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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara siswa 

dengan guru dan sumber belajar pada lingkungan belajar (tempat, metode, media, 

dan peralatan lain yang digunakan sebagai pendukung dalam proses 

pembelajaran) untuk mencapai tujuan pembelajaran (Komara, 2014; 

Suprihatiningrum, 2013). Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru 

agar tercapai dengan baik, maka guru harus mengatur dengan baik interaksi secara 

aktif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan komponen 

yang berkaitan dengan pembelajaran (Suprihatiningrum, 2013). Komara (2014) 

pembelajaran yang efektif adalah sebuah pembelajaran yang mendorong siswa 

untuk aktif melakukan aktivitas belajar sendiri dalam memperoleh pemahaman, 

pengetahuan, dan pengalaman serta keterampilannya. Pembelajaran tersebut dapat 

melatih siswa untuk belajar dengan baik berdasarkan apa yang telah dipelajari 

dengan apa yang siswa ketahui (Nurhadi dalam Komara, 2014). 

Kurikulum 2013 memberikan kedudukan guru tidak lagi sebagai satu-

satunya sumber  informasi, melainkan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator 

dalam pembelajaran serta bertugas sebagai pencipta kondisi lingkungan belajar 

yang interaktif (Rusman, 2017). Oleh karena itu, kurikulum 2013 mengubah 

paradigma pembelajaran dari teacher centered approach menjadi student 

centererd approach. Pembelajaran yang diterapkan agar tidak membosankan dan 

monoton serta lebih bervariatif, guru dapat mengkombinasikan antar model 
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pembelajaran, strategi, metode dan pendekatan pembelajaran guna mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Rusman, 2017). Dengan 

mengkombinasikannya dapat mengatasi kekurangan masing-masing model 

pembelajaran, strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Selain itu, guru  

harus meningkatkan dan menyeimbangkan antara kemampuan hardskill siswa 

dengan soft skill siswa (Kemendikbud, 2016). Serta diharapkan guru mampu 

meciptakan permasalahan tentang materi yang sedang diajarkan dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan itu dapat mendorong 

siswa baik secara individu maupun kelompok dalam proses pembelajaran untuk 

melakukan kegiatan mengamati, menyelidiki, dan menarik kesimpulan dari data 

yang diberikan atau membuat hipotesis (Saragih & Napitupulu, 2015). 

Penerapan kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran matematika 

diharapkan siswa memiliki kemampuan kompetensi inti yang terdiri atas sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, yang mana kemampuan tersebut termuat dalam 

tujuan matematika salah satunya yaitu menggunakan sifat penalaran, melakukan 

manipulasi matematika dan menganalisis bagian dari pemecahan masalah (Siregar 

& Fauzi, 2017). Matematika merupakan pelajaran yang abstrak, sehingga dalam 

mempelajarinya membutuhkan kemampuan penalaran (Aprilia & Budiarto, 2017). 

Sejalan dengan itu berdasarkan National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM), dalam belajar matematika siswa harus memiliki kemampuan 

memberikan penjelasan berdasarkan sifat dan aturan matematika, hipotesis, 

menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis, serta menarik analogi dan 

generalisasi yang merupakan ciri dari kegiatan bernalar (I. Lestari, Prahmana, & 

Wiyanti, 2016). Sumarmo menyatakan bahwa pembelajaran matematika melatih 
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siswa untuk mengembangkan kemampuan bernalar, menyadarkan siswa dalam 

manfaat matematika, menumbuhkan kepercayaan diri, sikap objektif dan terbuka 

dalam menghadapi masa depan yang selalu berubah (Hendriana, Rohaeti, & 

Sumarmo, 2017). 

Kemampuan penalaran matematis merupakan proses berfikir dalam 

menghubungkan fakta, metode, konsep dan sumber relevan yang ada untuk 

diambil kesimpulan (Hendriana et al., 2017; I. Lestari et al., 2016). Indikator 

kemampuan penalaran matematis yaitu kemampuan menyajikan pernyataan 

matematika, kemampuan mengajukan dugaan, kemampuan melakukan manipulasi 

matematika, dan yang terakhir yaitu kemampuan menyimpulkan (Hendriana et al., 

2017). Penggunaan kemampuan bernalar dalam memprediksi jawaban 

berdasarkan pengalaman sendiri akan memberikan kesempatan siswa untuk lebih 

memahami konsep (Burais, Ikhsan, & Duskri, 2016). Dengan demikian, peran 

kemampuan bernalar siswa sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika, 

sehingga guru sebagai pendidik harus meningkatkan kemampuan penalaran siswa 

dengan baik. 

Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan pada pembelajaran 

matematika yaitu sikap positif siswa terhadap matematika. Sikap positif tersebut 

diantaranya yaitu siswa memiliki rasa percaya diri, kemampuan diri, konsep diri, 

memiliki ketekunan dan ketangguhan menghadapi kesulitan dalam belajar 

matematika yang disebut dengan resiliensi matematis (Sumarmo, 2015). Sejalan 

dengan itu, resiliensi matematis merupakan sikap percaya diri atas keberhasilan 

yang telah di dilakukan dengan cara bekerja keras, tekun dalam menghadapi 

kesulitan, dan memiliki keinginan untuk berdiskusi, merefleksi dan meneliti 
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(Dilla, Hidayat, & Rohaeti, 2018). Peran resiliensi matematis yaitu digunakan 

siswa ketika belajar matematika, berfikir, dan bersikap matematik, sehingga siswa 

belajar matematika tidak sekedar memperoleh nilai dan lulus tetapi dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika diperlukan (Komala, 2017). 

Dengan demikian, Siswa yang memiliki resiliensi matematis kuat maka 

kepercayan dirinya tinggi, sehingga setiap masalah matematika dapat diselesaikan 

dan berusaha pantang menyerah, hingga persoalan matematika dapat diselesaikan 

dengan benar. Untuk itu kemampuan penalaran dan resiliensi matematis sangat 

diperlukan dalam pembelajaran matematika untuk keberhasilan pembelajaran 

matematika.  

Hasil observasi pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Batu pada 

tanggal 27 Juli 2018, implementasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, serta selama proses pembelajaran 

berlangsung terlihat guru lebih aktif dibandingkan siswa. Hal tersebut terlihat 

ketika proses pembelajaran belangsung guru lebih banyak berceramah dalam 

menyampaikan materi dan siswa cenderung hanya mendengarkan saja tanpa ada 

yang aktif bertanya apa yang siswa belum mengerti. Respon siswa selama 

pembelajaran sangat beragam diantaranya yaitu ada yang memperhatikan dan 

mencatat, ada yang mendengarkan saja, dan ada pula yang tidak memperhatikan 

pelajaran yang disampaikan guru. Dalam pengerjaan latihan soal yang diberikan 

oleh guru terlihat hasil pekerjaan siswa tidak menyajikan pernyataan matematika 

apa yang diketahui dan ditanya pada soal, dan rata-rata siswa kesulitan dalam 

memprediksi jawaban serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian soal. 

Menyajikan pernyataan matematika, memprediksi jawaban dan merumuskan 
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penyelesaian masalah merupakan bagian dari indikator kemampuan penalaran 

siswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematika 

siswa kelas VIII SMPN 3 Batu perlu ditingkatkan. Selain itu, siswa tidak memiliki 

rasa percaya diri terhadap hasil jawaban yang diperoleh, dan takut akan gagal 

menjawab soal didepan kelas. Hal tersebut terlihat ketika guru menunjuk salah 

satu siswa untuk menuliskan hasil pekerjaannya dipapan tulis, namun siswa 

menunjuk siswa lain untuk menjawab karena tidak yakin atas jawaban yang telah 

dikerjakannya. 

Hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII SMP Negeri 3 Batu 

menyatakan bahwa sebagian besar siswa cenderung tidak menyukai pelajaran 

matematika karena dirasa sulit, siswa mudah menyerah dalam meyelesaikan soal 

karena terdapat beberapa soal yang membutuhkan proses yang panjang dalam 

menyelesaikannya namun tidak ada jawabannya dipilihan jawaban, perlunya 

peningkatan kemampuan bernalar dalam menyelesaikan soal. Sumber belajar yang 

digunakan hanya buku paket dari sekolah dan LKS saja, untuk pemberian sumber 

belajar lain seperti pemberian modul pembelajaran kepada siswa belum pernah 

diterapkan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut model pembelajaran 

yang diterapkan guru sudah baik, namun perlu adanya inovasi baru dalam proses 

pembelajaran baik ketepatan pemilihan model/metode/strategi pembelajaran yang 

dapat menstimulus siswa untuk belajar lebih aktif didalam kelas dibandingkan 

guru, meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa, dan resiliensi 

matematis siswa. Salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan adalah 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 
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Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

salah satu dari berbagai macam model pembelajaran yang inovatif yang dapat 

mengkonstruk pemahaman siswa sendiri melalui aktivitas yang dilakukannya 

(Hasibuan, 2014; Surya, Sabandar, Kusumah, & Darhim, 2013). Karakteristik 

model CTL yaitu siswa menemukan sendiri pengetahuan melalui pengalaman 

yang dialaminya secara langsung, siswa didorong untuk menemukan hubungan 

materi yang dipelajarinya dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat 

menanamkan konsep dan membuat siswa tidak mudah lupa dan berguna untuk 

diterapkan dalam kehidupan nyata (Sabil, 2011). Oleh karena itu, dengan siswa 

memahami konsep, siswa mudah untuk berfikir bernalar. Hal itu berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa siswa memiliki kemampuan 

penalaran tinggi pada siswa yang memiliki pemahaman konsep matematika tinggi, 

sebaliknya kemampuan penalaran matematika rendah pada siswa yang memiliki 

pemahaman konsep matematika rendah (Kurniati & Murniati, 2016).  

Hasil penelitian Nuridawani, Munzir, & Saiman (2015) pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran CTL dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis dan kemandirian belajar siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Kemudian hasil penelitian 

Alfain & Sampardja (2016) menyatakan bahwa penerapan pendekatan kontekstual 

dalam model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match nilai rata-rata hasil 

belajar matematika siswa lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match saja 

pada pokok bahasan faktorisasi bentuk aljabar kelas VIII di SMP Negeri 05 

Poleang Timur. Selain itu, aktivitas siswa juga mengalami peningkatan pada 
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setiap pertemuannya. Berdasarkan hasil penelitian Maryati & Priatna (2017) 

menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan salah satu pembelajaran 

yang dapat menanamkan nilai karakter diantaranya yaitu disiplin, tanggung jawab, 

rasa ingin tahu, kreatif, kejujuran, demokratis, teliti, kerja keras, dan mandiri. 

Dengan demikian, melalui pengalaman belajar dengan menggunakan model CTL, 

diharapkan siswa mendapatkan hasil belajar yang bermakna terutama pada 

peningkatan kemampuan penalaran dan resiliensi matematis siswa. 

Banyak keunggulan dari model pembelajaran CTL dalam keberhasilan 

tercapainya tujuan pembelajaran matematika. Namun, model pembelajaran CTL 

juga memiliki kekurangan, salah satunya yaitu dalam pelaksanaanya memerlukan 

waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran (Wahyuni, 2016). Untuk itu 

diperlukan pendukung untuk mengatasi kekurangan tersebut salah satunya yaitu 

dengan menggunakan bahan ajar (Sungkono, 2009). 

Bahan ajar yang digunakan sebagai bantuan dalam penerapan model 

pembelajaran CTL yaitu modul pembelajaran. Modul pembelajaran adalah salah 

satu bahan ajar cetak yang disusun secara sistematis dan menarik yang terdiri atas 

materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan siswa untuk belajar secara 

mandiri (Wahyuningtyas & Shinta, 2017). Dengan belajar mandiri diharapkan 

siswa dapat belajar berdasarkan kecepatan belajarnya masing-masing. 

Karakteristik modul yaitu stand alone artinya modul dikembangkan berdiri sendiri 

tidak bergantung pada media lain, serta materi pada modul dikembangkan secara 

up to date dan kontekstual (Wahyuningtyas & Shinta, 2017). Pembelajaran 

berbantuan modul telah terbukti dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil 

belajar siswa. Nuryana & Aprismayanti (2013) menyatakan bahwa dengan 
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menggunakan modul pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 8 Kota 

Cirebon mendapat respon baik oleh siswa, begitu juga hasil belajarnya termasuk 

berkategori baik dengan meningkatnya kemampuan serta pemahaman siswa pada 

pembelajaran pokok bahasan persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. 

Diperlukan suatu metode pembelajaran sebagai ciri khas dari modul 

pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu dalam penerapan model 

pembelajaran CTL. Metode pembelajaran yang dibutuhkan adalah yang mampu 

meningkatkan kemampuan penalaran dan resiliensi matematis. Salah satunya 

yaitu dengan menggunakan pemecahan masalah. Melalui pembelajaran 

pemecahan masalah dapat melatih siswa untuk berfikir tingkat tinggi dan 

memecahkan masalah matematika dengan sitematis dan terarah. Pembelajaran 

pemecahan masalah membantu siswa untuk berfikir, bernalar dan bersikap kritis 

terhadap pembelajaran (Safrida, As’ari, & Sisworo, 2016). Langkah-langkah 

pemecahan masalah yang digunakan yaitu berdasarkan langkah polya, diantaranya 

yaitu memahami masalah, merumuskan dalam bentuk model matematika, 

menyelesaikan model matematika dengan memilih strategi penyelesaian yang 

tepat, menginterpretasikan hasil, dan langkah yang terakhir yaitu memeriksa 

kembali kebenaran solusi yang telah diselesaikan (Hendriana et al., 2017).  Hasil 

penelitian terdahulu, Martyanti (2013) menyatakan bahwa pembelajaran 

pemecahan masalah siswa memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan 

realistis dan rasionalnya serta pembelajaran tersebut menumbuhkan kepercayaan 

diri siswa dalam belajar matematika. 

Penelitian mengenai pengaruh model pembelajaran CTL sudah banyak 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, begitu juga penggunaan modul 
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pembelajaran berbasis pemecahan sudah ada yang melakukannya. Namun, dalam 

penelitian ini peneliti ingin menerapkan model pembelajaran CTL yang dibantu 

dengan modul berbasis pemecahan masalah yang belum pernah ada peneliti 

terdahulu menerapkannya. Dimana dalam penerapan model tersebut selain siswa 

dapat mengkonstruk pengetahuan yang dialaminya selama kegiatan pembelajaran, 

siswa juga berlatih untuk memecahkan masalah matematika terutama untuk 

pemecahan masalah berpikir tingkat tinggi. Hal tersebut diharapkan dapat 

menciptakan inovasi baru, karena pada penelitian sebelumnya kebanyakan 

meneliti tentang model pembelajaran CTL dengan pendekatan, model, dan metode 

pembelajaran yang lain. 

Tujuan dari penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) berbantuan modul pembelajaran berbasis pemecahan masalah 

dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dan resiliensi 

matematis. Oleh sebab itu, variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

kemampuan penalaran matematis siswa dan resiliensi matematis siswa pada 

model pembelajaran CTL berbantuan modul berbasis pemecahan masalah.. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul yaitu “Pengaruh 

penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

berbantuan modul berbasis pemecahan masalah terhadap kemampuan penalaran 

dan resiliensi matematis siswa”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 
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1. bagaimana validitas modul pembelajaran berbasis pemecahan masalah? 

2. apakah ada pengaruh model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 

Learning) berbantuan modul berbasis pemecahan masalah terhadap 

kemampuan penalaran siswa kelas VIII SMP? 

3. apakah ada pengaruh model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 

Learning) berbantuan modul berbasis pemecahan masalah terhadap 

resiliensi matematis siswa kelas VIII SMP? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang 

telah dijelaskan antara lain: 

1. mendeskripsikan bagaimana validitas modul pembelajaran berbasis 

pemecahan masalah. 

2. menjelaskan adanya pengaruh model pembelajaran CTL (Contextual 

Teaching and Learning) berbatuan modul berbasis pemecahan masalah 

terhadap kemampuan penalaran siswa kelas VIII SMP. 

3. menjelaskan adanya pengaruh model pembelajaran CTL (Contextual 

Teaching and Learning) berbatuan modul berbasis pemecahan masalah 

terhadap resiliensi matematis siswa kelas VIII SMP. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya 

yang ingin melakukan penelitian sejenis. Penelitian ini juga memberikan 

gambaran tentang penerapan model pembelajaran Contextual teaching and 

Learning (CTL) berbantuan modul berbasis pemecahan masalah terhadap 

kemampuan penalaran dan resiliensi matematis siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman bagi siswa secara langsung penerapan 

pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan nyata dan melatih siswa 

untuk bernalar serta menumbuhkan sikap resiliensi matematis melalui 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantuan modul 

berbasis pemecahan masalah. 

b. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai referensi guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kemampuan penalaran dan 

resiliensi matematis siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman mengajar dan memperoleh 

pengetahuan dalam upaya meningkatkan kemampuan penalaran dan resiliensi 

matematis siswa melalui penerapan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) berbantuan modul berbasis pemecahan masalah. 
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1.5 Batasan Masalah 

Peneliti membatasi permasalahan agar terarah pada pokok permasalahan 

yang akan diteliti. Batasan masalahnya yaitu: 

1. penelitian ini difokuskan pada kelas VIII di SMP Negeri 3 Batu 

2. materi yang digunakan pada penelitian difokuskan pada materi Relasi dan 

Fungsi 

1.6 Definisi Operasional 

Beberapa istilah yang digunakan penulisan judul penelitian ini akan 

diperjelas untuk menghindari definisi yang rancu, sehingga batasan istilah yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah  

pembelajaran yang berpusat pada siswa dimana siswa membangun 

pengetahuannya berdasarkan apa yang siswa pelajari sendiri secara berkelompok 

dan materi pembelajaran yang dipelajari siswa dihubungkan dengan kehidupan 

nyata. Model pembelajaran CTL dapat juga dikatakan dengan pembelajaran 

kontekstual. 

2. pemecahan masalah matematis adalah menyelesaikan suatu masalah 

matematika baik permasalahan nyata maupun permasalahan yang berhubungan 

dengan matematika saja melalui langkah penyelesaian yang sistematis. 

3. modul pembelajaran adalah salah satu bahan ajar yang dapat digunakan siswa 

belajar secara kelompok dalam memahami materi yang telah dipelajarinya.  

4. modul pembelajaran berbasis pemecahan masalah adalah bahan ajar yang 

setiap babnya diawali dengan sebuah masalah matematika yang berkaitan dengan 
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kehidupan nyata, dimana siswa menyelesaikan masalah matematika tersebut 

melalui diskusi kelompok dan menyelesaikan latihan soal baik masalah rutin 

hingga masalah non rutin. 

5. kemampuan penalaran matematis adalah proses penyelesaian masalah 

matematika mulai dari menyajikan matematikan dengan baik, mampu mengajukan 

dugaan dengan memperikan jawaban dan merumuskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika dengan baik dan mampu menyelesaikannya 

berdasarkan data yang diketahui dan rumus yang relevan, serta menyimpulkannya 

atas hasil pekerjaan yang siswa telah kerjakan. 

6. resiliensi matematis siswa adalah sikap tangguh siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika yang telah diberikan guru baik masalah rutin maupun non 

rutin dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. 


