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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Antusias merupakan salah satu komponen penting yang terdapat pada 

sifat manusia. Seseorang yang memiliki antusias terdapat elemen tambahan 

berupa rasa ingin tahu yang tinggi, dengan rasa ingin tahu yang tinggi maka 

mendorong perubahan yang signifikan terhadapan permasalahan yang sedang 

dihadapi. 

Rasa ingin tahu yang tinggi seharusnya dimanajemen dengan baik 

sehingga informasi yang didapatkan secara utuh dan sistematis. Di dalam 

pembelajaran peran guru dalam menyampaikan materi mempengaruhi rasa 

ingin tahu siswa dan perhatian siswa terhadap pelajaran yang disampaikan. 

Peserta didik seharusnya mempunyai rasa ingin tahu dalam proses 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang difasilitasi oleh gurunya dengan 

berbagai cara. Salah satunya dengan menugaskan siswa dengan hal yang 

menantang tetapi sesuai dunia mereka. Dengan adanya penugasan siswa 

diharapkan tumbuh rasa ingin tahunya sehingga guru dapat mengarahkan 

secara ilmiah namun sebenarnya terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. 

Selain tugasnya terjawab siswa juga mampu menyelesaikan tugas dengan 

baik secara sistematis. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas VIII 

D SMP Negeri 3 Sawit ditemukan masih kurangnya antusias siswa dalam 

pembelajaran matematika dan hasil belajar matematika siswa. Adapun 

prosentase kurangnya antusias siswa yang meliputi kemampuan peserta didik 

dalam memperhatikan guru sebanyak 8 siswa (25,80 %), kemampuan peserta 

didik dalam bertanya  sebanyak 0 siswa ( 0 %), kemampuan peserta didik 

dalam mengerjakan tugas mandiri dengan sungguh-sungguh sebanyak 8 siswa 

(25,80 %). Sedangkan rendahnya  hasil belajar matematika ditinjau dari nilai 

yang kurang dari KKM sebanyak 9 siswa (24,03 %), nilai KKM mata 

pelajaraan matematika SMP Negeri 3 Sawit cukup tinggi yaitu 77. 

Penyebab rendahnya antusias siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Sawit 

adalah beberapa hal diantaranya dilihat dari faktor guru dalam proses KBM, 

guru kurang memperhatikan keadaan siswa dalam proses KBM. Guru terlalu 

terpaku pada pencapaian materi yang harus dipenuhi karena tuntutannya 

memang seperti itu sehingga keadaan siswa secara detail kurang diperhatikan 

yang mengakibatkan mudah hilangnya  konsentrasi siswa yang berdampak 

kurang antusiasnya dalam menerima pelajaraan matematika. Hal ini 

berdampak rendahnya hasil belajar matematika. 

Dilihat faktor dari siswa, kurangnya antusias dalam proses KBM dapat  

dipengaruhi dari suasana pembelajaran. Salah satunya siswa kurang 

memahami materi pelajaran yang bersifat abstrak yang jarang mereka temui 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa tidak mengerti. Hal ini  

berdampak siswa enggan memperhatikan proses pembelajaran. 
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Dari permasalahan yang terjadi peneliti menerapkan pembelajaran 

matematika realistik guna meningkatkan antusias dan hasil belajar 

matematika siswa. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukan di atas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah dengan penerapan pembelajaran matematika realistik pada siswa 

kelas VIII D SMP Negeri 3 Sawit tahun 2013/2014 dapat meningkatkan 

antusias siswa dalam pembelajaran matematika? 

2. Apakah dengan penerapan pembelajaran matematika realistik pada siswa 

kelas VIII D SMP Negeri 3 Sawit tahun 2013/2014 dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami antusias siswa dengan penerapan pembelajaran 

matematika realistik pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Sawit tahun 

2013/2014. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar matematika dengan penerapan 

pembelajaran matematika realistik pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 

3 Sawit tahun 2013/2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap pembelajaran 

matematika, terutama pada peningkatan antusias dan hasil belajar 

matematika dengan penerapan pembelajaran matematika realistik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan respon terhadap mata pelajaran matematika, berpikir 

secara ilmiah terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. 

b. Manfaat bagi bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk merencanakan pembelajaran matematika realistik 

yang berkualitas yang dapat menumbuhkan antusias siswa dalam 

pembelajaran. 

c. Manfaat bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi guna melengkapi sarana prasarana penunjang dalam proses 

kegiatan belajar mengajar khususnya di bidang matematika. 
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E. Definisi Istilah 

a. Antusias 

Antusias merupakan sifat/kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam 

menerima/menyambut suatu hal dengan suka cita tanpa adanya 

kekhawatiran dalam diri terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. 

b. Hasil Belajar 

Hasil Belajar adalah suatu output yang diraih seseorang/peserta didik 

setelah melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan sebelumnya baik 

berupa kognitif, afektif maupun psikomotorik. Indikator hasil belajar dari 

penelitian ini adalah KKM ≥ 77. 

c. Pembelajaran Matematika Realistik  

Pembelajaran Matematika Realistik adalah Pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh praktikan atau guru yang diterapkan ke peserta didik atau 

subjek penelitian melalui temuan-temuan yang berhubungan dengan 

matematika dalam kehidupan keseharian yang berkaitan dengan konsep 

matematika. 

 


