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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi memungkinkan semua 

pihak memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan mudah  dari berbagai 

sumber dan tempat di dunia. Dengan demikian siswa perlu memiliki kemampuan 

memperoleh, memilih dan mengelola informasi untuk bertahan pada keadaan 

yang selalu berubah, tidak pasti dan kompotitif. kemampuan ini membutuhkan  

pemikiran kritis,logis kreatif dan kemauan  bekerja yang efektif. 

Oleh karena itu pembelajaran matematika perlu di kembangakan dengan 

cara memperbaiki proses belajar mengajar di kelas, dimana siswa harus lebih aktif  

di bandikan guru dalam proses belajar pembelajaran. untuk mengembankan 

potensi tersebut salah satunya melalui model-model pembelajaran kooperatif tipe 

kontekstual. Dalam pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang 

mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata sehari-hari, 

baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun kehidupannya, sehingga 

pembelajaran kontekstual dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika. 

Seperti yang termuat dalam tujuan satuan pendidikan, dalam 

penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan 

dalam peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan bertujuan membangun landasan bagi 

berkembanganya potensi siswa agar menjadi manusia yang: (a). beriman dan 

bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian 

luhur; ( b). berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (c). sehat, mandiri, dan 

percaya diri; dan (d). toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab. 

Dalam memwujudkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif 

dan bekerjasama terhadap pembelajaran matematika siswa tidak diajarkan pada 

ranah teoritis saja, akan tetapi lebih dikaitkan dengan kehidupan nyata dan 

mendorong siswa membuat hubungan anatara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapan kehidupan nyata. Hal tersebut sejalan dengan definisi 

kontekstual menurut jonhson dalam Kunandar (2010)  mengartikan kontekstual 
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adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna 

dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari, yaitu  dengan konteks lingkungan pribadinya, 

sosialnya, dan budayanya.  

Dengan cara tersebut siswa mampu mengembangkan pola pikir, berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan bekerjasama  dalam menyelesaikan 

persoalan matematika, dan siswa mampu menerapkan pengetahuan yang mereka 

miliki ke dalam kehidupan nyata, serta mampu mengembangkan pengetahuan 

matematika yang siswa miliki. sedangkan menurut The Washington State 

Consortium For Contextual Teaching And Learning dalam Kunandar (2010) 

mengartikan pemebelajaran kontekstual merupakan pengajaran yang 

memungkinkan siswa memperkuat, memperluas, dan menerapkan pengetahuan 

dan kerampilan akademisnya dalam berbagai  latar sekolah  dan luar sekolah  

untuk memecahkan  seluruh  persoalan  yang ada agar mendorong  siswa 

membuat  hubungan antara  pengetahuan yang di milikinya  dengan penerapannya 

dalam kehidupan  mereka sehari-hari kontekstual (contextual teacing and learning  

atau  CTL)  merupakan konsep belajar  yang membantu guru  menghubungkan  

antara materi  pelajaran  yang di ajarkannya  situasi dunia  nyata siswa dan 

mendorong  siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimlikinya  

dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-mereka hari (Kunandar, 2010). 

           Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa  pembelajaran kontekstual 

merupakan konsep pembelajaran yang menentukan  materi yang di ajarkan  oleh 

guru dengan dunia  kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa dapat 

menghubungkan  dalam kehidupan  berkeluargan  dan bermasyarakat, kita sebagai 

guru memberikan kemudahan belajar  kepada siswa  dengan menyediakan  

berbagai saranan  dan sumber belajar yang memadai. 

Aritmetika adalah cabang matematika yang mempelajari tentang   

perhitunga  oleh karena itu aritmetika  juga di sebut Ilmu hitung. Hal hal yang di 

bicarakan dalam aritmetika  diantaranya adalah  sifat sifta  bilangan  dan dasar 

dasar perhitungan  seperti penjumlahkan, mengurankan, mengalihkan ,membagi, 

mengamatkan, menarikkar dan sebagainya. Perhitungan dalam aritmetika dapat 



 
 

3 
 

didefinisikan secara khusus sesuai dengan pembahasannya, misalnya pada 

perhitunga bilangan dan sebagainya. operasi dasra aritmetika adalah  penjumlahan 

, pengurangan, perkalian  dan pembagian. Dalam kehidupan sehari hari, sering 

kali kita ketemu jual beli yang di lakukan oleh siswa dalam kehidupan keluarga 

dan masyarakat sekitarnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu melakukan penelitian tentang 

pembelajaran kontekstual. Pada kesempatan ini peneliti mengangkat judul 

“Penerapan Pembelajaran Kontekstual Pada Pokok Bahasan Aritmetika Sosial 

Kelas VII-A Di SMP Muhammadiyah 2 Batu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah      

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana penerapan pembelajaran  kontekstual  Pada pokok  bahasan 

aritmetika  sosial kelas VII-A di SMP Muhammadiyah 2 Batu 

b. Bagaimana hasil belajar siswa pada penerapan  pembelajaran kontekstual   

pokok bahasan  aritmetika siswa kelas VII-A di SMP Muhammadiyah 2 

Batu 

c. Bagaimana respon siswa pada penerapan pembelajaran kontekstual pokok 

bahasan aritmatika social kelas VII-A di SMP Muhammadiyah 2 Batu 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang di harapkan melalui penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran kontekstual pada pokok  

bahasan aritmetika  siswa  Kelas VII-A di SMP Muhammadiyah 2 Batu 

b. Untuk mengetahui hasil belajar  siswa  pada penerapan pembelajaran  

kontekstual  pada pokok bahasan aritmetika  sosial Kelas VII-A di SMP 

Muhammadiyah 2 Batu 

c. Untuk mengetahui respo siswa pada penerapan pembelajaran kontekstual 

pokok bahasan aritmatika social kelas VII-A Muhammadiyah 2 Batu. 
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1.4 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat di kaji perlu 

pembahasan masalah .Dalam hal ini penelitian menenkankan pada hal hal berikut. 

a. Materi yang di gunakan pada penelitian ini adalah materi aljabar pada 

kompetensi Dasar (KD)  dalam buku standar Kelas VII-A di SMP 

Muhammadiyah 2 Batu. 

b. Penelitian ini akan diterapkan pada siswa Kelas VII-A di SMP 

Muhammadiyah 2 Batu. 

c. Materi pokok di fokuskan pada pokok bahasan aritmetika sosial. 

d. Subjek untuk penelitian ini adalah siswa Kelas VII-A di SMP 

Muhammadiyah     2 Batu.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bahwa penerapan pembelajaran 

kontekstual ini dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan persoalan 

matematika dalam kehidupan sehari hari, pada siswa kelas VII-A di SMP 

Muhammadiyah 2 Batu 

b. Secara  Praktis  

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi para guru matematika, dalam 

pembelajaran kontekstual pada bidang studi matematika pada siswa kelas 

VII dikelas VII-A di SMP Muhammadiyah 2 Batu 

1) Bagi Siswa  

Sebagai model pembelajaran matematika materi aritmetika sosial kelas 

VII pada buku kurikulum 2013. 

2) Bagi Guru 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menciptakan media 

pembelajaran yang kreatif  dan inovatif  sebagai  calon  pendidik. 

3) Bagi  peneliti  
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Dapat dijadikan sebagai pengalaman dalam menciptakan model 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif sampai pada penerapannya 

dalam pembelajaran 

4) Bagi sekolah 

Untuk menambah model pembelajaran di sekolah, agar proses belajar 

mengajar didalam kelas tidak membosankan,dan meningkatkan mutu 

sekolah. 

 

 

 

 


