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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Prestasi belajar merupakan standart test untuk mengukur kecakapan 

atau pengetahuan bagi seseorang didalam satu atau lebih dari garis-garis 

pekerjaan atau belajar. Prestasi belajar juga digunakan sebagai parameter 

untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan. Matematika adalah salah 

satu pelajaran mendasar yang diajarkan di sekolah. Matematika sebagai ilmu 

yang bersifat deduktif, dalam hal ini sebagai ilmu eksakta, untuk 

mempelajarinya tidak cukup hanya dengan hafalan dan membaca, tetapi 

memerlukan pemikiran dan pemahaman. 

Selama ini prestasi preatasi belajar matematika dirasa masih rendah. 

Hal ini ditunjukkan dari data kemendikbud bahwa hasil ujian nasional tahun 

2011/2012, ketidaklulusan terbesar ada dimata pelajaran matematika (229 

orang), Bahasa Inggris (191 orang), Bahasa Indonesia (143 orang), dan IPA 

(103 orang). Rendahnya prestasi belajar matematika yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor 

eksternal meliputi lingkungan belajar, sarana dan prasarana pendukung, guru 

dan model mengajar. Sedangkan faktor internal meliputi tingkat kecerdasan, 

kemampuan awal siswa, motivasi dan minat siswa terhadap suatu pelajaran. 

Nur (2001:9) mengakui bahwa pendidikan matematika di Indonesia pada 

umumnya masih berada pada pendidikan matematika konvensional yang 
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banyak ditandai oleh strukturalistik dan mekanistik. Seperti sebagian guru 

matematika di Indonesia, para guru matematika di Asia Tenggara 

berkecenderungan juga untuk menggunakan model pembelajaran tradisional 

yang dikenal dengan beberapa istilah seperti: pembelajaran terpusat pada guru, 

pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, ceramah, maupun whole class 

instruction. 

Model pembelajaran seperti dinyatakan di atas dapat dikatakan lebih 

menekankan kepada para siswa untuk mengingat atau menghafal dan kurang 

atau malah tidak menekankan kepada para siswa untuk bernalar, memecahkan 

masalah, ataupun pada pemahaman. Dengan model pembelajaran seperti itu, 

kadar keaktifan siswa menjadi sangat rendah. Para siswa hanya menggunakan 

kemampuan berpikir tingkat rendah selama proses pembelajaran berlangsung 

di kelas dan tidak memberi kemungkinan bagi para siswa untuk berpikir dan 

berpartisipasi secara penuh. Untuk mengatasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas diantaranya dapat menggunakan model pembelajaran 

Realistic Mathematics Education (RME) dan model Missouri Mathematics 

Project (MMP). 

Model RME adalah suatu konsep pembelajaran yang berusaha untuk 

membantu siswa mengaitkan materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, 

sedangkan model MMP adalah model pembelajaran yang terstruktur seperti 

halnya SPM (Struktur Pembelajaran Matematika), tetapi MMP mengalami 
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perkembangan dengan langkah-langkah yang terstruktur dengan baik. Di 

dalam MMP memiliki beberapa kelebihan, diantaranya banyak materi yang 

dapat disampaikan kepada siswa, dan siswa dapat terampil mengerjakan soal 

karena banyaknya latihan yang diberikan.  

Selain dipengaruhi oleh model pembelajaran, keberhasilan proses belajar 

mengajar juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan awal siswa. Tidak semua 

siswa belajar dan berpikir dengan cara yang sama. Dalam melakukan kegiatan 

belajar, para guru penting untuk mengetahui kemampuan awal siswanya. 

Dengan demikian dapat diketahui apakah siswa telah memiliki ketrampilan 

atau pengetahuan yang merupakan prasarat untuk mengikuti pelajaran ataukah 

belum. Dalam hubungannya dengan belajar, kemampuan awal memegang 

peranan yang besar. Kemampuan awal yang tinggi cenderung menghasilkan 

prestasi yang tinggi, demikian pula kemampuan awal belajar yang rendah akan 

menghasilkan prestasi belajar yang rendah. 

Bertolak dari uraian di atas, maka model pembelajaran MMP dan RME 

dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dengan lebih 

melibatkan siswa dalam pembelajaran. Dalam penerapan model tersebut 

kemampuan awal siswa perlu menjadi perhatian. Dengan demikian 

dimungkinkan siswa akan lebih mudah menguasainya jika metode 

pembelajaran yang dipilih menyenangkan, sehingga diharapkan prestasi 

belajar matematika siswa meningkat. 
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B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan prestasi belajar matematika dapat 

dipengaruhi oleh siswa, guru, fasilitas dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Siswa 

a. Rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika  

b. Perbedaan kemampuan awal yang dimiliki siswa 

c. Siswa cenderung kurang aktif dalam pembelajaran 

2. Guru 

a. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan dalam 

penyampaian materi 

b. Kecenderungan strategi pembelajaran konvensional 

c. Kurang optimalnya interaksi pembelajaran 

3. Fasilitas 

a. Keterbatasan sumber belajar seperti buku-buku di perpustakaan dan 

alat peraga 

b. Keterbatasan fasilitas yang diberikan orang tua 

4. Lingkungan  

a. Kurangnya perhatian orang tua kepada anak 

b. Bervariasinya ekonomi keluarga 

c. Kurang optimalnya interaksi antara siswa dan guru maupun siswa 

dengan siswa 
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C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada prestasi belajar matematika. Prestasi 

belajar siswa dibatasi pada hasil belajar siswa yang dicapai melalui proses 

belajar mengajar matematika, dalam hal ini adalah prestasi yang diperoleh 

pada kompetensi dasar menghitung keliling dan luas lingkaran setelah diberi 

perlakuan model pembelajaran RME dan MMP. Faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar matematika dibatasi pada model pembelajaran dan 

kemampuan awal siswa.  

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini 

dapat ditulis sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi model pembelajaran RME dan MMP terhadap prestasi 

belajar matematika? 

2. Adakah kontribusi kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3. Adakah kontribusi antara model RME dan MMP serta kemampuan awal 

siswa terhadap prestasi belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan menguji 

kontribusi model pembelajaran RME dan MMP ditinjau dari kemampuan awal 

siswa. Tujuan secara khusus dapat dirinci sebagai berikut: 
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1. Untuk menguji kontribusi model pembelajaran RME dan MMP terhadap 

prestasi belajar matematika. 

2. Untuk menguji kontribusi kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3. Untuk menguji kontribusi model RME dan MMP serta kemampuan awal 

siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini akan diperoleh manfaat bagi penulis sendiri maupun 

orang lain atau lembaga-lembaga lain di bidang pendidikan, yaitu Lembaga 

Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) dan instansi kedinasan yang terkait 

dengan pendidikan. Manfaat tersebut antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi layanan pendidikan. 

b. Sebagai sumber belajar yang disesuaikan dengan pengamatan dan 

pengalaman lapangan langsung sehingga memungkinkan untuk 

dikembangkan lebih lanjut. 

c. Membantu dalam usaha penyempurnaan sistem pengajaran yang 

menguntungkan khususnya pengajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa, memperoleh pengalaman langsung dengan adanya 

kebebasan dalam belajar secara aktif. 

b. Bagi guru, sebagai bahan masukkan bahwa model pembelajaran RME 

dan MMP dapat digunakan sebagai alternatif dalam upaya 
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meningkatkan prestasi belajar siswa serta sebagai bahan pertimbangan 

untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

c. Bagi sekolah, sebagai masukkan dalam upaya meningkatkan prestasi 

belajar melalui pembelajaran yang tepat. 


