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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU.1 No.2 Tahun 1989, Bab I, Pasal 1, Pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perananya dimasa yang akan 

datang. Fungsi dari pendidikan itu sendiri adalah untuk menyiapkan 

peserta didik, “menyiapkan” diartikan bahwa peserta didik pada 

hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan dari mulai menyiapkan 

dirinya sendiri. Selain itu pendidikan juga merupakan wadah kegiatan 

sebagai pencetak sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas  

tinggi. Dengan pentingnya pendidikan maka perlu adanya peningkatan 

mutu pendidikan secara keseluruhan. Upaya peningkatan mutu 

pendidikan menjadi bagian terpadu dari upaya  peningkatan  kualitas  

manusia,  baik  aspek  kemampuan,  kepribadian, maupun  tanggung  

jawab  sebagai  warga  masyarakat.  

Dalam dunia pendidikan matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran wajib yang diberikan pada peserta didik mulai dari tingkat 

sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, yang bertujuan untuk 

membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, 

kritis dan kreatif. Menurut Sabandar (2008 : 1) belajar matematika 

berkaitan erat dengan aktivitas dan proses belajar serta berpikir sebab 

karakteristik metematika merupakan suatu ilmu dan human activity, yaitu 
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bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganissikan 

pembuktian yang logis, yang menggunakan istilah yang didefinisikan 

dengan cermat, jelas dan akurat.  

Matematika juga berbeda dengan ilmu lain, materi matematika 

bersifat hirarkis (berurutan/berhubungan). Dalam mempelajarinya 

matematika harus bersifat kontinyu, rajin berlatih dan mandiri. Apabila 

sejak awal siswa sudah tidak senang dengan matematika maka siswa akan 

mengalami kesulitan pada materi selanjutnya. 

Dalam belajar matematika juga diperlukan kemandirian belajar. 

Kemandirian belajar merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

suatu proses pembelajaran. Orang yang berperilaku mandiri mampu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh dirinya sendiri tanpa 

mengharapkan bantuan dari orang lain. Belajar mandiri adalah cara aktif 

dan partisipatif untuk mengembangkan diri masing-masing individu yang 

tidak terikat dengan kehadiran guru, dosen, pertemuan tatap muka dikelas, 

kehadiran teman sekolah (Martinis Yamin, 2008 : 115). Belajar mandiri 

merupakan belajar dalam mengembangkan diri, ketrampilan dengan cara 

tersendiri. Peran guru dan dosen hanya sebagai fasilitator dan konsultan. 

Kemandirian belajar adalah suatu proses belajar yang terjadi pada diri 

seseorang dan dalam usahanya untuk mencapai tujuan belajar orang 

tersebut dituntut aktif secara individu atau tidak tergantung pada orang lain 

termasuk tergantung pada gurunya. 
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Dari hasil observasi yang dilakukan, pada saat pembelajaran 

berlangsung terlihat kemandirian siswa secara umum masih relatif rendah. 

Dilihat dari indikatornya sebagai berikut : 1). Kemampuan  siswa dalam 

menyelesaikan masalah dan tanggung jawab sebanyak 22.58%, 2). 

Kemampuan siswa dalam mengatasi masalah sebanyak 16,13%, 3). Siswa 

percaya pada diri sendiri sebanyak 6,45%, sehingga hasil belajar 

matematika masih rendah. 

Penyebab rendahnya kemandirian siswa dalam pembelajaran  

matematika dikarenakan kurangnya perhatian siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kurangnya perhatian siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran dikarenakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi kurang menarik dan kurang bervariasi sehingga 

siswa cenderung merasa bosan. Sebagian besar guru masih menggunakan 

metode konvensional dalam mengajar yaitu guru menerangkan sedangkan 

siswa mencacat. Guru masih menjadi pusat pembelajaran sehingga 

kegiatan siswa dalam kelas hanya duduk dan mendengarkan penjelasan. 

Terlebih lagi sikap guru yang tegas seringkali dianggap menakutkan oleh 

sebagian siswa. 

Fenomena tersebut berhubungan erat dengan pelaksanaan proses 

belajar mengajar matematika di SMP yang didalamnya memuat banyak 

materi salah satunya adalah lingkaran. Pada materi tersebut siswa 

diharapkan untuk lebih dulu mengenali bentuk lingkaran dalam kehidupan 
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sehari-hari. Pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

ini kita kenal dengan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). 

Pendekatan RME merupakan salah satu pendekatan yang cocok 

diberikan pada siswa SMP, karena pendekatan ini berkaitan dengan 

kehidupan nyata sehari-hari. RME terfokus pada pertumbuhan 

pengetahuan dan pemahaman siswa. 

Dengan penerapan RME di harapkan hasil belajar siswa dapat 

meningkat, baik dalam mata pelajaran matematika maupun dalam 

pelajaran lainnya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh 

Soedjadi, (2003:180) menyatakan bahwa pembelajaran realita adalah hal-

hal yang nyata atau konkrit yang dapat diamati dan dipahami siswa dengan 

membayangkan, sedangkan lingkungan adalah tempat siswa berada  

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian tentang “Peningkatan Kemandirian dan Hasil 

Belajar Siswa SMP Melalui Pendekatan Realistic Mathematics 

Education”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Apakah pendekatan RME (Realistics Mathematics Education) pada 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemandirian siswa  ? 

2. Apakah pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) pada 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa  ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang: 

a. Peningkatkan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran  

matematika. 

b. Peningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang: 

a. Peningkatkan kemandirian belajar matematika siswa melalui 

pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). 

b. Peningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui pendekatan 

RME (Realistic Mathematics Education). 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat  Teorotis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru dalam 

meningkatkan kemandirian dan hasil belajar siswa melalui pendekatan 

RME (Realistic Mathematics Education). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi positif bagi 

lembaga penyelenggara pendidikan atau sekolah, khususnya untuk 
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SMP dalam meningkatkan kemandirian siswa serta dalam mata 

pelajaran matematika pada anak kelas VIII SMP. 

b. Bagi Guru 

Sebagai masukan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan  

bagi guru mengenai metode pembelajaran matematika. 

c. Bagi Siswa 

Meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik serta 

memberikan informasi tentang pentingnya kemandirian dalam 

pembelajaran matematika. 

 


