
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara (Nasional, 2006). Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut 

diperlukan guru yang memiliki kompetensi dan melakukan inovasi dalam 

pembelajaran agar siswa atau peserta didik benar-benar merasakan yang namanya 

pendidikan. Inovasi yang bisa dilakukan oleh guru salah satunya yaitu mencari 

alternatif pendekatan pembelajaran yang tepat yang akan dilakukan saat 

pembelajaran. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pendidikan disekolah yaitu 

guru, metode/pendekatan/model pembelajaran, kurikulum, media pengajaran, dan 

peserta didik (Artika dkk., 2019).  

Hal ini berarti guru memiliki peran besar dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan karena guru yang menentukan pendekatan yang pas terhadap siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan 

tergantung kepada guru itu sendiri, terutama dalam merancang dan menjalankan 

pembelajaran secara profesional (Warif, 2019). Semua pelajaran yang diajarkan di 

sekolah tidak terkecuali, harus di rencanakan dengan baik mulai dari bahan ajar 

sampai metode pengajaran juga perlu di siapkan untuk mencapai tujuan dari 

pembelajaran tersebut. Hal ini termasuk juga mata pelajaran matematika yang 
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dimana menjadi salah satu mata pelajaran yang selalu diajarkan baik dari jenjang 

dasar sampai menengah atas. Ini juga tidak lain karena peran penting matematika itu 

sendiri dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. 

Matematika merupakan salah satu dari sekian banyak mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah baik dari tingkat dasar sampai menengah atas. Hal ini tidak 

lepas dari pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar 

matematika, siswa dapat memiliki pola pikir yang sistematis, menalar dan memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi serta kreatif dan inovatif (Wibowo, 2017). Selain itu, 

Pendidikan matematika juga dapat membentuk, mendidik, melatih siswa seperti 

ketelitian, kesabaran, cara berfikir dan lain-lain (Yudha, 2019). Berdasarkan 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar 

dan menengah, dijelaskan disitu bahwa matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok yang diberikan dengan tujuan agar peserta didik mempunyai 

kemampuan antara lain memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

konsep, menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengomunsaikan gagasan, 

dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan (Zaini & 

Marsigit, 2014).  

Dari beberapa tujuan tersebut, tercapai atau tidaknya hal tersebut tergantung 

pendekatan yang dilakukan guru, misalnya seperti untuk mencapai tujuan memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Sikap tersebut bisa 

terwujud pada diri siswa jika dan hanya jika siswa mampu mengaitkan dan 

memahami konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari terutama kegunaan 

matematika itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, 
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diketahui bahwa peran matematika dalam membangun generasi bangsa sangat 

penting namun hal ini masih belum nampak jelas pada siswa Indonesia. Hal ini bisa 

dilihat pada hasil tes PISA dan fakta dilapangan yang peneliti dapatkan. 

Programme for International Student Assessment (PISA) adalah program 

internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) yang bertujuan untuk menilai kemahiran siswa dalam 

bidang membaca, matematika, dan sains, serta mengukur keterampilan mereka dalam 

menerapkan apa yang telah mereka pelajari disekolah dalam kehidupan nyata (Hawa 

& Putra, 2018). Berdasarkan perbandingan hasil tes Programme for International 

Student Assessment (PISA) pada tahun 2015 dan 2018, Indonesia mengalami 

penurunan hasil tes terutama pada bidang matematika. Hasil tes 2015 menunjukkan 

Indonesia pada bidang matematika mendapatkan poin 386 dan pada tahun 2018 

mengalami penurunan 7 poin menjadi 379 (Kemendikbud, 2018).  

Hal tersebut disebabkan siswa hanya mampu mengerjakan soal matematika yang 

gamblang seperti membaca sebuah nilai dari grafik atau tabel sederhana dengan label 

pada grafik atau tabel yang sama persis dengan redaksi dalam pertanyaan. Namun 

biasanya mereka tidak mampu mengerjakan soal perhitungan aritmatika yang tidak 

menggunakan bilangan cacah atau soal yang instruksinya tidak gamblang dan terinci 

dengan baik atau bisa dibilang mereka hanya mampu mengerjakan soal-soal yang 

bersifat umum saja dan masih banyak siswa Indonesia kesulitan dalam menghadapi 

situasi yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah menggunakan 

matematika (Kemendikbud, 2018). Artinya bahwa siswa hanya diajarkan langsung 

pada penggunaan rumus tetapi bukan pada pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-
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hari mereka. Hal ini tentunya menjadi bahan introspeksi bagi guru matematika 

sekaligus motivasi untuk lebih mengembangkan kompetensi keprofesionalitasan 

mereka dalam mengajar.  

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di MTs N 3 Buton Tengah, diketahui 

bahwa siswa kurang mengerti kegunaan matematika atau untuk apa matematika itu 

akan digunakan terutama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, guru-guru 

yang masih melaksanakan pembelajaran menggunakan pembelajaran konvensional 

yaitu pembelajaran langsung. Pembelajaran yang guru lakukan diawali dengan 

menyampaikan isi materi tanpa ada singgungan kepada masalah real serta terlalu 

berpusat pada guru. Hal ini menyebabkan siswa terkesan pasif dan kurang 

memahami matematika sehingga berdampak juga pada nilai ulangan semester siswa 

yang banyak tidak memenuhi kriteria kelulusan atau KKM yaitu 70, rata-rata 73% 

dari setiap kelas tidak memenuhi KKM dan hanya 27% yang memenuhi KKM. Dari 

fakta tersebut, hendaknya guru mampu berinovasi dalam mengembangkan 

pendekatan dalam pembelajaran. Selain itu, salah satu faktor penyebab rendahnya 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika juga adalah pola 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru (Astuti, 2018). Oleh sebab itu, guru 

matematika hendaknya tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang monoton 

yang hanya terpaku pada satu pendekatan pembelajaran saat mengajar dikelas. Salah 

satu pilihan pendekatan yang bisa dilakukan guru matematika yaitu pendekatan 

Realisthic Mathematic Education (RME). 

RME atau Realistic Mathematics Education adalah salah satu pendekatan yang 

pertama kali diperkenalkan dan di kembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh 
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institute Freudhenthal. Teori ini mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan 

dengan realita dan matematika merupakan aktifitas manusia. Hal ini berarti bahwa 

matematika yang diajarkan oleh guru hendaknya berkaitan dengan realitas kehidupan 

yang dialami oleh siswanya sehingga  ilmu yang diajarkan tertanam dalam diri siswa 

dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari mereka atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan ilmu tersebut 

dalam bidang lain (Sumantri, 2015). Pendapat lain mengatakan bahwa pendekatan 

RME berpotensi meningkatkan pemahaman matematika siswa. Jika pemahaman 

matematika siswa meningkat otomatis hasil belajar mereka juga terutama dalam 

aspek kognitif juga ikut meningkat (Zaini & Marsigit, 2014).  

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Catrining & Widana (2018), 

mengatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika peserta didik yang 

mengikuti pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dengan 

peserta didik yang mengikuti pendekatan pembelajaran konvensional pada peserta 

didik kelas VII SMP Negeri 6 Denpasar tahun pelajaran 2017/2018. Dijelaskan 

bahwa Penggunaan pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education 

(RME) memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan minat belajar dan hasil 

belajar matematika peserta didik. Hal ini disebabkan karena penggunaan pendekatan 

pembelajaran RME dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran 

secara aktif dan efisien. Selain itu, Wibowo (2017) dalam penelitiannya 

mendapatkan hasil yaitu pendekatan pembelajaran realistik efektif terhadap prestasi 

belajar siswa. Hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan 

RME pada penelitian ini. Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian-penelitian 
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sebelumnya yaitu pada materi yang akan digunakan, populasi dan sampel, lokasi 

yang akan dilaksanakan penelitian, serta kondisi yang belum normal dengan segala 

keterbatasan waktu pembelajaran dikarenakan pandemi virus corona.  

Materi pelajaran yang akan peneliti gunakan yaitu aritmatika sosial. Alasan 

peneliti mengambil materi ini karena salah satu materi yang banyak siswa tidak 

menjawab dengan benar yaitu pada materi aritmatika social yang terlihat dari hasil 

ulangan semester mereka. Selain itu, berdasarkan hasil tes PISA yang mengatakan 

bahwa siswa tidak bisa mengerjakan soal perhitungan aritmatika dan materi 

aritmatika sosial juga merupakan materi yang memiliki banyak kaitan dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga peneliti merasa sangat cocok jika dipadukan dengan 

menggunakan pendekatan RME. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka judul penelitian ini yaitu 

Efektifitas Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII MTs N 3 Buton Tengah. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Guru yang masih menggunakan model pembelajaran langsung. 

2. Hasil belajar siswa masih rendah. 

3. Kurangnya kreatifitas guru dalam menggunakan model dan pendekatan 

pembelajaran 

4. Siswa belum mengetahui kegunaan matematika pada kehidupan sehari-hari. 

5. Siswa yang masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. 
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1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang didapat, diperlukannya pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian pada semua materi 

didasari dengan perkiraan kalender akademik sekolah dan waktu penelitian oleh 

karena itu materi yang akan dilakukan penelitian hanya berbatas pada materi 

Aritmatika Sosial. 

2. Tempat untuk melaksanakan penelitian yaitu di MTs N 3 Buton tengah di kelas 

VII 1 dan VII 2. 

3. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME). 

4. Faktor yang akan diteliti yaitu tentang hasil belajar kognitif matematika siswa. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas VII MTs N 3 Buton Tengah yang diajar 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) ? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas VII MTs N 3 Buton Tengah yang diajar 

menggunkan pembelajaran langsung ?  

3. Apakah pendekatan RME efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

VII MTs N 3 Buton Tengah ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas VII MTs N 3 Buton Tengah yang 

diajar menggunakan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME). 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas VII MTs N 3 Buton Tengah yang 

diajar menggunakan model pembelajaran langsung. 

3. Untuk mengetahui Efektifitas penerapan pendekatan RME dalam meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas VII MTs N 3 Buton Tengah. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif pendekatan 

pembelajaran bagi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa yaitu dapat menjadi faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar 

mereka. 

b. Bagi guru yaitu dapat menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar dan menjadi referensi sistem pengajaran yang baru 

untuk digunakan dikelas. 

c. Bagi sekolah yaitu dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam hal hasil 

belajar siswa yang bermanfaat bagi nama sekolah itu sendiri. 
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d. Bagi peneliti yaitu dapat menjadi syarat menyelesaikan studi dan bentuk 

pengabdian saya sebagai mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri. 


