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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang menjadi dasar 

perkembangan teknologi modern. Pesatnya perkembangan teknologi dewasa 

ini juga diilhami oleh perkembangan matematika diberbagai bidang, seperti 

aljabar, geometri, teori peluang,  kalkulus dan masih banyak lagi. Sehingga, 

untuk menguasai perkembangan teknologi di masa depan, perlu penguasaan 

matematika yang kuat sedini mungkin untuk generasi bangsa. Hal tersebut 

menjadi alasan kuat matematika menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari 

diberbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Matematika yang seharusnya menjadi mata pelajaran yang logis dan 

sangat bermanfaat tersebut justru selama ini kurang disenangi oleh siswa. 

Siswa terlanjut menganggap bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang abstrak dan sulit dipahami. Paradigma tersebut semakin melekat 

dipikiran siswa membuat siswa enggan untuk belajar matematika. Akibatnya 

prestasi hasil belajar siswa tergolong rendah. Berikut adalah data hasil Ujian 

Nasional (UN) Matematika Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 

2014/2015 Pusat Penilaian Pendidikan (PUSPENDIK). 

Hasil UN SMK Swasta dan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2014/2015 

Tabel 1. Hasil UN Matematika SMK Swasta dan Negeri Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2014/2015 (PUSPENDIK). 

NILAI 

UJIAN 

Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

Inggris 
Matematika Kompetensi 

Jumlah 

Nilai 

Kategori B D D A C 

Rata-Rata 72.91 56.86 56.02 85.45 271.24 

Terendah 8.0 12.2 2.5 30.0 26.0 

Tertinggi 100.0 100.0 100.0 100.0 394.0 

Standar 

Deviasi 
13.69 13.68 20.92 7.86 41.31 
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Tabel 2. Hasil UN SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun 

2014/2015 (PUSPENDIK). 

NILAI 

UJIAN 

Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

Inggris 
Matematika Kompetensi 

Jumlah 

Nilai 

Kategori B D D A C 

Rata-Rata 70.83 54.41 45.66 87.05 257.95 

Terendah 10.4 16.3 2.5 72.9 91.5 

Tertinggi 100.0 93.9 100.0 99.3 379.5 

Standar 

Deviasi 
13.88 12.81 19.10 5.03 39.97 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ujian SMK 

tahun 2014/2015 matematika menjadi mata uji yang nilainya paling rendah 

ditingkat provinsi (Jawa tengah) maupun ditingkat kabupaten. 

Berbagai usaha terus dilakukan oleh para pengelola pendidikan 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya dalam mata 

pelajaran matematika. Upaya pendidik dalam meningkatkan berbagai 

variabel pengaruh hasil belajar turut menentukan keberhasilan siswa dalam 

memahami konsep-konsep matematika yang diajarkan. Dalam kurikulum 

2013, guru sebagai fasilitator pembelajaran dituntut untuk mampu 

mengelola dan mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu variabel 

pengaruh prestasi belajar khususnya bahan ajar berbentuk cetak. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 

tahun 2007 tentang Standar Proses, salah satunya mengukur tentang 

perencanaan proses pembelajaran yang menekankan bahwa guru 

diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber 

belajar. Bahan aja memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi secara mandiri, runtut, dialogis, dan sistematis sehingga siswa 

mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Sehingga 

perlu dikembangkan bahan ajar yang sesuai kebutuhan demi tercapainya 

tujuan pembelajaran secara menyeluruh. 

Perlunya mengembangkan bahan ajar tertuang dalam Panduan 

Pengembangan Bahan Ajar (Depdiknas, 2008: 122). Pertama, bahan ajar 
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yang tersedia belum mencukupi kebutuhaan sesuai kurikulum. Pada 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan telah 

ditetapkan oleh pemerintah, tetapi alat pencapaiannya diserahkan kepada 

pendidik. 

Kedua, Bahan ajar yang tersedia belum sesuai dengan karakteristik 

sasaran. Lingkup geografis, sosial, dan budaya mempengaruhi kecocokan 

bahan ajar dengan sasaran (siswa). Karakteristik siswa meliputi tahap 

perkembangan siswa, kemampuan awal yang telah dikuasai, minat, dan 

latar belakang keluarga. Perbedaan karakteristik tersebut akan 

mempengaruhi proses pembelajaran. Sehingga, bahan ajar perlu 

dikembangkan sesuai karakteristik siswa. 

Ketiga, adanya runtutan pemecahan masalah belajar. Materi 

pembelajaran matematika terkadang terkesan abstrak dan rumit, hal 

tersebut mengakibatkan siswa sulit memahami bahkan guru kesulitan 

untuk menjelaskannya. Maka, perlu mengembangkan bahan ajar yang 

tepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. 

Matriks merupakan salah satu materi pada mata pelajaran 

matematika yang diajarkan pada siswa kelas X SMK. Dalam 

penerapannya dikehidupan sehari-hari matriks dapat digunakan untuk 

menyelesaikan sistem persamaan linier, transformasi geometri, program 

komputer, dll. Hasil UN Matematika SMK pada tahun 2015 

(PUSPENDIK, 2017) menunjukkan daya serap (pemahaman) materi 

matriks pada tingkat Nasional adalah 52.26%, tingkat Provinsi Jawa 

Tengah 65.74, tingkat Kabupatern Sukoharjo 48.00%, dan tingkat sekolah 

sebagai objek penelitian yaitu SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo adalah 

48.49%, dengan kata lain utuk kabupaten sukoharjo dan khususnya SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo daya serap materinya tidak lebih dari 50%. 

Direktorat Pendidikan SMK telah menyediakan berbagai macam 

bahan ajar yang dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa. Namun, 

ketersediaan bahan ajar yang ada bersifat umum dan abstrak sehingga 

belum mampu membantu siswa mengkonstruksi pengetahuannya. 

Dibutuhkan penyajian bahan ajar yang lebih kontekstual untuk membantu 
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pemahaman siswa dan mendorongnya untuk mengkosntruksi 

pengetahuannya sendiri sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

Berdasarkan teori Piaget (dalam suparno, 2001: 24) terdapat empat 

tahap perkembangan kognitif siswa, yaitu tahap sensori motor (usia 0-2 

tahun), tahap pra operasi (usia 2-7 tahun), tahap operasi konkrit (usia 7-11 

tahun), dan tahap operasi formal (usia 11 tahun keatas). Berdasarkan teori 

Piaget tersebut, siswa SMK berada pada tahap operasi formal. Ciri dari 

tahap ini adalah siswa mampu menggunakan penalaran abstrak. Namun, 

sebagian besar siswa masih kesulitan untuk menalar permasalahan yang 

abstrak, sehingga permasalahan tersebut harus dikaitkan dengan 

permasalahan atau objek sehari-hari untuk membantu pemahaman siswa. 

Dalam pembelajaran, siswa perlu difasilitasi dalam menghubungkan 

materi pelajaran yang abstrak dengan persoalan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa akan lebih tertarik dengan matematika ketika sudah 

mualia mapu memahami dan mengetahui kegunaannya dalam 

penyelesaian permasahana sehari-hari, sehingga hal tersebut akan 

membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan uraian diatas, 

pendekatan pembelajaran yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah 

Realistic Mathematics Education (RME) atau Pembelajaran matematika 

Realistik. 

Pendekatana RME merupakan pedekatan yang berkaitan dengan 

pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari (Novikasari dalam 

Veloo, dkk; 2015). RME memulai pembelajaran dengan permasalahan 

realistik yang menjadikan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. 

Permasalahan realistik dapat berupa permasalahan yang dapat ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari atau permasalahan yang dapat dipikirkan 

siswa secara nyata. RME memandang siswa sebagai subjek pembelajaran 

yang memiliki pengetahuan atau pengalaman sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya. Dengan demikian, siswa harus aktif dalam mencari 

dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. 

Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan 

menarik yang mencangkup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat 
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digunakan secara mandiri (Depdiknas, 2007: 29). Modul akan membantu 

siswa belajar secara mandiri dan melatih kemampuannya dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.  

Berdasarkan latar belakang, perlu dikembangkan bahan ajar berupa 

modul yang menggunakan pendekatan realistik sebagai solusi atas 

permasalahana pembelajaran matematika khususnya materi matriks untuk 

siswa kelas X SMK. Sehingga, peneliti mengembangkan modul pada 

materi matriks dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) untuk kelas X SMK. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut. 

1. Motivasi belajar siswa kurang karena pembelajaran hanya berlangsung 

satu arah. 

2. Sebagian besar siswa belum mampu berpikir secara abstrak. 

3. Prestasi hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika tergolong 

rendah. 

4. Modul yang digunakan disekolah-sekolah kurang menerapkan konsep 

kontekstualitas bagi siswa. 

5. Masih terbatasnya bahan ajar yang memfasilitasi siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya, khususnya modul dengan pendekatan 

RME. 

6. Siswa masih kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan 

permasalahan matematika yang berkaitan dengan matriks. 

C. Pembatasan Masalah 

Melihat masih luasnya masalah yang diidentifikasi, maka penelitian ini 

dibatasi pada pengembangan modul materi matriks untuk  kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang diarahkan pada pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME). 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka masalah dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengembangan modul pada materi matriks dengan 

pendekatan RME untuk siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo? 

2. Bagaimana kelayakan modul materi matriks dengan pendekatan RME 

untuk siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo? 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menyusun modul pada 

materi mariks dengan pendekatan RME untuk siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

Secara khusus penelitian ini ada dua tujuan. 

1. Mengembangkan Modul pada materi matriks yang digunakan oleh siswa 

kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan pendekatan RME. 

2. Menguji kelayakan modul materi matriks dengan pendekatan RME untuk 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Secara teoritis hasil dari penelitian ini adalah untuk memperkaya 

keilmuan atau sebagai referensi tentang materi matriks untuk kelas X 

khususnya di SMK Muahammadiyah 1 Sukoharjo. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan kreatifitas dan kemampuan berfikir kritis siswa 

secara mandiri. 

2) Memfasilitasi pembelajaran siswa secara mandiri maupun 

kelompok. 

3) Meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika 

khususnya pada materi Matriks melalui pendekatan RME. 

4) Membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya 
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b. Bagi Guru 

1) Membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 

2) Membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. 

3) Memperkaya bahan ajar matematika khususnya pada materi 

Matriks. 


