
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Salah satu 

cara pembentukan kemampuan manusia menggunakan penalaran secara 

efektif dan efisien yaitu dengan adanya pendidikan. Proses pendidikan tak 

dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan 

diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya yang 

berkualitas, dan manusia yang berkualitas dapat dilihat dari segi pendidikan. 

Siswa adalah subjek dan objek pendidikan. Siswa diharapkan 

mempunyai pemikiran kritis, sistematis, logis dan kompetitif sehingga 

mampu menjawab tantangan di era globalisasi yang menuntut perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Belajar aktif saat 

ini diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

Untuk mendapatkan siswa dengan pemikiran yang logis, sistematis, analisis, 

kritis dan kompetitif dikembangkan melalui model pembelajaran matematika. 

Menurut Hudojo (1979: 49) matematika merupakan ilmu yang 

terstruktur dan cara memikirkannya menggunakan abstraksi dan generalisasi, 

maka kesiapan intelektual merupakan syarat mutlak bagi anak yang 

mempelajari matematika. Matematika merupakan ilmu pasti bersifat empiris 

serta ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin yang memajukan daya 

pikir manusia. Di sekolah, matematika dianggap  memegang peran penting 
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karena dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam berpikir yang logis, 

rasional, kritis, cermat, efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, pengetahuan 

matematika harus dikuasai sedini mungkin oleh para siswa. 

Guru harus kreatif. Kreativitas seorang guru dalam belajar matematika 

sangat diperlukan supaya matematika menjadi pelajaran yang menarik, 

menyenangkan, dan disukai siswa. Peran guru dalam aktivitas pembelajaran 

sangat kompleks. Munurut Sugihartono, dkk (2007: 85) guru tidak sekedar 

menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, akan tetapi guru 

juga dituntut untuk memainkan berbagai peran yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi anak didiknya secara optimal. Salah satu yang harus 

dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi permaslahan tersebut adalah 

dengan menerapkan  metode pembelajaran yang tepat.  

Sebagian besar guru masih menggunakan strategi pembelajaran 

konvensional. Siswa masih terfokus kepada guru sebagai sumber 

pengetahuan, kemudian ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas menjadi 

pilihan utama strategi belajar. Ketika peserta didik pasif, atau hanya 

menerima dari guru saja, ada kecenderungan cepat melupakan apa yang telah 

diajarkan. Kemampuan daya ingat setiap siswa berbeda-beda. Belajar yang 

hanya mendengarkan indera pendengaran mempunyai banyak kelemahan, 

padahal hasil belajar seharusnya disimpan dalam waktu yang lama. 

Banyak siswa-siswi dari berbagi sekolah yang mengalami hal tersebut 

di atas tidak terkecuali di MTs Sultan Agung Ngawen Blora. Di sekolah 

tersebut  juga terjadi permasalahan pada pembelajaran yaitu rendahnya 
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kemampuan penalaran siswa. Di MTs Sultan Agung Ngawen Blora peneliti 

memilih kelas VIII A untuk diteliti. Pada observasi awal penelitian 

menunjukkan rendahnya kemampuan penalaran matematika siswa kelas.  

Adapun indikator-indikator kemampuan penalaran antara lain: 1) menyajikan 

pernyataan matematika secara lisan, tertulis, dan gambar  32,5 %, 2) membuat 

dugaan atau manipulasi matematika 27,5 %, 3) menyelesaikan soal 

matematika 17,5 %, 4) kemampuan untuk menarik kesimpulan logis 

matematika 22,5 %.  

Ada beberapa akar penyebab yang mempengaruhi rendahnya 

kemampuan penalaran matematika siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

rendahnya kemampuan penalaran siswa antara lain dapat bersumber dari 

guru, lingkungan tempat tinggal, sarana prasarana yang ada, orang tua, dan 

dari siswa itu sendiri. Rendahnya kemampuan penalaran siswa ini yang 

akhirnya berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa. 

Menurut  Hudojo (1988: 119) kemampuan penalaran sebagai hasil 

belajar matematika, kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan, 

berkaitan dengan kemampuan mengajukan dugaan, kemampuan manipulasi 

matematika, kemampuan memberi alasan atau bukti tenatang kebenaran 

solusi, kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen, dan kemampuan 

menemukan pola atau sifat dari gejala matematika untuk membuat 

generalisasi . Keaktifan siswa akan timbul jika guru memberi kesempatan 

siswa supaya mau mengembangkan pola pikirnya dan mau mengemukakan 

ide-idenya. Oleh sebab itu, perlu diterapkan pembelajaran yang dapat 
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mengaktifkan siswa secara keseluruhan, memberi kesempatan siswa 

mengembangkan potensinya secara maksimal, sekaligus mengembangkan 

aspek kepribadian seperti kerja sama, bertanggung jawab dan disiplin agar 

dapat lebih meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. 

Pada tahun 1971, negara Belanda talah mengembang satu strategi  

pembelajaran yang dikemukakan oleh Freudenthal yaitu Realistic 

Mathematics Education (RME). Selanjutnya di Indonesia strategi ini dikenal 

dengan pembelajaran matematika realistik (PMR). Di Belanda, PMR atau 

RME merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang 

didasari atas pandangan bahwa matematika sebagai aktivitas manusia 

(Gravemeijer, 1994). Menurut Nila Kesumawati (2008) Pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) atau pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik (PMR) merupakan pendekatan yang berorientasi pada pengalaman 

siswa sehari-hari yang menekankan pada kebermaknaan siswa dalam belajar. 

Dalam strategi PMR, pembelajaran matematika lebih memusatkan 

kegiatan belajar pada siswa dan lingkungan serta bahan ajar yang disusun 

sedemikian sehingga siswa lebih aktif mengkonstruksi atau membangun 

sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya. 

Dengan PMR diharapkan pelajaran matematika menjadi bermakna bagi 

siswa. Siswa termotivasi untuk terlibat aktif dalam pembelaran matematika. 

Untuk mendukung proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa diperlukan 

suatu pengembangan materi pelajaran matematika yang difokuskan kepada 

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari (kontekstual) dan disesuaikan dengan 
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tingkat kognitif siswa, serta penggunaan metode evaluasi yang terintegrasi 

pada proses pembelajaran. 

Dalam PMR tidak dimulai dari defenisi, teorema atau sifat-sifat 

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan contoh, seperti metode belajar 

yang selama ini digunakan di sekolah-sekolah. Sifat-sifat, definisi, cara, 

prinsip, dan teorema diharapkan seolah-olah ditemukan kembali oleh siswa 

melalui penyelesaian kontekstual yang diberikan guru di awal pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat judul: 

“Efektivitas Strategi Pembelajaran Matematika Realistik dalam 

Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Kelas VIII A 

Semester 2 MTs Sultan Agung, Ngawen, Blora Tahun 2012/2013”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka secara umum 

masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Adakah 

peningkatan kemampuan penalaran matematika setelah dilakukan 

pembelajaran matematika dengan strategi Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) pada siswa kelas VIII A semester 2 MTs Sultan Agung, Ngawen, 

Blora tahun 2012/2013”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ada dua 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 
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1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan  

kemampuan penalaran matematika siswa dilihat dari indikator: 1) 

menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, dan gambar, 2) 

membuat dugaan atau manipulasi matematika, 3) menyelesaikan soal 

matematika, 4) kemampuan untuk menarik kesimpulan logis matematika 

melalui Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) di MTs Sultan Agung 

Ngawen Blora Kelas VIII tahun 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

pengembangan dunia pendidikan mengenai penerapan strategi 

Pembelajaran Matematika Realistik.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman bagi guru matematika tentang manfaat diterapkannya 

strategi Pembelajaran Matematika Realistik untuk menyelenggarakan 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa. 
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2) Meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang akan 

disampaikan oleh guru. 

3) Membiasakan siswa untuk belajar aktif dan kreatif. 

4) Meningkatkan tanggung jawab dan rasa kebersamaan bagi setiap 

kelompok kerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran. 

5) Siswa lebih menghargai orang lain 

3. Manfaat bagi guru 

a. Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran aktif 

dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. 

b. Sebagai pedoman untuk memilih metode pembelajaran yang efektif 

dan efisien dalam mengajar mata pelajaran matematika untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran siswa. 

c. Memberi wacana baru tentang pembelajaran aktif melalui strategi 

Pembelajaran Matematika Realistik. 

4. Manfaat bagi sekolah 

1) Dapat digunakan sebagai acuan penerapan strategi pembelajaran 

matematika realistik demi tercapainya ketuntasan belajar siswa dan 

kemampuan penalaran siswa. 

2) Memotivasi tenaga pendidik untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi, kreatif dan inovatif yang sesuai dengan 

perkembangan IPTEK. 


