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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang memiliki peranan penting dalam 

upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dari aspek 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Umbara, 2015). Dalam dunia 

pendidikan, matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang berkembang pesat 

dan juga menjadi salah satu program studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, 

mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Laia & Harefa, 2021). 

Seseorang yang hidup di dunia ini setelah ditemukannya matematika sangat 

mustahil apabila tidak pernah memanfaatkan matematika dalam kehidupannya 

(Shadiq, 2014). 

Matematika dapat membentuk dan meningkatkan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif siswa. Selain itu, matematika juga dapat 

membentuk dan meningkatkan kemampuan bekerjasama siswa yang menjadi salah 

satu modal mental dalam menghadapi persaingan global (Halistin, 2018). 

Matematika memiliki peran dan andil yang penting dalam rangka mewujudkan 

komunikasi yang cermat dan tepat. Oleh karena itu siswa diharapkan dapat 

menggunakan bahasa matematika untuk menyampaikan ide ataupun informasi yang 

diperolehnya (Fahrullisa, dkk, 2018). Pentingnya matematika dapat kita lihat dari 

tujuan pembelajaran matematika itu sendiri yang terdapat pada kurikulum 2006 

yaitu: 1.) Memahami konsep matematis, mampu menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikannya secara tepat dan akurat dalam memecahkan 
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masalah; 2.) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat; 3.) Memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang, menyelesaikan dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; 4.) Mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel atau media lain untuk lebih memperjelas masalah yang ada; 5.) 

Memiliki sikap menghargai kegunaan dari matematika dalam kehidupan sehari-

hari, dengan cara memiliki minat ingin tahu yang tinggi, minat yang tinggi dalam 

belajar matematika, serta ulet dan percaya diri dalam memecahkan sebuah masalah 

yang dihadapi (Diknas, 2006). 

Pemecahan masalah matematika mengharuskan siswa untuk mampu 

mencermati, menganalisis masalah tersebut ataupun mendiskusikan dengan orang 

lain untuk memperoleh solusi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya 

komunikasi. Komunikasi pada hakikatnya merupakan proses penyampaian pesan 

dari pengirim kepada penerima (Hodiyanto, 2017). Dahlan (2011) menyatakan 

bahwa komunikasi merupakan bagian esensial dari matematika dan pendidikan 

matematika. Hal ini merupakan cara untuk sharing gagasan dan mengklasifikasi 

pemahaman. Komunikasi matematis adalah suatu keterampilan penting dalam 

matematika, menurut The Intended Learning Outcomes yang dikutip oleh Purnama 

& Afriansyah (2016), komunikasi matematis yaitu kemampuan untuk 

mengekspresikan matematika secara koheren kepada teman, guru, dan lainnya 

melalui bahasa lisan dan tulisan. Ini berarti dengan adanya komunikasi guru dapat 

lebih memahami kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan 

mengekspresikan pemahamannya tentang konsep yang mereka pelajari (Hendriana, 

dkk, 2017). 
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Berdasarkan hasil dari tes dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Programme 

for International Students Assessment (PISA) pada tahun 2018. Indonesia 

menempati urutan ke- 73 dari 79 negara peserta dengan pencapaian skor 379 untuk 

literasi matematika. Apabila ditinjau dari hasil tes dan evaluasi yang juga dilakukan 

oleh PISA pada tahun 2015, di mana Indonesia menempati urutan ke- 63 dari 70 

negara peserta dengan skor 386. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat 

rendahnya kemampuan matematika siswa Indonesia dibandingkan dengan negara 

lain (Hidayati, dkk, 2020).  

Survei internasional Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS), survei ini dilakukan empat tahun sekali. Berdasarkan hasil survei TIMSS 

pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 44 dari 49 

negara dengan skor 397. Dapat diketahui bahwa Indonesia menguasai soal-soal 

rutin dan bersifat sederhana akan tetapi untuk mengerjakan soal-soal yang 

memerlukan kemampuan mengintegrasikan informasi, menarik kesimpulan masih 

memerlukan penguatan (Hadi & Novaliyosi, 2019). 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di MTs Darul Ulum Ahuhu pada 

tanggal 17 Februari 2021, diperoleh beberapa informasi tentang tingkat 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Dari hasil pengamatan saat proses 

pembelajaran ditemukan bahwa tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa 

tergolong rendah. Hal ini ditinjau dari keseharian siswa yang cenderung tidak 

berani mengungkapkan pendapatnya baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. 

Hal yang melatarbelakangi mereka cenderung sulit untuk mengkomunikasikan 

pendapatnya adalah siswa kurang paham dengan materi yang diajarkan, dan merasa 
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kesulitan  memahami jika pembelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari siswa. Selain itu alasan lain yang muncul adalah ketakutan mereka dalam 

mengutarakan pendapat di depan teman ataupun guru. Fakta lain yang diperoleh di 

lapangan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa masih kurang dilihat dari 

hasil tes yang diberikan ke siswa kelas VII C tentang materi perbandingan yang 

diajar dengan menggunakan pendekatan konvensional, dari soal tersebut hanya 5 

orang dari 33 siswa yang memenuhi KKM.  

Pembelajaran matematika menuntut guru harus pandai menciptakan suasana 

yang menyenangkan agar mitos  yang berkembang di kalangan siswa tentang 

matematika itu adalah pelajaran yang sulit dapat terhapuskan. Pembelajaran yang 

menyenangkan bukan hanya tentang matematika dengan permainan saja, akan 

tetapi pembelajaran yang mudah dipahami siswa. Untuk itu, guru harus mampu 

menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan serta harus dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari dan bila memungkinkan harus real bagi siswa. Maka, 

model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran Realistic 

Mathematics Education (RME) (Umbara, 2015).  

RME adalah pendekatan pembelajaran matematika yang telah dikembangkan 

di Belanda. Teori pendekatan ini didasarkan pada pandangan Fruedenthal (2013) 

bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan harus dihubungkan dengan 

realitas. Matematika  agar bernilai  harus terhubung dengan kenyataan, tetap dekat 

dengan anak-anak dan harus relevan dengan masyarakat. RME adalah suatu 

pembelajaran yang sejalan dengan prinsip konstruktivis dan merupakan pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada aktivitas siswa dalam mengkonstruksi 
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pengetahuan. Pendekatan ini menuntut keaktifan siswa dalam proses belajar 

(Kaunang, 2018). Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) adalah 

pendekatan pengajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa, 

menekankan keterampilan process of doing mathematics, berdiskusi dan 

berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat 

menemukan sendiri dan pada akhirnya menggunakan matematika untuk 

menyelesaikan masalah, baik secara individu maupun kelompok  (Putri, 2018). 

Penggunaan konteks realistik menjadi salah satu penentu karakteristik 

pendekatan ini. Dalam pembelajaran matematika model pembelajaran RME, siswa 

diharuskan belajar matematika dengan mengembangkan dan menerapkan konsep 

dan alat matematika dalam masalah kehidupan sehari-hari yang masuk akal bagi 

mereka. RME pertama kali dikembangkan di Belanda, akan tetapi implementasi 

RME dalam pembelajaran di Indonesia tidak bisa secara langsung mengikuti apa 

yang ada di negara lain, dan harus sesuai dengan keadaan Indonesia  (Umbara, 

2015). Indonesia merupakan negara multikultural yang kaya akan kearifan lokal 

dan harus dilestarikan. Pendidikan merupakan media efektif untuk melakukan hal 

tersebut. Pentingnya RME untuk dikolaborasikan dengan kearifan lokal sebagai 

identitas pembelajaran realistik yang akan lebih mudah dipahami oleh siswa 

sekaligus sebagai usaha untuk melestarikan budaya. Oleh karena itu, perlu 

dikembangkan model pembelajaran RME berbasis kearifan lokal budaya 

masyarakat Indonesia (Mulbar, dkk, 2017).  

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Nuraisyah yang mengatakan 

terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran RME terhadap kemampuan 
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komunikasi matematis siswa (Nuraisyah, 2018). Selanjutnya, penelitian oleh 

Novita mengatakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis pada siswa SMP Negeri 

16 Pekanbaru (Novita, 2018). Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Yuliani dan 

memperoleh hasil terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara 

siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan RME dengan siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran konvensional (Yuliani & dkk, 2020). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu 

adalah pada penelitian ini akan meninjau pengaruh penerapan Realistic 

Mathematics Education (RME) terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal pada konteks permainan 

tradisional. Pada penelitian ini mengambil tempat penelitian bukan di sekolah 

umum tetapi pada sekolah pesantren. Materi pokok penelitian ini menggunakan 

sistem persamaan linear satu variabel.  

Melihat dari permasalahan yang ada pada siswa, maka penulis ingin meneliti 

tentang “Pengaruh Penerapan Pendekatan RME terintegrasi Nilai-nilai 

Kearifan Lokal Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa kelas 

VII di MTs Darul Ulum Ahuhu”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Siswa masih mengalami kesulitan untuk menentukan penyelesaian dari soal-soal 

yang diberikan. 

2. Siswa masih mengalami kesulitan untuk membuat model matematika jika 

permasalahan yang diberikan tidak dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal. 

3. Siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan model matematika  

yang tidak dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal. 

4. Siswa tidak mampu menyampaikan ide-ide gagasan tentang matematika yang 

diketahuinya kepada siswa lain maupun guru. 

5. Adanya sikap tidak percaya diri yang muncul pada diri siswa pada saat 

mengerjakan soal. 

6. Matematika merupakan ilmu yang dianggap sulit banyak anak didik oleh karena 

itu perlunya matematika diajarkan dengan cara yang mengandung nilai-nilai 

kearifan lokal sehingga mudah diterima siswa. 

7. Belum adanya penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dalam 

penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam 

penelitian ini lebih terarah. Adapun pembatasan masalah antara lain RME adalah 

suatu pendekatan yang mempunyai empat langkah yaitu: 

a. Memahami masalah kontekstual. 
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b. Menjelaskan masalah kontekstual 

c. Menyelesaikan masalah kontekstual. 

d. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. 

e. Menarik kesimpulan. 

Indikator kemampuan komunikasi matematis dalam penelitian ini 

diantaranya: 

a. Mendahului jawaban dengan menuliskan informasi-informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal. 

b. Menjelaskan ide atau solusi dari permasalahan matematika dalam bentuk visual. 

c. Menggunakan bahasa simbol dan model matematika untuk mengekspresikan 

ide dan solusi terhadap masalah dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan 

permasalahan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII di MTs Darul 

Ulum Ahuhu sebelum dan setelah diajar dengan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal? 

2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII di MTs Darul 

Ulum Ahuhu sebelum dan setelah diajar dengan pendekatan konvensional? 

3. Bagaimana pengaruh penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal dan pendekatan konvensional 

terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII di MTs Darul Ulum 

Ahuhu? 
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1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII di MTs 

Darul Ulum Ahuhu sebelum dan setelah diajar dengan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal. 

2. Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII di MTs 

Darul Ulum Ahuhu sebelum dan setelah diajar dengan pendekatan konvensional. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal dan pendekatan 

konvensional terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII di 

MTs Darul Ulum Ahuhu. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi peneliti, untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman dibidang 

Pendidikan Matematika serta menambah ilmu pengetahuan dalam 

menggunakan model pembelajaran RME terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal. 

2. Bagi siswa, untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran RME terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa dan menjadi motivasi dalam upaya 

meningkatkan semangat belajar siswa. 

3. Bagi guru, penelitian ini menjadi solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi 

dalam proses pembelajaran matematika terutama dalam peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa.  
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4. Bagi sekolah, penelitian ini dapat membantu sekolah dalam menjadikan siswa 

yang berkompeten sehingga dapat bersaing secara nasional maupun 

internasional. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

adik-adik peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal yang sama atau mirip 

dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


