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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Permasalahan pendidikan selalu muncul bersama dengan berkembang 

dan meningkatnya kemampuan manusia, situasi dan kondisi lingkungan yang 

ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Matematika merupakan ilmu yang mendidik manusia untuk berpikir 

logis, teoritis, rasional, dan percaya diri sehingga matematika merupakan 

dasar dari ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu matematika harus 

dikuasai oleh segenap warga negara sebagai sarana untuk memecahkan 

masalah sehari-hari, sehingga mereka mampu bertahan dalam era globalisasi 

yang berteknologi maju di saat sekarang maupun yang akan datang  

Mempelajari matematika berarti mempelajari konsep-konsep yang  

bersifat abstrak. Proses belajar matematika haruslah diawali dengan 

mempelajari konsep-konsep yang lebih mendalam dengan menggunakan 

konsep-konsep sebelumnya. Belajar matematika akan lebih berhasil apabila 

mengarah pada pengembangan berfikir, pengembangan konsep atau ide-ide 

terdahulu yang dipersiapkan untuk mempelajari dan menguasai konsep baru. 

Pengembangan pembelajaran matematika sangat dibutuhkan karena 

berkaitan dengan penanaman konsep pada siswa yang nantinya para siswa 
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tersebut juga ikut andil dalam pengembangan matematika lebih lanjut 

ataupun dalam pengaplikasian matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Penanaman konsep yang benar harus diberikan pada setiap pokok 

bahasan dalam matematika baik itu dalam himpunan, aljabar, bidang datar 

maupun bangun ruang. Pada pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

tidak selalu berjalan lancar. Adakalanya guru mengalami kesulitan untuk 

membuat siswa mampu memahami konsep atau materi yang disampaikan, 

sehingga hasil belajar matematika rendah.  

Dari hasil pengamatan pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 

Kemranjen ditemukan kesenjangan-kesenjangan antara lain sebagai berikut: 

Pemahaman konsep siswa yang masih rendah dikarenakan siswa 

cenderung kurang mampu menggunakan rumus/konsep yang diperlukan 

dalam pemecahan masalah, khususnya dalam materi bangun ruang sisi 

lengkung. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang tidak mampu menjawab 

pertanyaan guru yang berkaitan tentang materi. Faktor penyebab 

permasalahan tersebut yaitu guru masih menggunakan pendekatan 

konvensional dalam pengajarannya. Sebab di dalam pendekatan 

konvensional, pembelajaran diawali dari definisi, konsep atau algoritma yang 

abstrak. Solusi untuk membantu mengatasi kesenjangan tersebut difokuskan 

dalam penggunaan strategi pembelajaran yang efektif sesuai dengan materi.  

Kedua, kemampuan siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuan 

matematis kurang. Hal ini ditunjukkan oleh sedikitnya siswa yang berani 
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mengemukakan ide yakni 2 siswa. Faktor penyebab permasalahan tersebut 

yaitu siswa kurang latihan, tidak berani mengungkapkan ide, dan cenderung 

diam apabila ditanya. Solusi yang dapat dilakukan untuk membantu 

mengatasi masalah tersebut adalah pemfokusan dalam hal menugaskan siswa 

membuat rangkuman dan memberi soal latihan. 

Kekurangpahaman siswa tentang konsep-konsep dasar adalah 

penyebab utama kesulitan dalam mempelajari prinsip-prinsip dengan metode 

penemuan terbimbing yang seyogyanya adalah salah satu prinsip utama 

dalam merancang pembelajaran yang berbasis pengajaran matematika  

dengan pendekatan realistik. Beberapa hal-hal dalam proses pembelajaran 

yang menyebabkan kesulitan-kesulitan bagi siswa dalam memahami konsep 

matematika diantaranya: 1) ketidakmampuan memberikan nama singkat atau 

teknik bagi objek di dalam himpunan tertentu, 2) ketidakmampuan 

menyatakan arti istilah yang memadai konsep, 3) ketidakmampuan mengingat 

satu atau lebih syarat perlu untuk memberikan istilah bagi suatu objek 

tertentu, 4) ketidakmampuan mengingat syarat cukup untuk suatu objek yang 

ditandai dengan memberikan istilah yang dinyatakan dengan konsep, 5) tidak 

mampu memberikan atau mengenal contoh suatu konsep, 6) kesalahan 

klasifikasi, 7) ketidakmampuan mendeduksi informasi-berguna dari suatu 

konsep (Asep, 2008: 6-8).  

Setiap konsep matematika dapat dimengerti dengan tepat oleh siswa 

hanya jika disampaikan kepada para siswa lewat beberapa cara penyajian 

yang konkrit dan fisik. Pendapat ini sejalan dengan digulirkannya kurikulum 
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2004 (http://hasugie.multiply.com/), secara eksplisit dikemukakan “bila 

memungkinkan dalam setiap kesempatan pengenalan konsep matematika 

dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi ( contextual 

problem )”. 

Munculnya beberapa metode pembelajaran saat ini adalah upaya 

untuk meningkatkan pembelajaran matematika. Salah satunya adalah metode 

pembelajaran dengan pendekatan realistik, atau yang sering disebut sebagai 

Pembelajaran Matematika Realistik atau Realistic Mathematics Education       

(RME). Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode ini, 

permasalahan matematika akan dijelaskan dengan menggunakan media 

secara langsung atau dengan mengkaitkan permasalahan dengan kehidupan 

sehari-hari. Selain itu pembelajaran matematika yang bersifat “guru 

menjelaskan, murid mendengarkan” akan diganti dengan pradigma baru yaitu 

“siswa aktif mengkonstruksi”, guru sebagai fasilitator, sehingga siswa akan 

mendapatkan konsep matematika secara jelas dan benar. 

Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian tentang penerapan pembelajaran Realistic Mathematics Education   

(RME) sebagai upaya peningkatan pemahaman konsep bangun ruang sisi 

lengkung di SMP Negeri 1 Kemranjen, Banyumas. Untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal dan tepat, maka penelitian ini akan dilaksanakan melalui 

pemberian tindakan dalam kelas. Peneliti akan berkolaborasi dengan guru, 

karena gurulah yang lebih paham dengan kondisi kelas. 
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B. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran matematika SMP kelas IX 

dengan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) ? 

2. Adakah peningkatan pemahaman konsep belajar siswa SMP kelas IX 

selama proses pembelajaran matematika dengan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan proses pembelajaran melalui pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) yang dilakukan oleh guru matematika. Serta 

untuk mendiskripsikan peningkatan pemahaman konsep  matematika siswa 

melalui pendekatan Realistic Mathematics Education (RME). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu 

alternatif untuk meningkatkan pemahaman konsep belajar siswa dalam 

pembelajaran melalui pendekatan Realistic Mathematics Education     
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(RME), sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan penelitian lain 

yang menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME), 

bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langah-langkah untuk meningkatkan pemahaman konsep dalam 

pembelajaran matematika melalui pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi siswa, guru, dan sekolah. 

a. Bagi Siswa, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi Guru, penelitian ini merupakan masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang model pembelajaran terutama 

dalam rangka meningkatkan pemahaman konsep siswa  dalam 

pembelajaran matematika. 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan metode pembelajaran matematika. 

d. Bagi Perpustakaan, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

perbandingan atau sebagai referensi untuk penelitian yang relevan. 


