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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses pengalaman yang dialami manusia sehingga 

dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecedasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Depdiknas, 2003: 5). 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 

2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual 

dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Selain itu, 

pendidikan membangun kehidupan masa kini dan masa depan dengan 

kemampuan intelektual, kemampuan komunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan 

berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih 

baik (Depdiknas, 2014: 4). 

Hasil belajar diperlukan untuk mengetahui tercapainya kompetensi yang 

diberikan setelah dilakukan proses pembelajaran sebagai bentuk evaluasi dalam 

pendidikan. Menurut Heri Prianto (2013: 95) hasil belajar adalah “Kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (dari tidak tahu 

menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti)”. Namun, pada realitanya 

hasil belajar tahun ini tidak memenuhi harapan. Berdasarkan data yang diperoleh, 

ada 28,51% dari kelas VII SMP N 1BAKI yang berjumlah 256 siswa belum 

mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal 70 (analisis dokumen daftar nilai 

ujian tengah semester gasal tahun 2015/2016 kelas VII). 
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Faktor penyebab bervariasinya hasil belajar bisa bersumber dari siswa dan 

guru. Faktor yang bersumber dari siswa yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa yang meliputi fisiologis dan psikologis. Pada faktor fisiologis, hasil belajar 

dipengaruhi oleh kesehatan dan catat tubuh yang dialami siswa sedangkan faktor 

psikologis, hasil belajar dipengaruhi oleh intelegensi,minat, bakat, kematangan 

dan kesiapan. Di lain pihak, faktor penyebab yang bersumber dari guru yaitu 

segala sesuatu yang menyangkut kepribadian guru dan kemampuan mengajarnya. 

Merujuk pada hasil penelitian Heri Prianto (2013) yang berkaitan dengan 

hasil belajar menyimpulkan di antaranya, hasil belajar siswa dapat meningkat 

setelah diterapkannya pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik. 

Hasil penelitian Judah P. Makonye (2014) yang berkaitan dengan Realistic 

Mathematics Education menyimpulkan di antaranya “RME helps learners to see 

the close relationship between mathematics conceptual knowledge and 

mathematical procedural knowledge”. Hasil penelitian Mohammad Asikin dan 

Iwan Junaedi (2013) yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematika 

dan Realistic Mathematics Education menyimpulkan di antaranya Realistic 

Mathematics Education dapat menumbuhkan kemampuan komunikasi siswa 

SMP. Hasil penelitian para ahli tersebut belum memberikan alternatif solusi pada 

penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah 

dilakukan. 

Permasalahan bervariasinya hasil belajar dapat dipengaruhi oleh 

pembelajaran matematika berbasis Realistic Mathematics Education dan 

kemampuan komunikasi matematika siswa. Realistic Mathematics Education 

yang dimaksud yaitu suatu pembelajaran matematika dimana masalah nyata yang 

dikenal, dialami dan dapat dibayangkan siswa menjadi titik awal pembelajaran 

sehingga berpengaruh pada hasil belajar. 

Kemampuan komunikasi matematika yang dimaksud yaitu kemampuan 

siswa dalam menghubungkan pesan berupa ide-ide pemecahan masalah, strategi 

maupun solusi matematika baik tertulis maupun lisan sehingga terjadi pengalihan 

pesan matematika yang dipelajarinya dan berdampak pada hasil belajar. Hal ini 

sesuai dengan tujuan mata pelajaran matematika yang dituangkan dalam Peraturan 
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Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut. 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyatan matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 

(Depdiknas, 2006: 346). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diberikan makna pembelajaran matematika 

berbasis Realistic Mathematics Education dan kemampuan komunikasi 

matematika berinteraksi terhadap hasil belajar siswa. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasikan beberapa masalah. 

1. Kurang tepatnya proses pembelajaran matematika oleh guru matematika 

2. Lemahnya kemampuan komunikasi matematika pada siswa 

3. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

C. Pembatasan Masalah 

Fokus penelitian ini adalah hasil belajar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dibatasi oleh pembelajaran matematika berbasis 

Realistic Mathematics Education dan kemampuan komunikasi matematika siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat diajukan tiga masalah. 
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1. Adakah konstribusi pembelajaran matematika berbasis Realistic Mathematics 

Education terhadap hasil belajar ? 

2. Adakah konstribusi kemampuan komunikasi matematika siswa terhadap hasil 

belajar ? 

3. Adakah interaksi pembelajaran matematika berbasis Realistic Mathematics 

Education dan kemampuan komunikasi matematika siswa terhadap hasil 

belajar ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji konstribusi pembelajaran matematika berbasis Realistic 

Mathematics Education terhadap hasil belajar. 

2. Untuk menguji konstribusi kemampuan komunikasi matematika siswa 

terhadap hasil belajar. 

3. Untuk menguji interaksi pembelajaran matematika berbasis Realistic 

Mathematics Education dan kemampuan komunikasi matematika siswa 

terhadap hasil belajar. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Dilihat dari segi teoritis 

a. Sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian pendidikan matematika 

dengan menggunakan Realistic Mathematics Education 

b. Memberikan gambaran yang jelas pada guru tentang pembelajaran 

matematika berbasis Realistic Mathematics Education dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa 

2. Dilihat dari segi praktis 

a. Memberikan informasi dan masukan bagi calon guru dan guru matematika 

dalam menentukan alternatif pembelajaran matematika 

b. Dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika pada siswa serta 

membantu siswa dalam menciptakan semangat kerja sama 

c. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka memperbaiki 

pembelajaran matematika di sekolah-sekolah 

 

 


