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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembelajaran di sekolah sering dijumpai beberapa masalah. 

Banyak dijumpai peserta didik yang mempunyai nilai rendah dalam 

beberapa mata pelajaran. Terdapat pula peserta didik yang mendapat nilai 

tinggi dalam beberapa mata pelajaran, namun mereka terlihat kurang 

mampu dalam menerapkan perolehannya baik berupa pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap dalam situasi yang lain. Begitu juga bagi 

peserta didik yang memiliki nilai tinggi dalam matematika, mereka juga 

belum maksimal dalam penerapannya baik yang berupa pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap dalam situasi yang lain.  

Matematika adalah ilmu yang berkenaan dengan ide-ide atau 

konsep abstrak yang disusun secara hierarki dan penalaran deduktif yang 

membutuhkan pemahaman secara bertahap dan berurutan. Pemahaman 

konsep merupakan pembelajaran matematika yang kemudian dilanjutkan 

pada aplikasi perhitungannya. Sehingga diperlukan cara belajar yang baik 

untuk dapat memahami konsepnya.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan penting dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan matematika 

diajarkan bukan hanya untuk mengetahui dan memahami apa saja yang 

terkandung dalam matematika itu sendiri, tetapi matematika diajarkan 
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pada dasarnya bertujuan untuk membantu berfikir dengan kritis, logis, 

cermat, dan tepat. Di samping itu agar peserta didik terbentuk 

kepribadiannya dan terampil menggunakan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Penyebab dari kesulitan belajar peserta didik dapat berasal dari 

faktor pendidik dan faktor peserta didik itu sendiri. Terkadang faktor 

kesulitan belajar yang muncul dari peserta didik berasal dari rasa bosan 

peserta didik pada mata pelajaran matematika. Kebosanan peserta didik 

tersebut akan berpengaruh pada kegiatan mereka belajar untuk menguasai 

pelajaran matematika sehingga tujuan pembelajaran tidak akan berhasil 

dengan maksimal. 

Secara umum keadaan peserta didik kelas VII B SMP Negeri 1 

Nogosari dalam mengikuti pelajaran adalah sebagai berikut: (a) di ruang 

kelas peserta didik relatif tenang mendengarkan pendidik saat mengajar, 

(b) peserta didik sibuk dengan kegiatan mencatatnya, (c) tidak ada 

keberanian peserta didik dalam mengajukan pertanyaan, (d) peserta didik 

cenderung takut dan kurang antusias dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh pendidik. 

Proses pembelajaran sebenarnya tidak hanya memindahkan 

pengetahuan dari pendidik ke peserta didik tetapi juga menciptakan situasi 

yang dapat membawa peserta didik aktif dan kreatif  belajar untuk 

mencapai perubahan tingkah laku. Dalam pelaksanaannya sering dijumpai 
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pendidik yang gagal membawa peserta didiknya belajar, yang mungkin 

dikarenakan penggunaan metode pembelajaran yang tidak tepat. 

Proses pembelajaran matematika seringkali membuat peserta didik 

merasa kesulitan memahami pelajaran pendidik, kurang antusias untuk 

mengikuti pembelajaran bahkan menjadikan matematika sebagai pelajaran 

yang menakutkan bagi mereka. Hal ini terjadi karena sampai saat ini masih 

banyak pendidik yang menggunakan metode konvensional, yaitu guru 

membacakan atau membawakan bahan yang sudah dipersiapkan 

sedangkan peserta didik mendengarkan, mencatat dengan teliti dan 

mencoba menyelesaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh pendidik 

sehingga peserta didik hanya pasif. 

Keaktifan peserta didik dalam belajar merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Salah satu kegiatan 

pembelajaran yang menekankan berbagai kegiatan tindakan adalah 

menggunakan pembelajaran tertentu, karena pembelajaran pada 

hakikatnya merupakan cara yang teratur dan terpikir secara sempurna 

untuk mencapai suatu tujuan pengajaran dan untuk memperoleh 

kemampuan dalam mengembangkan efektifitas belajar yang dilakukan 

oleh pendidik dan peserta didik. Pembelajaran ini merupakan peran yang 

sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya tujuan yang 

diinginkan. 

Peran aktif dari pendidik dan peserta didik  tetap menjadi sebuah 

tuntutan, berkait dengan metode belajar dalam melaksanakan kurikulum 
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yang berlaku sekarang. Peran aktif ini dapat diterapkan dalam 

pembelajaran dengan adanya suasana yang hidup antara peserta didik 

dengan pendidik, atau dengan kata lain adanya komunikasi dua arah dalam 

pembelajaran sehingga peserta didik menjadi lebih berani untuk 

mengerjakan soal-soal didepan kelas. Fungsi utama pendidik adalah 

sebagai fasilitator dan melakukan bimbingan kepada peserta didik agar 

terus bersemangat dalam belajar. Pendidik mempunyai tanggung jawab 

untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas bimbingan untuk 

membantu proses perkembangan peserta didik. Dalam hal ini pendidik 

harus mampu menciptakan suasana kelas yang mampu mendorong peserta 

didik untuk aktif bertanya, mengamati, bereksperimen dan sebagainya. 

Untuk itu, pendidik harus mampu memilih metode pembelajaran yang 

tepat. 

Peserta didik juga turut berperan dengan suksesnya proses 

pembelajaran matematika. Di kelas VII B SMP N 1 Nogosari peserta 

didiknya masih belum memiliki kesadaran dalam belajar, diantaranya 

terlihat dari kesiapan sumber belajar dan rancangan belajar belum terarah 

dengan baik. Selain itu pengerjaan tugas yang diberikan oleh pendidik dan 

buku pegangan yang diberikan dikerjakan langsung jawab tanpa proses 

terlebih dahulu. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut berkelanjutan maka perlu 

dicari formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan 

keaktifan peserta didik dan keterampilan metakognitif peserta didik dalam 
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pembelajaran matematika. Pendidik harus berusaha menyusun dan 

menerapkan model/metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi agar 

peserta didik lebih tertarik dan bersemangat dalam belajar natematika. 

Salah satunya adalah dengan penerapan pembelajaran melalui Realistic 

Mathematics Education (RME). Sebuah penerapan dalam pembelajaran 

dapat melibatkan peserta didik secara langsung sehingga dapat 

meningkatkan pemikiran dan penerapan karena peserta didik benar-benar 

paham akan konsep yang sedang dipelajari. 

Secara singkat penerapan pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) adalah dengan memberikan permasalahan kontekstual 

yang berkaitan dengan situasi dunia nyata. Sehingga peserta didik dalam 

penerimaan konsepnya peserta didik mempunyai gambaran yang konkret 

bukan cuma imajinasi saja. Dengan penerapan pembelajaran tersebut akan 

terlihat peserta didik yang aktif dan yang pasif. Bagi peserta didik yang 

memiliki jiwa mandiri akan bersifat aktif dan dapat memiliki atau 

memahami materi lebih banyak sedangkan yang pasif hanya sedikit. 

Dalam pembelajaran metode ini pendidik hanya memfasilitasi serta 

membantu peserta didik membuat kesimpulan bersama-sama, sehingga 

dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dan meningkatkan 

keterampilan metakognitif peserta didik. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan uraian masalah sebagai berikut : 

1. Adakah peningkatan  keaktifan peserta didik  dalam pembelajaran 

matematika pada standar kompetensi memahami konsep segiempat dan 

segitiga serta menentukan ukurannya setelah diterapkan strategi 

Realistic Mathematics Education (RME)? 

2. Adakah peningkatan keterampilan metakognitif peserta didik  dalam 

pembelajaran matematika pada standar kompetensi memahami konsep 

segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya setelah diterapkan 

strategi Realistic Mathematics Education (RME)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

a) Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran matematika. 

b) Untuk meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik 

dalam proses pembelajaran matematika. 

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada standar 

kompetensi memahami konsep segiempat dan segitiga serta 
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menentukan ukurannya melalui penerapan strategi Realistic 

Mathematics Education (RME). 

b) Untuk meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik pada 

standar kompetensi memahami konsep segiempat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya melalui penerapan strategi Realistic 

Mathematics Education (RME). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang upaya meningkatkan keaktifan peserta didik dan 

keterampilan metakognitif peserta didik melalui strategi Realistic 

Mathematics Education (RME). Secara khusus, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada strategi pembelajaran 

di sekolah serta mampu mengoptimalkan kemampuan peserta didik 

dan sebagai dasar penelitian berikutnya yang sejenis 

2. Manfaat Praktis 

a) Manfaat bagi peserta didik yaitu untuk meningkatkan keaktifan 

peserta didik dan keterampilan metakognitif peserta didik. 

b) Manfaat bagi pendidik yaitu sebagai referensi baru strategi 

pembelajaran Matematika. 

c) Manfaat bagi sekolah yaitu untuk mengembangkan 

profesionalisme pendidik. 


