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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Matematika telah diperkenalkan kepada siswa sejak tingkat dasar 

sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Seorang guru matematika disamping 

menjelaskan konsep, prinsip, teorema, guru juga harus mengajarkan 

matematika dengan menciptakan kondisi yang baik agar keterlibatan siswa 

aktif dapat berlangsung (Septiani, 2015).  

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pelajaran matematika 

memberikan penekanan pada penataan nalar, keterampilan dan pembentukan 

siswa dalam mengubah tingkah laku kearah yang lebih baik. Perubahan tingkah 

laku siswa tersebut terlihat pada saat terjadinya proses pembelajaran dan akhir 

pelajaran yang diharapkan perubahan tingkah laku itu dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa (Suryaningsih, 2010).  

Dalam proses pembelajaran matematika diperlukan suatu sistem yang 

dapat memberikan kondisi kondusif terhadap tenaga kependidikan, terutama 

guru, agar dapat melakukan inovasi dan kreasi dalam proses pembelajaran. 

Karena dalam mempelajari matematika guru mempunyai peranan yang sangat 

penting. Guru selain sebagai pendidik, pembimbing, dan pengarah serta 

narasumber pengetahuan juga sebagai motivator yang bertanggung jawab atas 

keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Guru sebagai pendidik selain 

harus mampu menciptakan suatu proses pembelajaran yang kondusif dan 

bermakna sesuai metode pembelajaran yang digunakan juga harus mampu 

meningkatkan perhatian dan minat serta motivasi belajar siswa mengikuti 

pelajaran dan membantu siswa dalam menggunakan berbagai kesempatan 

belajar, sumber, dan media (Uno dan Mohamad, 2013).  

Sampai saat ini matematika masih merupakan mata pelajaran yang 

kurang disukai, atau dapat dikatakan pelajaran yang ditakuti oleh peserta didik. 

Seperti sudah menjadi kesepakatan bersama, matematika sering dianggap 

sebagai mata pelajaran yang paling sulit bagi peserta didik. Efek negatif dari 

pandangan ini adalah banyak peserta didik yang sudah merasa anti dengan 

matematika sebelum mereka betul-betul mempelajari matematika, sehingga 
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banyak yang kurang berhasil di dalam pembelajaran. Berbagai hasil observasi 

tentang pembelajaran matematika yang telah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu. Faizah (2009) mengemukakan bahwa rendahnya rata-rata prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII MTs Darussa’adah Jakarta yang hanya 

mencapai angka 56,33. Rendahnya prestasi belajar siswa dikarenakan siswa 

tidak mampu menyelesaikan soal matematika dengan benar. Septiani (2015) 

mengemukakan hasil belajar siswa selama setahun terakhir masih tergolong 

rendah. Bahwa hasil nilai ulangan harian siswa kelas VII kurang dari kriteria 

ideal ketuntasan berdasarkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 

yang diberlakukan di UPTD SMP Negeri 1 Semen yaitu 75. Hal ini disebabkan 

siswa kurang menyadari pentingnya memahami dan menguasai materi yang 

telah disampaikan. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 18 Januari 2017 di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau, proses pembelajaran matematika di kelas masih 

cenderung pasif, dan siswa kurang aktif dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan 

guru pada saat menerangkan materi pelajaran. Siswa merasa bosan dengan 

pembelajaran di kelas, hal ini ditunjukkan pada respon siswa ketika kegiatan 

belajar mengajar yang sedang berlangsung. Tampak bahwa siswa berbicara 

sendiri dengan teman sebangkunya, ada juga siswa yang tiduran di meja ketika 

guru sedang menjelaskan didepan kelas, ketika guru menunjuk siswa untuk 

maju mengerjakan soal didepan kelas siswa menolak untuk maju. Guru masih 

belum menggunakan metode maupun pendekatan yang tepat dalam 

melaksanakan dan menyampaikan pembelajaran matematika di kelas. 

Ditambah guru yang masih mengalami kesulitan dalam mendorong siswa 

untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru menjelaskan materi pelajaran 

dan memberi beberapa contoh soal kemudian siswa diberi latihan yang tidak 

jauh berbeda dengan contoh soal yang diberikan guru. Guru kurang 

memberikan soal-soal yang bervariasi sehingga siswa dalam belajar hanya 

memahami soal-soal yang diberikan itu saja. Siswa pada saat menyelesaikan 

permasalahan masih berpaku pada cara-cara yang telah diajarkan oleh guru, 
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tidak ada kelompok yang menyelesaikan permasalahan dengan cara lain hal ini 

menunjukkan kreativitas siswa masih kurang. Tampak juga beberapa siswa 

kurang antusias mengikuti pelajaran dikarenakan tidak adanya motivasi belajar 

dari diri mereka sendiri. Siswa tersebut masih takut dan malu untuk bertanya, 

mereka memilih diam jika ada suatu hal yang belum mereka mengerti.                                                                                                             

Dibutuhkan suatu inovasi pembelajaran yang lebih kreatif dalam mata 

pelajaran matematika agar peserta didik menjadi bersemangat terlibat aktif 

dalam proses belajar mengajar dan dapat mengimplementasikan 

pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu metode pembelajaran 

yang dikenal dengan pemberian tugas atau penugasan (Resitasi). Dengan 

metode ini diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan 

dengan kegiatan mengajar guru. dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. 

Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, 

sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses 

interaksi ini akan berjalan baik kalau siswa banyak aktif dibandingkan dengan 

guru. Oleh karenanya metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat 

menumbuhkan kegiatan belajar siswa. 

Sudjana (2014) mengemukakan bahwa tugas dan resitasi tidak sama 

dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih luas dari itu. Tugas bisa 

dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di tempat lainnya. 

Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individual 

maupun secara kelompok. Oleh karena itu tugas dapat diberikan secara 

individual, atau dapat pula secara kelompok.  

Metode pemberian tugas dan resitasi adalah cara penyajian bahan 

pelajaran dimana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan 

kegiatan belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkannya. Tugas yang 

diberikan oleh guru dapat memperdalam bahan pelajaran, dan dapat pula 

mengecek bahan yang telah dipelajari. Tugas dan resitasi merangsang anak 

untuk aktif belajar baik secara individual maupun kelompok (Sagala, 2009). 

Di dalam suatu kelas, tingkat kemampuan siswa cukup heterogen, 

sebagian dapat langsung mengerti pelajaran hanya satu kali penjelasan dari 

guru, sebagian dapat mengerti bila diulangi dua atau tiga kali materinya dan 
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sebagian lagi baru dapat mengerti setelah diulangi di rumah atau bahkan tidak 

dapat mengerti sama sekali. 

Pemberian tugas pada setiap selesai proses belajar mengajar juga akan 

memberikan rangsangan yang berarti bagi siswa di dalam usaha lebih 

mendalami dan menekuni suatu topik/materi pelajaran. Dengan adanya tugas 

siswa dirangsang untuk selalu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga 

mengurangi kegiatan di luar kelas (sekolah) yang tidak bermanfaat, yang 

akhirnya akan menambah pengetahuan bagi siswa tersebut. Memberikan tugas-

tugas kepada siswa berarti memberi kesempatan untuk mempraktekkan 

keterampilan yang baru saja mereka dapatkan dari guru di sekolah, serta 

memahami dan lebih memperdalam materi pelajaran. Dengan demikian 

pemberian tugas sangat positif dalam usaha meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Selain adanya metode yang tersedia, guru juga memerlukan suatu 

pendekatan agar peserta didik mampu memahami pelajaran matematika. 

Pendekatan pembelajaran tersebut adalah CTL (contextual teaching and 

learning). Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) 

merupakan konsep belajar yang dapat 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 sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat (Nurhadi, 2002). 

Pembelajaran dan pengajaran kontekstual (CTL, Contextual Teaching 

and learning) adalah salah satu topik hangat dalam dunia pendidikan saat ini. 

Jika dipahami dan dilaksanakan secara tepat, CTL memiliki potensi menjadi 

lebih dari sekadar noktah pada layar praktik di ruang kelas. CTL menawarkan 

jalan menuju keunggulan akademis yang dapat diikuti oleh semua siswa. Hal 

itu bisa terjadi karena CTL sesuai dengan cara kerja otak dan prinsip-prinsip 

yang menyokong sistem kehidupan. Pembelajaran dan pengajaran kontekstual 

melibatkan para siswa dalam aktivitas penting yang membantu mereka 

mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan nyata yang mereka 

hadapi. Dengan mengaitkan keduanya, para siswa melihat makna di dalam 
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tugas sekolah. Ketika para siswa menyusun proyek atau menemukan 

permasalahan yang menarik, ketika mereka membuat pilihan dan menerima 

tanggung jawab, mencari informasi dan menarik kesimpulan, ketika mereka 

secara aktif memilih, menyusun, mengatur, menyentuh, merencanakan, 

menyelidiki, mempertanyakan, dan membuat keputusan, mereka mengaitkan 

isi akademis dengan konteks dalam situasi kehidupan, dan dengan cara ini 

mereka menemukan makna (Johnson, 2014). 

Berdasarkan akar penyebab masalah dapat ditawarkan alternatif 

tindakan yaitu melalui penerapan pendekatan kontekstual dengan metode 

resitasi. Teknik pemberian tugas atau resitasi biasanya digunakan dengan 

tujuan agar siswa memiliki hasil belajar yang lebih mantap, karena siswa 

melaksanakan latihan-latihan selama melakukan tugas sehingga siswa 

berpengalaman dalam menghadapi masalah-masalah baru. Metode resitasi ini 

mengisyaratkan adanya pemberian tugas dan adanya pertanggungjawaban dari 

yang diberi tugas. Keunggulan dari metode resitasi adalah 1) dapat memupuk 

rasa percaya diri, 2) dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa (Isriani 

Hardini dan Dewi Puspitasari, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan para 

peneliti terdahulu oleh Jasmanidar (2013) tentang peningkatan hasil belajar 

matematika melalui penerapan metode resitasi menyimpulkan bahwa 1) 

metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar matematika, 2) metode 

resitasi dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran, 3) metode resitasi dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran 

matematika, 4) metode resitasi sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika. Faizah (2009) dalam penelitiannya tentang upaya meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan metode resitasi 

menunjukan bahwa penerapan metode resitasi dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa. Dilihat dari rata-rata skor kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa sebesar 74,67. 

CTL suatu pendekatan pendidikan yang berbeda, melakukan lebih dari 

sekedar menuntun para siswa dalam menggabungkan subjek-subjek akademik 

dengan konteks keadaan mereka sendiri. CTL juga melibatkan para siswa 
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dalam mencari makna “konteks” itu sendiri (Johnson, 2014). Salah satu 

keunggulan pembelajaran kontekstual adalah memudahkan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran, karena dalam pembelajaran materi dikaitkan dengan 

hal terdekat yang dialami siswa. Hasil penelitian terdahulu oleh Sutama, 

Haryato dan Sabar Narimo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Contextual  Math  Learning  Based  on  Lesson  Study  Can  Increase  Study  

Communication” menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan 

pendekatan kontekstual berbasis lesson study dapat meningkatkan komunikasi 

studi matematika. Sedangkan Mohammad Dawam (2013) bahwa implementasi 

pendekatan CTL dengan model inkuiry berbasis demonstrasi dapat 

meningkatkan mutu pelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

indikator yang diamati yaitu partisipasi peserta didik dan hasil belajar peserta 

didik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Penerapan Pendekatan Kontekstual dengan Metode 

Resitasi pada Pembelajaran Matematika di SMP Muhammadiyah 6 Dau”. 

Penerapan pendekatan kontekstual dengan metode Resitasi diharapkan 

siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran dan dapat 

mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah 

dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan pendekatan kontekstual dengan metode Resitasi pada 

pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 6 Dau? 

2. Bagaimana tingkat kreativitas siswa dalam memecahkan masalah 

menggunakan penerapan pendekatan kontekstual dengan metode Resitasi 

pada pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 6 Dau?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan : 
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1. Penerapan pendekatan kontekstual dengan metode Resitasi pada 

pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 6 Dau. 

2. Tingkat kreativitas siswa dalam memecahkan masalah pada pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan kontekstual dengan metode Resitasi. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembelajaran terdapat macam-macam model. Dalam bab ini 

hanya menggunakan metode Resitasi dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual dimana batasan masalahnya sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Resitasi. 

2. Pendekatan pembelajaran dalam penelitian ini terbatas hanya menggunakan 

pendekatan kontekstual. 

3. Aspek yang diteliti mengenai tingkat kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah pada pembelajaran metode Resitasi dengan pendekatan 

kontekstual. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Melalui penerapan pembelajaran pendekatan kontekstual dengan metode 

Resitasi, diharapkan siswa lebih tertarik dan menikmati setiap proses 

pembelajaran matematika. 

2. Melalui penerapan pembelajaran pendekatan kontekstual dengan metode 

Resitasi, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam 

memecahkan masalah pada proses pembelajaran matematika. 

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: 

a. Pembelajaran matematika adalah kegiatan yang dilakukan guru dan siswa 

dalam mengembangkan pola pikir dan pemahaman konsep matematika 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

  



8 

b. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

c. Metode Resitasi adalah metode belajar mengajar berupa pemberian tugas

kepada siswa, dan penugasan ini tidak sekedar dilaksanakan di rumah,

melainkan dapat dikerjakan di perpustakaan, di laboratorium, di sekolah,

dan tempat lainnya, dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan. Metode

penugasan untuk merangsang anak aktif belajar baik secara individual atau

kelompok. Oleh karena itu, tugas dapat dikerjakan secara individual

maupun secara kelompok.

d. Kreativitas adalah kemampuan siswa untuk menghasilkan sesuatu yang

baru, baik berupa ide maupun gagasan yang berhubungan dengan penalaran

dan pemecahan masalah.


