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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya 

teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak positif dalam semua 

aspek kehidupan manusia termasuk juga aspek pendidikan. Untuk menghadapi 

tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

teknologi informasi tersebut dituntut sumber daya yang handal dan mampu 

berkompetensi secara global, sehingga diperlukan ketrampilan yang tinggi 

yang melibatkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kemauan 

bekerja sama yang efektif. Cara berpikir semacam ini dapat dikembangkan 

melalui pendidikan matematika. Hal ini sangat dimungkinkan karena 

matematika memiliki struktur dengan keterkaitan yang kuat dan jelas satu 

dengan yang lainnya serta berpola pikir yang bersifat deduktif dan konsisten. 

Oleh sebab itu, pendidikan kita harus mampu mengemas proses pendidikan 

dengan baik, khususnya pendidikan matematika sehingga yang harus 

diperhatikan adalah keaktifan anak dalam belajar matematika. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, suatu pendekatan baru dalam 

pendidikan yaitu Pendekatan Matematika Realistik mulai diperkenalkan 

diIndonesia. Salah satu dari prinsip pembelajaran matematika realistik adalah 

pendekatan pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang 

jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang 
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kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sediri oleh siswa. Salah 

satu unsur pokok dalam pengajaran matematika realistik adalah matematika 

itu sendiri. Guru matematika realistik harus mengetahui obyek yang akan 

diajarkan yaitu matematika secara umum yang bersifat nyata.Matematika 

adalah pengetahuan mengenai kuantitatif dan ruang, salah satu cabang dari 

sekian banyak cabang ilmu, yang sistematis, teratur dan eksak. 

Orientasi pengajaran matematika kita saat ini cenderung sangat 

prosedural. Secara jelas seorang guru menyatakan bahwa selama ini para guru 

matematika mengajarkan siswa-siswa menghafalkan rumus-rumus. Kehadiran 

pembelajaran matematika realistik dirasakan dapat memperbaiki kondisi 

tersebut, yaitu mengubah pendekatan yang kering dan mekanistik menjadi 

lebih menyenangkan dan bermakna baik bagi guru maupun siswa. 

Agar pembelajaran bermakna bagi siswa maka pembelajaran 

seharusnya dimulai dengan masalah-masalah yang realistik. Kemudian siswa 

diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri 

dengan skema yang dimiliki dalam pikirannya. Artinya siswa diberi 

kesempatan melakukan refleksi, interpretasi, dan mencari strateginya yang 

sesuai. Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika haruslah dipahami 

sebagai keaktifan melakukan matematisasi baik secara horizontal maupun 

vertikal (Marpaung, 2001). 

Pembelajaran matematika realistik sebagai salah satu pendekatan 

baru dalam pembelajaran matematika, memang memberikan banyak harapan 

kepada dunia pendidikan matematika. PMR mengajak siswa untuk menyukai 
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matematika melalui kegiatan matematisasi kontekstual yaitu kegiatan pola 

pikir siswa dikembangkan dari hal-hal yang bersifat konkrit menuju hal-hal 

yang bersifat abstrak. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut 

untuk dapat lebih dipahami siswa tentang apa yang dijelaskan maka seorang 

guru harus memberikan gambaran yang jelas melalui peragaan-peragaan yang 

melibatkan seluruh panca indera siswa terutam aindra penglihatan, 

pendengaran, perabaan. Dalam proses pembelajraan guru memberikan alat 

peraga sebagai alat bantu mengajar dengan model pembelajaran realistik. Alat 

peraga berfungsi untuk menjembatani proses abstraksi dari hal-hal yang 

bersifat sederhana dan konkrit menuju pembangunan pengetahuan matematika 

formal dan baku oleh siswa sendiri. 

   Dalam pengajaran matematika diharapkan siswa benar-benar aktif 

karena dengan belajar aktif diharapkan memiliki dampak positif pada siswa 

tentang apa yang dipelajari akan lebih lama bertahan dalam pikiran siswa. 

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh peneliti sewaktu melaksanakan 

kegiatan Program Pengalaman Lapangan terdapat kecenderungan perilaku 

siswa didalam kelas diantaranya sebagai berikut: 1). Motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran matematika belum nampak, kadang siswa acuh dan 

tidak memperdulikan ketika guru menerangkan didepan kelas seakan–akan 

tidak ada kemauan untuk mereaksi pelajaran matematika dan seringnya siswa 

ramai sendiri 2). Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika 

hampir tidak  nampak, para siswa jarang sekali mengajukan pertanyaan atau 

mengutarakan ide 3). Kemandirian siswa dalam belajar matematika juga 
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belum nampak. Pada pembelajaran matematika, banyak ditemukan pula siswa 

pada awal pembelajaran terkadang tidak mengetahiu apa yang akan dipelajari, 

ia akan bergantung pada gurunya atau lingkungannya. 

Selain permasalahan diatas permasalahan lain dalam pembelajaran 

matematika yang ditemukan adalah faktor guru dan materi ajar. Mengingat 

pentingnya belajar matematika, seorang guru matematika dituntut untuk 

memahami dan mengembangkan suatu metode pengajaran didalam kelas 

untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Hal ini juga bertujuan  agar dapat 

mengurangi rasa jenuh pada siswa dan rasa takut. Cara mengajar yang 

mempergunakan teknik atau metode yang dilakukan secara tepat akan 

memperbesar motivasi belajar siswa dan karena itu pula diharapkan siwa 

menjadi lebih aktif dalam pembelajaran matematika. 

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

Pendekatan Matematika Realistik perlu adanya kerjasama antara guru 

matematika dengan peneliti yaitu melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Proses PTK ini memberi kesempatan kepada peneliti dan guru untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di sekolah sehingga dapat 

dikaji dan ditingkatkan. Dengan demilkian proses pembelajaran matematika 

yang menerapkan pendekatan matematika relistik dapat meningkatkan 

keaktifan  siswa. Bertolak dari uraian-uraian diatas maka penulis melakukan 

penelitian tentang “Usaha Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa di Kelas 

melalui Pendekatan Matematika Realistik kelas VII SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta”. 
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B. Identifikasi  Masalah 

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar masih belum nampak. 

2. Rendahnya prestasi belajar siswa dikarenakan kurang optimalnya usaha 

yang dilakukan siswa untuk menguasai materi pelajaran yang telah 

diberikan. 

3. Masih kurangnya sosialisasi tentang pembelajaran matematika dengan 

pendekatan realistik. 

C. Pembatasan Masalah  

Untuk mengatasi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian 

ini tidak terlalu kompleks, maka perlu peneliti memberikan batasan-batasan 

permasalahan. Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian yang 

dilakukan dapat tercapai pada sasaran dan tujuan dengan baik. Adapun  

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelirtian ini adalah pendekatan 

matematika realistuk. 

2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada keaktifan 

bertanya, mengemukakan pendapat, mengerjakan soal-soal kedepan kelas. 

3. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas   

akan dilakukan penelitian terhadap siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta dengan perumusan masalah sebagai berikut: 

     “Adakah peningkatan keaktifan belajar siswa dikelas melalui pendekatan  

matematika realistik?”   . 

E. Tujuan Penelitian  

Dengan mengingat tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan agar 

tercapai hasil seperti yang diharapkan. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui cara yang tepat dalam meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dikelas melalui pendekatan metematika realistik. 

F. Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan 

sumbangan pada pembelajaran matematika utamanya peningkatan mutu 

pendidikan matematika melalui pendekatan relistik. Secara khusus 

penelitian ini untuk memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran 

berupa penggeseran paradigma mengajar menuju ke paradigma belajar 

yang gembira. Jadi perubahan pertama yang perlu dilakukan dalam 

pembelajaran matematika adalah menciptakan kondisi belajar yang 

menyenangkan, paling sedikit tidak tegang. Ini tidak berarti bahwa jika 

kondisi pembelajaran yang menyenangkan (paling sedikit tdak tegang) 

hanyalah syarat perlu bukan syarat cukup. Dengan kondisi semacam itu 
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peluang bahwa pemahaman siswa akan meningkat menjadi lebih besar. 

Menurut hasil penelitian, suasana yang menyenangkan dapat 

meningkatkan hasil belajar yang signifikan (Meier, 1999). 

2. Manfaat Praktis 

Pada aturan praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi guru 

dan siswa. Bagi guru matematika dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bahwa pendekatan realistik dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

dalam KBM matematika  bagi siswa proses pembelajaran ini dapat 

meningkatkan keaktifan dan kemampuan matematikanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




