
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia  sejak  tahun  1998  merupakan  era  transisi  dengan  tumbuhnya 

proses  demokrasi.  Demokrasi  juga  telah  memasuki  dunia  pendidikan  nasional 

antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung 

jawab  pemerintah  pusat  tetapi  diserahkan  kepada  tanggung  jawab  pemerintah 

daerah  sebagaimana  diatur  dalam Undang–Undang No 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah  Daerah,  hanya  beberapa  fungsi  saja  yang  tetap  berada  di  tangan 

pemerintah pusat. Perubahan dari sistem yang sentralisasi ke desentralisasi akan 

membawa  konsekuensi-konsekuensi  yang  jauh  di  dalam  penyelenggaraan 

pendidikan nasional.

Selain perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang membawa banyak 

perubahan  juga  bagaimana  untuk  meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia 

dalam menghadapi persaingan bebas abad ke-21. Kebutuhan ini ditampung dalam 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta pentingnya 

tenaga guru dan dosen sebagai ujung tombak dari reformasi pendidikan nasional. 

Sistem Pendidikan Nasional Era Reformasi yang diatur dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 diuraikan dalam indikator-indikator akan keberhasilan atau 

kegagalannya,  maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dijelaskan dalam Permendiknas RI.
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Mengajarkan matematika merupakan suatu kegiatan pengajaran sedemikian 

sehingga siswa belajar untuk mendapatkan kemampuan dan ketrampilan tentang 

matematika.  Kemampuan  dan  ketrampilan  tersebut  ditandai  dengan  adanya 

interaksi yang positif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, yang sesuai 

dengan  tujuan  pengajaran  yang  telah  ditetapkan.  Namun dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran khususnya yang berhubungan dengan matematika, ternyata 

masih banyak mengalami hambatan-hambatan baik yang dialami siswa maupun 

guru.  Salah  satu  hambatan  yang  terjadi  adalah  kesulitan  dalam  memahami 

konsep-konsep matematika (Massofa, 2008: 2).

Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat 

abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam 

matematika. Prestasi matematika siswa baik secara nasional maupun internasional 

belum  menggembirakan.  Third  International  Mathematics  and  Science  Study 

(TIMSS) melaporkan bahwa rata-rata skor matematika siswa Indonesia jauh di 

bawah rata-rata skor matematika siswa internasional dan berada pada ranking 34 

dari 38 negara (TIMSS,1999). Rendahnya prestasi matematika siswa disebabkan 

oleh  faktor  siswa  yaitu  mengalami  masalah  secara  komprehensif  atau  secara 

parsial  dalam  matematika  (Zainurie,  2007:  2).  Rendahnya  hasil  belajar 

matematika  juga  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  ditinjau  dari 

tuntutan  kurikulum  yang  lebih  menekankan  pada  pencapaian  target.  Artinya, 

semua  bahan  harus  selesai  diajarkan  dan  bukan  pemahaman  siswa  terhadap 

konsep-konsep  matematika.  Faktor  lain  yang  cukup  penting  adalah  bahwa 

aktivitas pembelajaran di kelas yang selama ini dilakukan oleh guru tidak lain 
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merupakan penyampaian informasi dengan lebih mengaktifkan guru, sedangkan 

siswa  pasif  mendengarkan  dan  menyalin,  sesekali  guru  bertanya  dan  sesekali 

siswa menjawab,  guru memberi  contoh  soal  dilanjutkan  dengan memberi  soal 

latihan  yang  sifatnya  rutin  dan  kurang  melatih  daya  nalar,  kemudian  guru 

memberikan penilaian. 

Selain itu, belajar matematika siswa belum bermakna, sehingga pengertian 

siswa  tentang  konsep  sangat  lemah.  Kebanyakan  siswa  mengalami  kesulitan 

dalam mengaplikasikan  matematika  ke  dalam situasi  kehidupan  real.  Hal  lain 

yang menyebabkan sulitnya matematika bagi siswa adalah karena pembelajaran 

matematika  kurang  bermakna.  Guru  dalam  pembelajarannya  di  kelas  tidak 

mengaitkan  dengan  skema  yang  telah  dimiliki  oleh  siswa  dan  siswa  kurang 

diberikan  kesempatan  untuk  menemukan  kembali  dan  mengkonstruksi  sendiri 

ide-ide matematika. Mengaitkan pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-

ide matematika dalam pembelajaran di kelas penting dilakukan agar pembelajaran 

bermakna. 

Salah satu pembelajaran matematika yang berorientasi  pada matematisasi 

pengalaman sehari-hari  (mathematize  of  everyday experience)  dan menerapkan 

matematika  dalam  kehidupan  sehari-hari  adalah  pembelajaran  Matematika 

Realistik (MR). Melalui aktivitas belajar tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

pengalaman belajar sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna 

bagi  siswa.  Pelaksanaannyapun  harus  dilaksanakan  dengan  pendekatan  belajar 

yang relevan dengan paradigma pendidikan sekarang.
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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  Pengelolaan  Pembelajaran 

Pendidikan Matematika Realistik di SMA Negeri 1 Polanharjo.

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang penelitian  tersebut  di  atas,  maka 

fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  ”Bagaimana  Pengelolaan  Pembelajaran 

Matematika Realistik di SMA Negeri 1 Polanharjo”. Fokus dalam penelitian ini 

dibagi menjadi 3 sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah  ciri-ciri  proses  pembelajaran  Matematika  Realistik  yang 

dilaksanakan oleh guru Matematika di SMA Negeri 1 Polanharjo?

2. Bagaimanakah  ciri-ciri evaluasi pembelajaran Matematika Realistik di SMA 

Negeri 1 Polanharjo?

3. Kendala apa yang dihadapi oleh para guru dalam melaksanakan pembelajaran 

Matematika Realistik di SMA Negeri 1 Polanharjo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan obyektif 

tentang  pengelolaan  pembelajaran matematika  realistik  di  SMA  Negeri  1 

Polanharjo. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan  ciri-ciri  proses  pembelajaran  Matematika  Realistik  yang 

dilaksanakan oleh guru Matematika di SMA Negeri 1 Polanharjo.

2. Mendeskripsikan  ciri-ciri  evaluasi  pembelajaran  Matematika  Realistik  di 

SMA Negeri 1 Polanharjo.
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3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh para guru dalam melaksanakan 

pembelajaran Matematika Realistik di SMA Negeri 1 Polanharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat dipergunakan sebagai masukan bagi guru, 

kepala  sekolah,  dan  instansi  terkait sebagai  bahan  pertimbangan  dalam 

pengambilan  keputusan yang berkaitan  dengan peningkatan  prestasi  belajar 

siswa  melalui  penerapan  metode  yang  tepat,  dan  peningkatan  motivasi 

berprestasi bagi siswa.

2. Manfaat Teoritis

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang  aktual 

dalam  rangka  pengelolaan  pembelajaran  matematikadan  dapat  digunakan 

sebagai  tambahan  literatur  bagi  dunia  pendidikan  khususnya  program 

pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan bahan rujukan bagi 

peneliti berikutnya

E. Definisi Operasional

1. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu upaya untuk mengatur (mengelola dan 

mengendalikan)  aktivitas  pembelajaran  berdasarkan  konsep-konsep  dan 

prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar 

tercapai  secara  lebih  efektif,  efisien,  dan  produktif  yang  diawali  dengan 

penentuan strategi dan perencanaan, diakhiri dengan penilaian.
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2. Pendidikan Matematika Realistik (PMR) adalah suatu gerakan  inovatif yang 

bertujuan meningkatkan  kualitas  pendidikan  matematika  dengan mengubah 

paradigma pembelajaran  dari  paradigma mengajar  yang  sangat  dipengaruhi 

oleh psikologi tingkah laku (behaviorism) dan yang stuktural ke paradigma 

belajar yang didasarkan pada psikologi kognitif dan konstruktivisme.

3. Proses  pembelajaran  adalah  proses  yang  di  dalamnya  terdapat  kegiatan 

interaksi  antara  guru-siswa dan komunikasi  timbal  balik  yang  berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar.

4. Pelaksanaan  pembelajaran  adalah  tindakan  guru  melaksanakan  rencana 

mengajar,  artinya  usaha  guru  dalam  menggunakan  beberapa  variabel 

pengajaran  (tujuan,  bahan,  metode  dan  alat,  serta  evaluasi)  agar  dapat 

mempengaruhi para siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Evaluasi  pembelajaran  adalah  suatu  tindakan  untuk  menentukan  segala 

sesuatu  dalam  kegiatan  pengajaran  sebagai  bahan  untuk  perbaikan  dan 

penyempurnaan program dan pelaksanaannya. 
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