikasikan hasil diskusi 

kelompok/menanggapi. 

3.  Hasil belajar matematika siswa adalah kemampuan matematika siswa yang 

ditunjukan oleh nilai individu yang diperoleh dari hasil tes setiap akhir 

siklus.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


