
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan upaya guru untuk mengoptimalkan interaksi antara 

guru dan siswa serta antarsiswa dengan memfasilitasi kemampuan, potensi, minat, 

dan kebutuhan siswa yang beragam (Hamdani, 2011). Untuk itu, guru memegang 

peranan penting dalam proses pembelajaran seperti membuat rencana pembelajaran, 

menyiapkan sumber dan media pembelajaran, serta segala sesuatu yang mendukung 

kegiatan pembelajaran. Selama menjalankan peran tersebut, guru harus 

memperhatikan perbedaan gender, tingkat intelektual, bakat dan minat, motivasi 

belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, serta latar belakang dan lingkungan 

siswa (Rusman, 2012). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses pembelajaran pada setiap 

satuan pendidikan baik sekolah dasar maupun menengah harus memberikan ruang 

bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, prakarsa, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologi siswa, serta memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif, dengan menciptakan pembelajaran yang interaktif, 

inspiratif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran yang aktif, mampu mendorong 

siswa untuk mengidentifikasi, merumuskan masalah, menemukan fakta, 

menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan (Dimyati & Mudjiono, 2013). 

Oleh karena itu, seorang guru harus memilih, model, metode, atau pendekatan yang 

sesuai sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. 

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan hendaknya mampu membantu 

siswa mengontruksi pengetahuan melalui informasi yang diperoleh (Fitri, Helma, & 
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Syarifuddin, 2014). Lebih lanjut dikatakan bahwa pengetahuan tersebut bukan 

merupakan sebuah teorema atau konsep yang hanya diingat siswa, tetapi siswa harus 

mampu membangun konsep sendiri dan mampu mengaitkannya dengan pengalaman 

nyatanya. Seperti dikatakan bahwa pembelajaran menjadi lebih berarti bagi siswa jika 

pengalamannya berkaitan dengan pembelajaran yang dilangsungkan (Ekowati, dkk, 

2015). Dalam pembelajaran matematika, siswa dituntut untuk berpikir logis, kritis, 

dan sistematis untuk dapat menyelesaikan masalah matematika (Sari, Mukhni, & 

Mirna, 2014). Pemahaman konsep dan berpikir kritis menjadi hal penting yang harus 

dimiliki siswa.  

Pemahaman konsep matematika menjadi hal yang penting karena konsep 

dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan penalaran matematikanya 

(Hidayat & Nurrohmah, 2016). Siswa menjadi pasif dan diam selama proses 

pembelajaran diakibatkan dari pemahaman konsep siswa yang rendah (Selfiana, dkk, 

2003). Matematika dianggap sulit karena siswa belum memahami konsep matematika 

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Ekowati, dkk, 2015). Konsep 

dalam matematika dapat diperoleh dari kejadian-kejadian yang dialami sehari-hari. 

Proses pembentukan konsep dapat dilakukan melalui berbagai model, metode, atau 

pendekatan pembelajaran. 

Selain pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis siswa juga sangat 

penting untuk dikembangkan, sehingga guru diharapkan mampu merealisasikan 

pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa (Sunaryo, 

2014). Kemampuan berpikir kritis dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa karena dapat membantu dalam menafsirkan, menganalisis, 
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mengevaluasi, dan menyajikan informasi yang diperoleh (Chukwuyenum, 2013). 

Dikatakan lebih lanjut bahwa siswa belum mampu menggunakan konsep yang 

diperolehnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehari-hari berarti belum 

mampu berpikir kritis.  

Hasil observasi pada 23 Januari 2017, di kelas VIII SMP Taman Harapan 

Malang, pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung. Di awal 

pembelajaran guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan 

menanyakan materi yang belum dipahami pada pembelajaran sebelumnya. Dalam 

proses pembelajaran, guru menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan 

materi dan diskusi kelompok dalam mengerjakan soal. Guru harus memberikan 

contoh soal terlebih dahulu agar siswa paham dan dapat mengerjakan soal-soal baru. 

Selain itu, ketika guru menyampaikan materi, siswa jarang bertanya atau 

mengemukakan pendapat. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran menjadi pasif 

dan lebih berpusat pada guru. Beberapa siswa mengatakan tidak menyukai pelajaran 

matematika karena merupakan pelajaran yang sulit. Ada juga yang telah melupakan 

materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.   

Hasil wawancara dengan salah satu guru matematika kelas VIII di SMP 

Taman Harapan Malang pada 24 Januari 2017, mengatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran lebih sering menggunakan metode diskusi kelompok. Pembentukan 

kelompok dilakukan karena masih banyak siswa yang belum mandiri dalam 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Dalam penyampaian materi, guru lebih 

banyak menggunakan metode ceramah, karena disesuaikan dengan kemampuan siswa 

yang lebih mudah memahami jika menggunakan metode ceramah. Namun, guru juga 
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berusaha menarik perhatian siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

dengan menyediakan media atau alat bantu. Siswa lebih tertarik jika pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran langsung, dimana siswa berinteraksi secara 

langsung dengan media yang disajikan. Siswa akan mudah mengingat dan memahami 

konsep jika siswa mengalami kejadian tersebut secara langsung. Guru tersebut juga 

mengatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa juga masih tergolong rendah. 

Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang banyak belum mencapai KKM. 

Untuk mengatasi hal tersebut, guru mengadakan remidi dan memberikan tugas agar 

dapat memenuhi KKM.  

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya interaksi antara siswa 

dengan guru terutama ketika diskusi kelompok, meskipun belum semua siswa aktif 

dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi belajar dan masih 

banyak yang menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit. Pembelajaran 

yang berlangsung masih berpusat pada guru dimana guru masih menggunakan 

metode ceramah dalam penyampainan materi. Kebanyakan siswa masih kesulitan 

dalam pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritisnya masih rendah. Siswa 

lebih banyak menghafal rumus-rumus yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari 

contoh soal yang diberikan guru sesuai atau identik dengan soal-soal yang diberikan 

kepada siswa, karena jika model soal yang diberikan berbeda, siswa akan mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut. 

Hasil penelitan terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman konsep 

matematika siswa masih rendah, yaitu penelitian (Sari, dkk., 2014) yang dilakukan di 

SMAN 1 Pariaman dan penelitian (Hardiyanti, 2016) yang dilakukan pada siswa 
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kelas IX SMP. Hasil penelitan (Djafar, 2014) mengatakan peserta didik hanya 

menghafalkan konsep yang diperoleh yang dianggapnya sebagai kewajibannya saja 

dalam pembelajaran. Sedangkan hasil penelitian (Fithriyah, Sa’dijah, & Sisworo, 

2016) yang dilakukan pada siswa kelas IX-D SMPN 17 Malang dan penelitian 

(Hidayanti, As ’ari, & Daniel, 2016) menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

siswa masih tergolong rendah. 

Dari beberapa permasalahan diperoleh rata-rata siswa kurang dalam 

pemahaman konsep dan berpikir kritis. Pengembangan kemampuan berpikir kritis 

belum dibiasakan di sekolah-sekolah (Syahbana, 2012). Selain itu, masih banyak 

guru yang menggunakan model pembelajaran konvensional, dimana pembelajaran 

berpusat pada guru. Guru cenderung memakai seluruh waktu untuk memberikan 

penjelasan materi matematika secara abstrak dan hanya menekankan pencapaian 

tuntutan kurikulum daripada mengembangkan suasana yang mendukung dalam 

meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis.  Pembelajaran 

matematika juga masih belum dikaitakan dengan pengalaman nyata siswa. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru akan menyebabkan kurangnya minat siswa 

terhadap pembelajaran dan tujuan pembelajaran matematika tidak akan tercapai 

(Masita, Musdi, & Subhan, 2012). Untuk mengatasi masalah tersebut guru harus 

mampu menciptakan proses pembelajaran yang aktif, menyenangakan, dan bermakna. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat menjadi solusi untuk masalah di 

atas adalah dengan menerapkan model pembelajaran Example and Non Example  

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Model pembelajaran 

Example and Non Example  merupakan model pembelajaran yang menggunakan 



6 
 

media pembelajaran berupa gambar yang bertujuan mendorong siswa untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam contoh gambar yang 

disajikan agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa (Yanuarto, 

2016). Dikatakan lebih lanjut bahwa penggunaan media gambar pada model 

Examples Non Examples disusun agar siswa dapat menganalisis gambar tersebut 

menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada di dalam gambar. 

Dengan menganalisis gambar yang disajikan, diharapkan siswa mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan dapat memahami konsep 

matematika. Selain itu, model pembelajaran Examples Non Examples dapat 

digunakan untuk mendorong siswa membangun konsep melalui pengalaman, dan 

siswa dapat mendeskripsikan karakteristik dari suatu konsep (Djafar, 2014).  

Hasil penelitian (Qodri, Edie, & Khumaedi, 2015) menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Example Non Example dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa 

yaitu dari 0,36 menjadi 0,5, sedangkan penelitian (Djafar, 2014) menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan penerapan model Example Non Example 

mengalami peningkatan yaitu dari rata-rata nilai 42,4 dengan 35 siswa atau 79,5%  

tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) menjadi 80,7 dan tingkat 

ketuntasan mencapai 88,6%. 

Dalam  proses pembelajaran, guru yang baik akan mengeluarkan dan 

memperkenalkan hubungan materi matematika dengan situasi nyata kepada siswa 

(Hendriana & Soemarmo, 2014). Untuk menghubungkan materi matematika dengan 

situasi nyata diperlukan pendekatan yang sesuai. Salah satunya adalah pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) yang merupakan konsep belajar mengajar 
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yang membantu guru mengaitkan subjek-subjek dalam dunia nyata dengan 

pembelajaran yang dilangsungkan dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan 

antara pengetahuan dan penerapannya untuk kehidupan mereka (Hudson & Whisler, 

2001). Dengan menerapkan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), 

siswa diharapkan mampu mengaplikasikan informasi yang mereka pelajari dalam 

situasi dunia nyata. Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat menghubungkan 

antara konsep matematika yang abstrak dan kejadian di kehidupan nyata (Yildiz & 

Baltaci, 2016).  

Contextual Teaching And Learning (CTL) dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dan semangat belajar, serta dapat meningkatkan kerja sama antara guru dan siswa 

(Ekowati, dkk, 2015). CTL merupakan pendekatan yang efektif untuk siswa dalam 

menghubungkan materi yang dipelajari dengan konteks dunia nyata. Dengan 

demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pendekatan CTL melibatkan tujuh 

komponen utama dalam pembelajaran yang efektif, yaitu kontruktivisme, penemuan, 

bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian otentik. Dalam 

pembelajaran CTL, siswa dapat mendiskusikan secara kelompok yang telah dipahami 

dam belum dipahami. Jika diantara siswa mempunyai pendapat yang berbeda dan 

tidak menemukan solusi, maka dapat meminta bantuan guru. Dengan menerapkan 

pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL), siswa diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep matematika, 

dengan manganalisis kejadian yang dialaminya sehari-hari dan menghubungkannya 

dengan   materi yang dipelajari.  
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Hasil penelitian (Sariningsih, 2014) menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

pencapaian kemampuan pemahaman matematis siswa SMP yang pembelajarannya 

menggunakan pendekatan kontekstual lebih baik dari pada cara konvensional. Pada 

kelas pendekatan kontekstual termasuk kategori baik dan konvensional termasuk 

kategori kurang (Kontekstual = 12,94 dari skor ideal 16, dan Konvensional = 5,45 

dari skor ideal 16). Sedangkan hasil penelitian (Yenti, 2016) menunjukkan bahwa 

pemahaman konsep matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) yaitu 1,7142 lebih baik dari pada model 

pembelajaran konvensional (1,5938). 

Penelitian (Rostikaningsih, dkk, 2015) menunjukkan bahwa siswa yang 

memperoleh pembelajaran matematika dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) kemampuan berpikir kritisnya lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran matematika konvensional yaitu nilai rata-rata postest kelas 

eksperimen (kelas dengan pendekatan CTL) sebesar 82,7 dan kelas kontrol (kelas 

dengan pendekatan konvensional) sebesar 62,2. Sedangkan penelitian (Syahbana, 

2012) menunjukkan bahwa dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa SMP Negeri 17 Palembang. 

Penggabungan model pembelajaran Example and Non Example dan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) diharapkan mampu menjadi 

sebuah pembelajaran yang baik untuk diterapkan kepada siswa dimana guru 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi sehari-hari. Siswa akan diberikan 

pembelajaran untuk menemukan konsep, memahami konsep, dan dapat 

menghubungkan konsep tersebut ke situasi nyata untuk dapat mengembangkan 
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kemampuan berpikir kritisnya. Masalah kontekstual yang diberikan dalam kelompok 

lebih memudahkan siswa menganalisis dan menjelaskan permasalahan dalam bentuk 

tulis dan lisan karena siswa dalam kelompok dituntut aktif dan saling bekerja sama. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

terkait “Kemampuan Berpikir Kritis dan Pemahaman Konsep pada Penerapan Model 

Example and Non Example dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL)” di SMP Taman Harapan Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Example and Non Example dengan 

pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) pada pembelajaran 

matematika? 

2. Bagaimana pemahaman konsep matematika siswa menggunakan model 

pembelajaran Example and Non Example dengan pendekatan Contextual 

Teaching And Learning (CTL)? 

3. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran 

Example and Non Example dengan pendekatan Contextual Teaching And 

Learning (CTL)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian adalah mendeskripsikan: 

1. Penerapan model pembelajaran Example and Non Example dengan pendekatan 

Contextual Teaching And Learning (CTL) pada pembelajaran matematika. 

2. Pemahaman konsep matematika siswa menggunakan model pembelajaran 

Example and Non Example dengan pendekatan Contextual Teaching And 

Learning (CTL). 

3. Kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran Example 

and Non Example dengan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL). 

1.4 Pembatasan Masalah 

Menghindari meluasnya permasalahan pada penelitian ini, maka dalam 

penelitian ini permasalahan dibatasi pada  kemampuan berpikir kritis dan pemahaman 

konsep matematika siswa pada penerapan model pembelajaran Example and Non 

Example dengan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL)  di SMP 

Taman Harapan Malang. 

1.5 Manfaan Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

pemahaman konsep matematika siswa. 

2. Bagi guru 

Memberikan rekomendasi untuk menerapkan model pembelajaran Example and 

Non Example dengan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) 
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sebagai salah satu solusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 

pemahaman konsep matematika siswa. 

3. Bagi peneliti 

Memberikan rujukan penetahuan untuk menambah wawasan terkait model 

pembelajaran dalam menembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman 

konsep matematika siswa. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan parameter yang di jadikan tolak ukur dalam 

penelitian, sehingga penelitian lebih spesifik dan terstruktur. Adapun definisi 

operasional dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir kritis merupakan kecakapan dalam mengamati dan  

menganalisis suatu situasi atau masalah matematika yang meliputi dapat 

menentukan hal yang menjadi fokus dalam masalah yang disajikan, memberikan 

alasan terhadap jawaban, memperkirakan simpulan yang akan didapat, 

menerapkan konsep pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk menyelesaikan 

masalah pada situasi lain, memberikan contoh masalah atau soal yang serupa 

dengan yang sudah ada, dan memeriksa kebenaran jawaban. 

2. Pemahaman konsep merupakan suatu kemampuan untuk menyatakan ulang 

sebuah konsep, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari konsep, menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep, menggunakan, memanfaatkan dan memilih 
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prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke 

pemecahan masalah. 

3. Model pembelajaran Example and Non Example  merupakan model pembelajaran 

yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran dengan langkah-langkah 

menampilkan gambar di depan kelas melalui proyektor atau poster, mengamati 

gambar, diskusi kelompok dan presentasi, penjelasan materi, serta memberikan 

kesimpulan. 

4. Pendekatan pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) merupakan 

model pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran 

dengan situasi dunia nyata siswa seperti memberikan contoh-contoh yang sering 

ditemui, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  

5. Model Pembelajaran Example and Non Example  dengan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) merupakan model pembelajaran yang 

menghubungkan antara materi yang telah dipelajari dengan situasi kehidupan 

sehari-hari dengan bantuan media berupa gambar. 

6. Gambar yang digunakan berupa diagram panah, diagram grafik, serta contoh 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi relasi dan fungsi. 

 

 

 

 

 


