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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang sesuai 

dengan pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional telah mengalami 

kemajuan yang berarti namun keberhasilan yang dicapai tidak lepas adanya 

kekurangan yang masih perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini hasil belajar siswa 

yang perlu ditingkatkan terutama hasil belajar matematika siswa. Hasil belajar 

merupakan bagian akhir dari proses belajar, dimana belajar itu sendiri memiliki 

tujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria ketuntasan. 

Hasil belajar matematika sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran. 

Penerapan strategi pembelajaran yang kurang tepat akan berdampak pada kurang 

maksimalnya hasil belajar. Ada beberapa macam strategi pembelajaran yang telah 

dilakukan guru dalam proses belajar, antara lain: strategi pembelajaran dengan 

strategi Group Investigation (GI) dan Realistic Mathematics Education (RME). 

Menurut Rusman (2012: 220) perencanaan pengorganisasian kelas 

dengan menggunakan teknik kooperatif Group Investigation (GI) adalah 

kelompok dibentuk oleh siswa itu sendiri dengan beranggotakan 2-6 orang, tiap 

kelompok bebas  memilih subtopik dari keseluruhan unit materi (pokok bahasan) 

yang akan diajarkan, dan kemudian membuat atau menghasilkan laporan 
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kelompok. Dengan menggunakan strategi pembelajaran GI siswa dapat bertukar 

pikiran dengan siswa yang lain dalam kelompok yang sama untuk menyelesaikan 

masalah. 

Realistic Mathematics Education (RME) merupakan strategi yang 

menggabungkan tentang apa itu matematika, bagaimana siswa belajar matematika 

dan bagaimana matematika harus diajarkan. Siswa  tidak boleh dipandang sebagai 

penerima pasif pengetahuan matematika yang sudah jadi. Pendidikan harus 

mengarahkan siswa kepada penggunaan berbagai situasi dan kesempatan untuk 

menemukan kembali dalam berbagai situasi. Dengan menggunakan strategi 

pembelajaran RME  siswa dapat mengimplementasikan apa yang telah diperoleh 

di sekolah kedalam kehidupan sehari-hari. 

Disamping strategi pembelajaran, kemandirian belajar juga sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Kemandirian belajar merupakan 

proses belajar dimana siswa mengandalkan kemampuan diri sendiri tanpa bantuan 

orang lain dalam menghadapi permasalahan sehingga dapat memperoleh hasil 

belajar yang maksimal. 

Atas dasar inilah peneliti membuat penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pembelajaran Matematika dengan Strategi Group Investigation dan Realistic 

Mathematics Education Ditinjau dari Tingkat Kemandirian Belajar Siswa pada 

Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah yang timbul adalah sebagai berikut, 

1. Hasil belajar matematika dipengaruhi oleh strategi pembelajaran dan 

kemandirian belajar. 

2. Tinggi rendahnya tingkat kemandirian belajar siswa sangat menetukan baik 

dan buruknya hasil belajar matematika. 

3. Strategi pembelajaran yang kurang tepat berdampak pada kurang 

maksimalnya hasil belajar. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis 

membatasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran Group Investigation (GI) dan Realistic Mathematics Education 

(RME). 

2. Indikator keberhasilan siswa adalah memperoleh hasil belajar yang memenuhi 

KKM. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar matematika 

siswa? 
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2. Adakah pengaruh hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat kemandirian 

belajar siswa? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dan kemandirian terhadap hasil 

belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini secara umum yaitu mengetahui perbedaan strategi 

pembelajaran GI dan RME terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari 

kemandirian belajar siswa. 

Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa. 

2. Perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat kemandirian belajar 

siswa. 

3. Interaksi antara strategi pembelajaran dan kemandirian terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran matematika. Adapun manfaatnya, 

antara lain: 
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a. Menambah wawasan mengenai perbedaan hasil belajar matematika 

setelah dilakukan pembelajaran dengan strategi RME dan GI. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pengaruh 

kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, dapat memperoleh pengalaman langsung dengan adanya 

kebebasan belajar secara aktif. 

b. Bagi guru, memberikan informasi atau gambaran dalam menentukan 

alternatif strategi pembelajaran matematika serta pengaruh kemandirian 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

c. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam hal prestasi belajar melalui 

pembelajaran yang tepat. 

d. Bagi Pembaca, dapat memperoleh pengetahuan tentang pengaruh 

pembelajaran GI dan RME terhadap hasil belajar matematika. 


