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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Aktivitas belajar merupakan hal penting yang wajib dilakukan oleh 

oleh seorang siswa sebagai pelajar, namun tidak sedikit siswa memandang 

belajar sebagai sesuatu yang bikin bosan dan tidak terlalu penting, 

misalnya saja, banyak ditemukan siswa malas, dan merasa ogah-ogahan 

untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.Dalam 

menunjang belajar diperlukan adanya kemauan serta motivasi agar belajar 

itu dianggap sebagai aktivitas yang menyenangkan dan memperoleh 

manfaat. Pada dasarnya dengan adanya motivasi, maka dorongan individu 

untuk melakukan aktivitas belajar dan mengajar juga akan terlaksana 

dengan baik. Belajar dapat memberi perubahan yang positif jika dilakukan 

dengan efektif dan maksimal yang akan menghasilkan sebuah hasil berupa 

prestasi yang berguna untuk masa depan . 

  Matematika dipandang sebagai salah satu pelajaran yang sulit dan 

sangat menakutkan, sehingga berakibat prestasi belajar matematika siswa 

masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam belajar adalah aktivitas siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa 

dituntut untuk aktif melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja 

kelompok dan dalam waktu yang singkat dapat membuat mereka berfikir 

tentang materi pelajaran terutama matematika. Pada saat siswa belajar 
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secara pasif, siswa mengalami proses tanpa ada rasa ingin tahu, tanpa 

pertanyaan, dan tanpa ada daya tarik terhadap hasil belajar siswa. Pada 

saat siswa belajar secara aktif, mereka mempunyai rasa ingin tahu terhadap 

sesuatu, misalnya dengan cara aktif bertanya. Keterlibatan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran matematika sangat diperlukan, sehingga apa 

yang dipelajari akan lebih bermakna, dan tertanam dalam pikiran siswa. 

Berdasarkan fakta hasil dialog awal dengan guru dan observasi di 

sekolah MTs N Karangmojo, menunjukkan bahwa proses pembelajaran di 

kelas masih belum optimal. Pada Kondisi awal siswa kelas VIII B MTs N  

Karangmojo mempunyai aktivitas pembelajaran matematika yang rendah, 

seperti : 1. Keaktifan bertanya (17,24%), 2. Keaktifan mengemukakan ide-

ide (10,34%), 3. Keaktifan berdiskusi (31,04 %), 4. Hasil belajar siswa 

yang ≥ Kriteria Ketuntasan Minumum (KKM) 70 (34,48%). 

. Kurangnya aktivitas siswa di dalam kelas dikarenakan 

penggunaan metode mengajar yang tidak sesuai atau kurang tepat sehingga 

siswa tidak dapat dengan mudah memahami dan menguasai materi yang 

disampaikan. Supaya kegiatan belajar mengajar mencapai tujuan seoptimal 

mungkin, guru diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan yang 

diperlukan siswa, menguasai materi yang akan diajarkan, mampu 

mengklasifikasikan macam-macam metode mengajar dan menguasai 

teknik-teknik mengajar. Penentuan metode bagi guru merupakan hal yang 

cukup penting. Keberhasilan siswa akan banyak bergantung kepada 

metode yang digunakan oleh guru. Dalam proses pembelajaran, siswa 
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bekerja atas permintaan guru, menurut cara yang ditentukan guru, begitu 

juga berfikir menurut yang digariskan oleh guru.  

Sehingga proses pembelajaran tidak mendorong siswa untuk 

befikir dan beraktivitas, bahkan cenderung membosankan membuat siswa 

pasif dan mempertebal rasa takut siswa. Akibat dari kurang optimalnya 

proses pembelajaran dikelas aktifitas belajar siswa cenderung masih 

rendah. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas agar tidak berkelanjutan 

maka diperlukan formula pembelajaran yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas pembelajaran matematika pada siswa. Para guru 

juga harus merencanakan, menyusun, dan memberikan pembelajaran yang 

bervariatif seperti pembelajaran dengan metode RME. 

Pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematics 

Education (RME) adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika 

yang dikembangkan Freudenthal di Belanda. Yang dapat digolongkan 

sebagai aktivitas tersebut meliputi aktivitas pemecahan masalah, mencari 

masalah dan mengorganisasi pokok persoalan. Matematika realistik yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah matematika sekolah yang dilaksanakan 

dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal 

pembelajaran. Masalah-masalah realistik digunakan sebagai sumber 

munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika 

formal. 
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 Karakteristik RME menggunakan: konteks “dunia nyata”, model-

model, produksi dan kontruksi siswa, interaktif dan keterkaitan. 

Pembelajaran matematika realistik diawali dengan masalah-masalah yang 

nyata, sehingga siswa dapat menggunakan pengalaman sebelumnya secara 

langsung. Dengan pembelajaran matematika realistik siswa dapat 

mengembangkan konsep yang lebih komplit. Kemudian siswa juga dapat 

mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke bidang baru dan dunia 

nyata. 

Untuk dapat melaksanakaan pembelajaran melalui metode RME 

maka peneliti bekerjasama dengan guru matematika MTs N Karangmojo 

untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). 

Proses PTK ini memberikan kesempatan pada peneliti dan guru 

untuk mengetahui permasalahan dalam pembelajaran matematika sehingga 

dapat di kaji dan di tuntaskan. Dengan demikian proses pembelajaran 

dengan metode RME di harapkan mampu meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran matematika . 

B. Rumusan Masalah 

Adakah peningkatan aktivitas pembelajaran matematika setelah 

melalui metode RME pada siswa kelas VIII B semester I MTs N 

Karangmojo ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Mengkaji peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

proses pembelajaran matematika melalui metode RME di kelas VIII B 

MTs N Karangmojo. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, peneliti memberikan manfaat 

konseptual terhadap pembelajaran matematika dan peningkatan aktivitas 

pembelajaran 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini di harapkan secara teoritis  

dapat memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika, 

terutama pada peningkatan aktivitas pembelajaran matematika 

setelah melalui metode RME. penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan konstribusi kepada strategi pembelajaran  di sekolah 

serta mempu mengoptimalkan aktivitas pembelajaran. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa penelitian ini di harapkan berguna untuk 

meningkatkan aktivitas pembelajaran matematika. 

b. Bagi guru penelitian ini di harapkan sebagai salah satu 

pengajaran yang inovatif dan kreatif melalui metode RME. 

c. Bagi sekolah penelitian ini untuk menerapkan strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman konsep 

dan hasil belajar siswa. 


