
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan mutu pendidikan termasuk pendidikan matematika merupakan 

suatu hal yang mutlak harus terus diupayakan, karena pendidikan memegang 

peranan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan 

yang bermutu dapat memberikan bekal kepada siswa agar dapat memenuhi 

tuntunan hidup menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. 

Secara lebih luas, pendidikan yang bermutu dapat menyiapkan siswa untuk 

menjadi manusia masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Matematika dipelajari hampir disetiap jenjang pendidikan. Ini merupakan 

wujud dari pangakuan bahwa matematika sangat dibutuhkan dalam 

pengembangan pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Sekolah merupakan salah 

satu lembaga yang memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajarinya, 

menghargai dan memperoleh nilai, tetapi banyak permasalahan-permasalahan 

yang menghambat siswa berhasil malakukan hal-hal tersebut. Salah satunya 

adalah permasalahan kontekstual dalam mengenalkan bentuk aljabar di 

SMP/MTs. 

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa saat belajar matematika di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah adalah mampu 

menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Di saat belajar aljabar, penguasaan 

kompetensi itu sangat penting karena akan menjadi prasyarat utama saat siswa 

belajar aljabar pada tahap-tahap berikutnya, misalnya saat belajar persamaan, 

pertidaksamaan, system persamaan, fungsi, persamaan garis dan lainnya. 

Kemampuan mengoperasikan bentuk aljabar yang baik tidak dapat dipisahkan 

dari pemahaman yang baik tentang konsep-konsep yang terkait, misalnya 

pemahaman tentang lambang aljabar berupa suku, faktor, variabel, konstanta, 

koefisien, dan lainnya. Dengan pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep itu 

diharapkan kompetensi menyelesaikan operasi bentuk aljabar akan dikuasai 
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dengan baik. Untuk itu pembelajaran perlu dikelola dengan memperhatikan azas-

azas didaktik metodik agar berlangsung efektif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PPPG Matematika tahun 2002 

menunjukkan bahwa hampir semua propinsi menghadapi kendala yang sama 

berupa pemahaman yang rendah dari siswa tentang konse-konsep yang terkait 

dengan operasi bentuk aljabar dan skill yang rendah dalam menyelesaikan operasi 

bentuk aljabar. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 

06 DAU Malang, ditemukan beberapa kesulitan yang dihadapi oleh siswa yaitu 

sulitnya siswa dalam membedakan antara suku sejenis dan tidak sejenis, makna 

variable, koefisien dan konstanta sehingga tidak mampu menyelesaikan operasi 

bentuk aljabar dengan baik. Contoh kesalahan siswa dalam memahami makna 

suku sejenis dan tidak sejenis, variable, koefisien dan konstanta dapat dilihat dari 

wawancara pada lampiran 15. 

Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal di SMP Muhammadiyah 06 DAU 

Malang pada siswa kelas VII, yaitu ketika siswa menerima pelajaran matematika 

dari guru yang hanya menggunakan metode ceramah, dan demonstrasi,  teramati 

siswa kurang perhatian dengan penjelasan yang diberikan guru. Siswa kurang 

berkonsentrasi, berbicara dengan siswa lainnya atau teman sebangku tentang hal 

di luar pelajaran, siswa banyak melamun, dan cenderung tidak mau bertanya jika 

mengalami kesulitan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika, 

diperoleh tentang kendala yang dihadapi guru dalam memahamkan siswa terhadap 

konsep materi yang telah diajarkan, dikarenakan kemampuan siswa yang berbeda-

beda. Bagi siswa yang paham dengan materi yang diajarkan, mereka akan 

bersemangat dalam pembelajaran. Sebaliknya jika siswa tidak paham, maka siswa 

tidak akan memberikan respon. Sedangkan hasil wawancara dengan siswa, 

diperoleh gambaran tentang kurangnya pemahaman konsep siswa. Hal  ini 

dikarenakan penjelasan guru mengenai materi terlalu cepat dan sedikit. Kemudian 

siswa berdiskusi kelompok, dan berusaha menemukan sendiri solusi untuk 

memecahkan masalah dari soal yang diberikan. Bagi siswa yang tidak paham 
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dengan materi yang diajarkan, maka pada saat diskusi kelompok siswa menjadi 

kurang perhatian dan merasa bosan. 

Dengan kenyataan seperti itu maka diperlukan solusi yang bertujuan untuk 

mengantarkan siswa menguasai kompetensi menyelesaikan operasi bentuk aljabar 

yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan pembelajaran akan 

berlangsung dengan baik bila didukung oleh banyak hal, diantaranya adalah 

pembelajaran yang dikelola secara kontekstual. Dengan belajar secara kontekstual 

diharapkan apa yang dimiliki siswa sebagai hasil belajar menjadi lebih awet 

tertanam dalam diri siswa karena siswa dihadapkan pada permasalahan yang tidak 

jauh dari kehidupannya dan didorong untuk aktif dalam membangun pemahaman 

dan keterampilan yang akan menjadi miliknya. Kecuali itu juga harus didukung 

oleh pemahaman yang benar tentang konsep-konsep yang terkait dengan operasi 

bentuk aljabar dan cara-cara pembelajarannya. 

Berangkat dari pemikiran tersebut peneliti memilih judul “Konstruksi Konsep 

Bentuk Aljabar melalui Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) untuk Meningkatkan Hasil Belajar bagi Siswa Kelas VII SMP 

Muhammadiyah 06 DAU Malang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah konstruksi konsep bentuk aljabar melalui pembelajaran 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) bagi siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah 06 DAU Malang? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa setelah dilakukan konstruksi konsep bentuk 

aljabar melalui pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL) bagi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 06 DAU Malang? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahpahaman maksud dalam mengadakan penelitian 

ini maka peneliti memfokuskan masalah sebagai berikut. 
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1. Penelitian meliputi konstruksi konsep bentuk aljabar melalui pembelajaran 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning) bagi siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 06 DAU Malang. 

2. Materi yang diambil konsep bentuk aljabar. 

3. Subyek penelitian yaitu siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 06 DAU 

Malang semester ganjil tahun pelajaran 2011/2012. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan konstruksi konsep bentuk aljabar melalui pembelajaran 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning) bagi siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 06 DAU Malang. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah dilakukan konstruksi konsep 

bentuk aljabar melalui pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) bagi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 06 DAU Malang. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi: 

1. Untuk kepentingan teoritis adalah dapat menambah dan memperkuat teori 

yang sudah ada sebelumnya dalam pembelajaran matematika. 

2. Untuk kepentingan praktis adalah sebagai masukan bagi guru SMP/MTs pada 

umumnya dan bagi peneliti sendiri pada khususnya yang dapat digunakan 

untuk umpan balik dan memperbaiki proses belajar mengajar matematika. 

1.6. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian atau kekurangjelasan 

antara peneliti dan pembaca, maka peneliti memberikan beberapa definisi 

operasional sebagai berikut: 

1. Konstruksi yang dimaksud adalah membangun. 

2. Konsep merupakan rancangan dari suatu rencana yang menggunakan operasi 

bentuk aljabar untuk menggambarkan suatu ikatan antara unsur atau beberapa 
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unsur dengan unsur yang lain yang berbentuk sebuah pernyataan (kalimat) 

matematika. 

3. Bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang didalamnya memuat variabel 

atau konstanta 

4. Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) adalah 

proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk 

memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks 

kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial dan kultural), sehingga 

siswa memiliki pengetahuan/ ketrampilan yang dinamis dan fleksibel untuk 

mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 


