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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Matematika yang menjadi peluang dalam keberhasilan di dunia perlu 

ditinjau dalam proses pembelajaran. Pembelajaran matematika yang sudah 

dikenal dari tingkat dasar hingga tingkat menengah masih mengalami banyak 

kesulitan belajar. Hal ini selaras dengan data PISA (Programme for 

International Student Asesment) Indonesia berada pada rangking 64 dengan 

nilai matematika 375 dari 65 peserta, artinya satu tingkat di atas Peru dengan 

nilai 368 dimana Peru merupakan rangking terakhir (www.oecd.org/pisa/, 

diakses tanggal 16 Oktober 2015). Melihat hasil dari PISA tentunya sudah 

dapat menggambarkan kemampuan siswa di Indonesia masih merasa kesulitan 

dan perlu bantuan guru dalam belajar matematika secara cermat. Artinya 

masalah kesulitan belajar pada siswa masih mendominasi problem belajar 

matematika.  

Masalah demi masalah terus menjadi kesulitan siswa dalam belajar 

matematika. Salah satunya karena faktor metode pembelajaran yang masih 

konvensional sehingga hasil belajar tidak selalu meningkat dan kurang aktifnya 

siswa dalam pembelajaran.  

Hasil observasi awal yang dilakukan tanggal 3 Desember 2015 pada siswa 

kelas XA SMA Muhammadiyah Plus Salatiga semester gasal tahun ajaran 

2015/2016 yang berjumlah 24 siswa, siswa laki-laki 10 orang dan siswa 

perempuan 14 orang diperoleh: 1) siswa yang memperhatikan terhadap 

penjelasan guru saat kegiatan pembelajaran berlangsung sebanyak 8 siswa 

(33,33%), 2) siswa yang mengemukakan ide, pendapat dan pertanyaan saat 

kegiatan belajar mengajar sebanyak 5 siswa (20,83%), 3) siswa menyelesaikan 

persoalan dan membuat kesimpulan sebanyak 6 siswa (25%).  Siswa yang 

mendapat nilai diatas kriteria ketuntasan minimal (65) sebanyak 6 siswa 

(25%). 

http://www.oecd.org/pisa/
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Perlu adanya peningkatan keaktifan belajar siswa sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar. Keaktifan belajar siswa perlu ditunjukan saat 

proses pembelajaran. Guru sebagai fasilitator berperan mengajak siswa untuk 

aktif dalam memahami konsep dan menyelesaikan persoalan matematika.   

Banyak cara yang dapat ditempuh guru untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dan meningkatkan hasil belajar. Salah satunya dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat kepada siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah pendekatan RME (Realistic Mathematic Education). 

Menurut Gravermeijer dalam Dwi C (2003:12) pendekatan RME  merupakan 

suatu pendekatan yang berasumsi perlu adanya pengaitan antara matematika 

dengan realitas yang ada dan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari–hari. 

Masalah realistik ini bukan berarti masalah yang selalu konkret dapat dilihat 

oleh mata tetapi termasuk hal–hal yang mudah dibayangkan oleh siswa. Selain 

itu, siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali dan 

mengkontruksi konsep matematika dengan bimbingan guru. 

Dengan siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep, saat itu 

juga siswa belajar aktif dalam menganalisis sebuah materi. Siswa perlu 

membaca, memahami, bertanya jika kurang paham sehingga dengan 

mengimplementasikan pendekatan RME diharapkan siswa dapat berperan aktif 

menemukan konsep. Namun yang sering dijumpai saat di kelas, siswa yang 

kurang aktif masih mendominasi pembelajaran di kelas. Hal ini berakibat 

buruk pada hasil belajar. Sehingga perlu adanya jalan keluar untuk membantu 

meningkatkan keaktifan belajar siswa.  

Siswa yang telah memahami konsep dengan benar akan terlatih untuk 

berpikir mandiri secara logis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari–hari. Pemahaman konsep dan kemampuan berpikir logis memerlukan  

pengetahuan dari pengalaman siswa saat belajar. Jika siswa dalam 

pembelajaran kurang aktif maka tugas guru memberikan usaha motivasi, 

mengajak siswa untuk mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab soal, 

melatih dan menggali kemampuan dan pengetahuan siswa.  



3 

 

Untuk kemajuan siswa dalam pembelajaran matematika dilakukan 

penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Hal ini bertujuan agar sekolah 

dapat mengetahui kemajuan belajar siswa yang kompeherensif. Proses yang 

tidak boleh ditinggalkan dalam pembelajaran matematika adalah penilaiaan 

yang menjadi tolak ukur keberhasilan siswa. Penilaian yang baik salah satunya 

dapat memperbaiki kualitas pembelajaran siswa atau penilaaian formatif 

Asesment for Learning (AfL). Akhir pembelajaran guru harus memberikan 

umpan balik (feed back) terhadap perkembangan siswa serta memperbaikinya, 

sehingga mengetahui letak kesalahan dan keterbatasan pada hasil pekerjaan 

siswa. AfL adalah penilaian formatif dengan tujuan menekankan pada asesmen 

untuk perbaikan bukan asesmen  untuk melihat seberapa banyak pengetahuan 

siswa yang telah dikuasai (Budiyono,2011:21). Penilaian AfL melalui umpan 

balik dari guru dimungkinkan menjadi salah satu alternatif agar menjadi lebih 

baik dalam hasil belajar matematika ditinjau dari keaktifan siswa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Apakah penerapan pendekatan RME berbasis AfL dapat meningkatkan 

keaktifan belajar matematika bagi siswa kelas XA semester gasal SMA 

Muhammadiyah Plus Salatiga tahun 2015/2016 

2. Apakah penerapan pendekatan RME berbasis AfL dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika bagi siswa kelas XA semester gasal SMA 

Muhammadiyah Plus Salatiga tahun 2015/2016 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini  adalah : 

1. Meningkatkan  keaktifan belajar matematika dengan  pendekatan RME 

berbasis model AfL  

2. Meningkatkan hasil belajar matematika setelah diterapkan pendekatan 

RME berbasis AfL 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan   

tentang : 

a. Penerapan pendekatan RME berbasis AfL untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika 

b. Penerapan pendekatan RME berbasis AfL untuk meningkatkan 

keaktifan belajar matematika 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  : diharapkan setelah mengimplementasikan pendekatan 

secara realistik, siswa dapat meningkatkan keaktifan belajar baik di 

kelas maupun di rumah. Sehingga hasil belajar yang dicapai juga 

mengalami peningkatan.  

b. Bagi guru : diharapkan melalui penelitian ini guru dapat menggunakan 

pendekatan realistik yang dapat meningkatan keaktifan dan hasil 

belajar. Selain itu guru dapat berinovasi serta merefleksi dari penilaian 

di kelas yang bertujuan untuk mendapatkan feed back dari siswa. Di sisi 

lain guru dapat memperbaiki cara mengajar, dan meningkatkan kinerja 

sebagai guru profesional.  

c. Bagi sekolah : melalui penelitian ini sekolah dapat berperan aktif dalam 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar dengan melakukan pendekatan 

kepada siswa untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, juga dapat meningkatkan 

kualitas sekolah.  

d. Bagi peneliti : penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan tentang 

pembelajaran yang efektif dan dapat meningktan keaktifan dan hasil 

belajar siswa dengan pendekatan yang tepat. 

 


