
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Pendidikan merupakan salah satu proses 

yang sangat penting sehubungan dengan pembangunan Indonesia (Mucarno dan 

Astuti, 2018). Pendidikan dirancang oleh pemerintah sebagai instrumen untuk 

membangun bangsa dan negara, dimana sumber daya manusia dari suatu bangsa sangat 

menentukan kualitas bangsa tersebut peningkatan mutu pendidikan merupakan salah 

satu upaya yang bisa dilakukan untuk kualitas sumber daya manusia (Sangila, Safaria, 

Rahayu dan Asran, 2019). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai 

upaya dan perbaikan untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia pada berbagai 

jenjang pendidikan, baik penyempurnaan kurikulum dan program sertifikasi guna 

meningkatkan mutu pendidik menjadi tenaga pendidik profesional (Catrining dan 

Widana, 2018). 

Keberhasilan dalam mencapai tujuan dari pendidikan pada tingkat tertentu akan 

dipengaruhi oleh keberhasilan pada tingkat sebelumnya, seperti pelajaran matematika 

yang saling berkaitan antar tingkat yang lebih rendah ketingkat yang lebih tinggi 

(Catrining dan Widana, 2018). Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang 

penting dalam dunia pendidikan. Pada dasarnya pembelajaran matematika merupakan 

suatu proses interaksi antara guru dengan siswa yang melibatkan pengembangan pola 

berpikir pada lingkungan belajar yang diciptakan dengan penggunaan metode-metode 

agar proses pembelajaran matematika tumbuh dan berkembang juga siswa dapat 
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melakukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien (Chisara, Hakim, dan Kartika, 

2018). Matematika juga membentuk serta meningkatkan kemampuan dalam 

bekerjasama siswa dimana hal itu menjadi modal mental dalam menghadapi 

persaingan global (Halistin, 2018). Matematika merupakan ilmu universal yang 

bermanfaat untuk kehidupan manusia dan pula mandasari perkembangan teknologi 

terkini dan memiliki peranan penting pada aneka macam disiplin ilmu dan kemajuan 

pemikiran manusia. Perkembangan pesat bidang teknologi informasi dan komunikasi 

saat ini didasarkan oleh pengembangan matematika pada beberapa teori, aljabar, 

analisis, teori probabilitas dan matematika diskrit (Catrining dan Widana, 2018). 

Pembelajaran matematika merupakan salah satu pembelajaran yang tidak 

disukai dan dihindari oleh siswa, matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit 

dan menakutkan oleh siswa karena rendahnya penguasaan serta pemahaman konsep 

dasar matematika. Padahal matematika sangatlah penting dalam perkembangan 

IPTEK dan kehidupan sehar-hari (Catring dan Widana, 2018). Oleh karena itulah 

pemerintah mengupayakan agar pendidikan matematika sesuai dengan perkembangan 

ilmu dan teknologi. Namun, saat ini jika dibandingkan dengan negara-negara lain, 

Indonesia mempunyai kualitas pendidikan yang cukup memprihatinkan terkhusus 

pada bidang mata pelajaran matematika (Ramadhani, 2019). Hal ini terbukti dari hasil 

Programme For International Student Assesment (PISA) pada tahun 2018, diperoleh 

bahwa skor siswa Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2015, dimana skor 

matematika Indonesia untuk PISA 2018 adalah 379 (rata-rata OECD 489) sedangkan 

pada PISA 2015 adalah 386 (rata-rata OECD 490) (OECD, 2019). Selain itu hasil 

survey penilaian oleh TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study) 
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dimana prestasi siswa kelas dua SMP kita berada pada peringkat 34 dari 38 negara, hal 

ini menunjukan bahwa kegiatan pembelajaran matematika disekolah-sekolah belum 

memperlihatkan hasil yang memuaskan (Chisara, dkk, 2018). 

Salah satu materi dalam pembelajaran matematika yang harus dikuasai oleh 

siswa SMP kelas VII adalah bentuk Aljabar. Pada konsep aljabar pasti semua orang 

pernah menggunakannya dalam permasalahan sehari-hari baik yang disadari maupun 

tidak disadari terkhusus bagi yang menempuh jenjang pendidikan (Hasibuan, 2015). 

Bentuk aljabar merupakan salah satu topik inti dalam matematika dan penerapannya 

dapat ditemui pada berbagai topik dalam matematika seperti kalkulus, trigonometri, 

dan vektor, jika siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

bentuk aljabar maka kemungkinan juga akan kesulitan dalam pemecahan 

permasalahan matematika lainnya (Malihatuddarojah dan Prahmana, 2019).  

Kenyataannya disekolah materi bentuk aljabar menunjukan hasil 

memprihatinkan, dimana masih banyak siswa yang kesulitan dan melakukan 

kesalahan dalam mengerjakan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar 

(Hasibuan, 2015).  Siswa kurang memahami mengenai operasi negatif dan positif, 

kurang pemahaman membaca soal atau dengan kata lain siswa tidak memahami apa 

yang diminta dari soal, kekeliruan dalam perhitungan dan proses pengerjaan soal yang 

keliru (Nugraha, Kadarisma dan Setiawan, 2019). Permasalahan lain terkait 

pemahaman aljabar terletak pada lemahnya interpretasi simbol dan aturan pada bentuk 

aljabar, membuat siswa mengalami kesalahan pada variabel, tanda negatif serta 

kesulitan dalam mempelajari operasi pada bentuk aljabar (Malihatuddarojah dan 

Prahmana, 2019).  
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Kecenderungan guru yang masih menggunakan model pembalajaran yang 

monoton, menyebabkan siswa menjadi bosan dan cenderung pasif dalam proses 

pembelajaran dikarenakan kurang dilibatkan dalam mencari penyelesaian masalah 

matematika (Catrining dan Widana, 2018). Faktor lain yang menimbulkan rasa bosan 

siswa pada pembelajaran matematika adalah penyampain materi atau penggunaan 

model pembelajaran yang kurang barvariasi (Astuti, 2018). Proses pembelajaran yang 

berpusat pada guru (teacher center) dan kurang melibatkan siswa, membuat siswa 

pasif dan bosan sehingga siswa tidak tertantang untuk menemukan hal-hal baru, hal 

inilah yang kemudian menjadikan rendahnya rasa ingin tahu dalam diri siswa 

(Ningtias, 2014). Seharusnya guru perlu mengubah diri untuk tidak selalu menggurui 

tetapi menyakini setiap siswa mempunyai potensi, memberikan kesempatan 

membangkitkan dan mengembangkan potensinya dengan cara yang menggembirakan 

(Chisara, dkk, 2018). Cara mengajar yang kurang tepat oleh guru dengan pembelajaran 

yang masih berpusat pada guru, tidak bervariasi serta kurang melibatkan siswa 

berdampak pada rendahnya hasil belajar (Catrining dan Widana, 2018).  

Rendahnya hasil belajar matematika menjadi permasalahan yang banyak 

dihadapi saat ini. Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai hasil belajar 

siswa, diantaranya penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 11 Kendari dimana 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika diketahui bahwa rata-rata hasil 

belajar matematika siswa pada materi himpunan kelas VII SMP Negeri 11 Kendari 

masih tergolong rendah yaitu 54,46. Selain itu, dalam belajar matematika sebagian 

besar peserta didik dalam kelas kurang aktif saat proses pembelajaran matematika 

(Subya, Rahim dan Suhar, 2017). Penelitian lainnya yang dilakukan di SMP Negeri 19 
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Palu dimana berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika diperoleh 

informasi bahwa hasil belajar matematika siswa masih rendah, guru juga mengalami 

kendala dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa terutama materi SPLDV, 

kendala lainnya yaitu siswa tidak memperhatikan guru pada saat penjelasan mengenai 

materi. Akibatnya siswa mengalami kesulitan dalam penyelesaian masalah SPLDV 

(Ulfiani, Hamid, dan Linawati, 2018). Banyaknya kendala yang dihadapi siswa selama 

proses pembelajaran disekolah menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil belajar.  

Observasi awal yang telah dilakukan di SMP Negeri 4 Bungku dengan cara 

melakukan wawancara terhadap guru matematika, peneliti memperoleh informasi 

bahwa hasil belajar matematika siswa masih dibawah KKM yang ditentukan, dimana 

KKM untuk kelas VII adalah 65. Berdasarkan perolehan hasil ulangan harian 

matematika siswa kelas VII SMPN 4 Bungku yang terdiri dari dua kelas menunjukan 

hanya ada 2 siswa dikelas VII A dengan nilai rata-rata 35, 58 dan 3 siswa pada kelas 

VII B dengan nilai rata-rata 37,73 yang mencapai KKM.  Guru masih menggunakan 

model pembelajaran langsung dimana siswa hanya diberikan pengetahuan secara 

ceramah dan lisan yang menyebabkan siswa menerima pengetahuan secara abstrak 

tanpa mengalaminya, guru hanya menjelaskan materi dan pemberian tugas kepada 

siswa menjadikan proses pembelajaran terkesan monoton, membuat sebagian besar 

siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, kurang antusias dan bosan dalam 

mengikuti proses pembelajaran matematika menjadikan siswa tidak memperhatikan 

penjelasan materi yang diberikan guru.  

Siswa tidak aktif pada saat pemberian contoh soal serta tidak adanya inisiatif 

siswa untuk bertanya mengenai permasalahan yang belum di pahami dan bila guru 
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memberikan pertanyaan balik siswa tidak mampu untuk menjawab, kurang 

bersemangat dalam mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru. Siswa 

menganggap matematika merupakan salah satu pelajaran yang sulit sehingga siswa 

menjadi takut dan berakibat siswa tidak tertarik pada pembelajaran matematika. Siswa 

juga kurang berani menyampaikan pendapat ataupun bertanya kepada guru, serta siswa 

kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran. Untuk menanggulagi permasalahan 

yang dihadapi saat pembelajaran matematika, diperlukan suatu strategi pembelajaran 

yang bisa memperbaiki proses pembelajaran matematika. 

Penggunaan model pembelajaran dalam proses pembelajaran mempunyai 

peranan penting. Penggunaan model pembelajaran matematika yang tepat dengan cara 

melibatkan siswa secara optimal dan memperhatikan keterkaitan antara konsep 

matematika dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat 

proses pembelajaran matematika menjadi menyenangkan, dan mencerdaskan 

(Catrining dan Widana, 2018). Cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk memperbaiki 

hasil belajar siswa adalah dengan membuat proses pembelajaran matematika secara 

konkret dengan menyesuaikan situasi atau pengalaman dalam keseharian siswa 

(Mucarno dan Astuti, 2018). Salah satu model pembelajaran matematika yang 

melibatkan kehidupan sehari-hari adalah Realistic Mathematic Education (RME). 

Menurut Freudental, fokus utama dari Realistic Mathematics Education (RME) adalah 

gagasan bahwa matematika hasil dari aktivitas dan proses realitas matematika 

(Özdemir, 2017).  

Pembelajaran RME menjadikan pengalaman siswa menjadi titik awal 

pembelajaran sehingga dalam kegiatan pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan 
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nyata (Catrining dan Widana, 2018). Model pembelajaran RME dapat menciptakan 

siswa lebih aktif, kreatif, berfikir, dan berani mengemukakan pendapat, serta dapat 

membuat suasana pelajaran matematika lebih kreatif dan menyenangkan, juga model 

pembelajaran ini bukan semata-mata menyangkut kegiatan guru mengajar akan tetapi 

menitikberatkan pada aktivitas belajar siswa, dan membimbing peserta didik 

memperoleh suatu kesimpulan yang benar (Chisara, dkk, 2018). Sehingga siswa tidak 

hanya sekedar menerima materi yang diberikan oleh guru, tetapi juga harus mampu 

melaksanakan suatu proses matematika yang mengaitkan kenyataan dan aktivitas 

manusia yang ada hubungannya dengan matematika (Muncarno dan Astuti, 2018). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Catring dan Widana (2018) mengenai 

pengaruh pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) terhadap minat dan 

hasil belajar matematika siswa yang dilakukan di SMP Negeri 6 Denpasar menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang mengikuti model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dengan peserta didik yang 

mengikuti model pembelajaran konvensional pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 

6 Denpasar. Dimana pendekatan RME memberikan pengaruh yang positif dalam 

meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa, hal tersebut disebebkan 

karena penggunaan pendekatan RME membantu siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Penelitian lain yang dilakukan oleh Isro’atus (2017) mengenai pengaruh 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) terhadap hasil belajar siswa pada 

materi himpunan, dimana menunjukan terdapat pengaruh pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut yang 

menjadi alasan bagi peneliti memilih RME sebagai alternatif model pembelajaran, 
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karena RME menempatkan atau menggunakan permasalahan matematika kedalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mempermudah siswa untuk dapat menerima materi 

dan dapat membangun sendiri konsep matematika. RME dapat membuat proses 

pembelajaran lebih bermakna karena siswa akan lebih aktif dan kreatif dalam proses 

pembelajaran menjadikan siswa tidak akan mudah lupa dengan materi matematika 

yang dipelajarinya, dan berpotensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kedua penelitian tersebut dan penelitian ini nantinya sama-sama meneliti 

mengenai pengaruh model pembelajaran   Realistic Mathematics Education (RME) 

terhadap hasil belajar. Namun penelitian ini memiliki perbedaan baik pada meteri, 

populasi, sampelnya maupun pada lokasi penelitian serta keterbatasan waktu 

pembelajaran sebagai dampak dari virus corona. Berdasarkan uraian latar belakang 

masalah di atas, maka akan dilaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) Terhadap 

Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 4 Bungku”. 

1.2 Identifkasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika, dimana 84% 

siswa masih di bawah KKM yang telah ditentukan. 

1.2.2 Pembelajaran masih menggunakan model yang monoton dan kurang bervariasi, 

serta pemilihan atau penggunaan model yang kurang tepat. 

1.2.3 Sebagian besar proses pembelajaran masih berpusat pada guru. 
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1.2.4 Matematika dianggap pelajaran yang sulit, menakutkan dan membosankan oleh 

siswa karena rendahnya penguasaan serta pemahaman konsep dasar matematika. 

1.2.5 Siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran yang menyebabkan siswa 

cenderung pasif dan merasa bosan. 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang telah dipaparkan cukup luas, oleh karena itu penelitian tidak 

dapat dlakukan dalam satu kesempatan. Hal ini karena berbagai keterbatasan, baik dari 

segi watu, tenaga maupun biaya. Oleh karena itu, peneltian dibatasi pada: 

1.3.1 Penelitian dilakukan di kelas VII di SMP Negeri 4 Bungku. 

1.3.2 Penelitian dibatasi pada pengaruh penggunaan model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) terhadap hasil belajar siswa. 

1.3.3 Penelitian dilakukan dengan mengajar dikelas yaitu berupa pertemuan tatap 

muka. Kelas yang di ajar ada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

1.3.4 Materi yang diajarkan yaitu materi bentuk aljabar. 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada pada penelitian ini yaitu: 

1.4.1 Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME) di SMP Negeri 4 Bungku? 

1.4.2 Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

langsung di SMP Negeri 4 Bungku? 

1.4.3 Apakah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 

Bungku? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk: 

1.5.1 Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME) di SMP Negeri 4 Bungku. 

1.5.2 Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

langsung di SMP Negeri 4 Bungku. 

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 

Bungku. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitan ini adalah: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan yang dapat dijadikan 

pedoman oleh guru dalam pembelajaran matematika serta memberikan wawasan 

pemahaman mengenai penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME). 

1.6.2 Manfaat praktis 

a. Siswa 

Melalui penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME) diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika. 
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b. Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan, evaluasi dan alternatif guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran dikelas, serta dapat menerapkan metode 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) secara tepat. 

c. Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi 

sekolah sehingga dapat dijadikan bahan kajian bersama dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

d. Peneliti 

Hasil penelitian dapat menambah pengalaman, pengetahuan mengani proses 

belajar mengajar dikelas, dan juga sebagai wawasan langsung mengenai 

pengaplikasian model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME). 

 

 


