
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 

Tahun 2003, adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  Pendidikan mengemban amanah utama 

mengembangkan sumber daya manusia yaitu:  mengantarkan masyarakat pada 

kecerdasan, kemandirian, dan berkepribadian yang luhur. Masyarakat yang 

demikian merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa dalam 

segala aspek baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. 

 

Perlu pendidikan yang berkualitas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 

di atas. Kualitas suatu pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari hasil keluaran 

yang berupa hasil ujian nasional, namun kemantapan jati diri siswa yang yang 

merupakan hasil dari suatu proses pendewasaan.  Hal demikian akan terefleksi 

dari pola tingkah lakunya yang makin menjadi baik, mandiri dan bertanggung 

jawab.  Tetapi beberapa fakta di masyarakat, siswa berbagai tingkat lulusan, 

sebagian masih menunjukkan perilaku yang kurang baik,  bahkan sampai 

menjadi fenomenal.  Bentuk-bentuk perilaku yang ditampilkan sangat 

bervariasi, antara lain seperti rendahnya 

motivasi berprestasi siswa, perkelaian pelajar, rendahnya etika, kenakalan 

remaja dan dekadensi moral dihampir semua lapisan masyarakat merupakan 

potret hasil pendidikan nasional yang belum mampu menjadi solusi persoalan 

bangsa.  Berbagai kritikan tajam datang dari masyarakat dan dunia kerja, 

lulusan yang diterima ternyata belum mempunyai pengetahuan dan keahlian 

sesuai yang dibutuhkan. Guru, sekolah pemerintah, dan masyarakat harus 

mempunyai standar yang seiring mengenai kualitas suatu pendidikan agar bisa 

senergis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

 

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan, diantaranya 

pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran yang ada belum maksimal. 

Gambaran di atas menunjukkan ada yang salah pada sistem pendidikan kita 

(Hanafiah, 2009: 1). Berbagai upaya perbaikan dan pembaharuan dibidang 

pendidikan telah dilakukan pemerintah seperti dalam bentuk pembaharuan 

kurikulum,  peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional guru, 

peningkatan managemen pendidikan serta pembangunan sarana prasarana 

pendidikan. Tim pemantau independen (TPI) pada pelaksanaan ujian nasional 



(UN), juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan berbagai kalangan 

serta masyarakat terhadap sekolah dalam penyelenggaraan UN. 

 

Pelajaran Matematika merupakan salah satu pelajaran yang ada di dalam 

pelaksanaan UN dan sangat penting dalam wahana ilmu pengetahuan, dimana 

aspek terapan maupun penalaranya digunakan dalam penguasaan ilmu dan 

teknologi. Pendidikan matematika juga mempunyai peranan yang urgen dalam 

mewujutkan tujuan pendidikan nasional dalam membentuk karakter bangsa, 

karena diseluruh aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) nyaris 

menggunakan matematika, oleh karenanya jika kualitas pendidikan 

matematika rendah maka bangsa Indonesia sulit mengejar kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Definisi matematika tersebut sesuai seperti yang 

tertuang dalam  pedoman umum KTSP bahwa “matematika merupakan ilmu 

yang universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia, 

perkembangan dibidang IPTEK dilandasi oleh perkembangan matematika 

dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit”. 

 

Konsep-konsep matematika tersusun secara  hirarkis, terstruktur, logis dan 

sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang 

paling kompleks.  Lambang-lambang matematika juga sarat dengan 

kesepakatan-kesepakatan yang harus ditaati.  Ini wahana yang tepat untuk 

melatih siswa mentaati nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Sementara dalam 

masyarakat banyak kesepakatan yang harus ditaati sebagai nilai-nilai 

kehidupan. Karakteristik pembelajaran matematika tersebut mampu melatih 

pola pikir siswa untuk mempunyai kemampuan berfikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja sama, ini memberi bekal 

pada peserta didik untuk mampu memperoleh, mengelola dan memanfaatkan 

informasi agar mampu survive dalam memasuki sektor ekonomi yang produktif 

dan kompetitif, dan yang lebih penting adalah menjadi manusia yang 

seutuhnya.  Hal tersebut menunjukan adanya korelasi antara perbaikan 

kualitas pendidikan matematika dengan pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. 

 

Sementara pendidikan matematika sekolah belum mencapai tujuan yang 

diharapkan. Marpaung (2003:1) mengungkapkan “pendidikan matematika kita 

selama ini belum berhasil meningkatkan pemahaman matematika yang baik 

pada siswa, justru masih menimbulkan persepsi bahwa matematika sebagai 

ilmu yang sukar dikuasai, tidak bermakna, membosankan, menyebabkan stres 

pada diri siswa.“  situasi ini tentunya menjadi tugas yang harus diemban guru 



bagaimana membuat model pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa,  

sehingga tumbuh keinginan belajar matematika. 

 

Mutu pendidikan matematika di SMP N 21 Bandar Lampung juga masih 

rendah.  Hal ini dapat dilihat dari rata-rata prestasi belajar   disetiap jenjangnya. 

Pada Tabel 1. 1 disajikan diskripsi nilai rata – rata uji kompetensi  kelas IX  pada 

standar kompetensi melakukan pengolahan dan penyajian data dan memahami 

peluang kejadian sederhana.  Adapun kelas VIII adalah  nilai rata-rata  pada uji 

kompetensi memahami sistem linier dua variabel,  dan menggunakannya 

dalam pemecahan masalah.  Kelas VII  Nilai rata-rata uji kompetensi pada 

kompetensi dasar memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan 

penggunaanya dalam pemecahan masalah.  Diskripsi dari  prestasi siswa pada 

kelas VII sampai dengan kelas IX  adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. 1 Rata-rata Prestasi Belajar Matematika Kelas VII-IX TP. 2009-2010 

No Kelas VII 

Nilai 

Rata-

rata 

Kelas 

VIII 

Nilai 

Rata-rata 
Kelas IX 

Nilai Rata-

rata 

1 VII A 53,90 VIII A 40,57 IXA 50,90 

2 VII B 53,75 VIII B 50,06 IXB 50,10 

3 VII C 53,01 VIII C 60,80 IXC 63,40 

4 VII D 49,10 VIII D 50,30 IXD 59,20 

5 VII E 53,65 VIII E 50,37 IXF 59,32 

6 VII F 52,00 VIII F 61,90   

 

 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar rata-rata prestasi 

belajar matematika di setiap jenjang di SMP N 21 Bandar Lampung  dengan  

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  sebesar 62,00 masih banyak siswa yang 

belum tuntas.  Hal tersebut menunjukan adanya  permasalahan yang perlu 

dicari pemecahannya.  Salah satunya guru harus terus menggali pengetahuan 

baik materi maupun prinsip-prinsip pembelajaran dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pembelajaran. 

 

Tugas guru matematika bukan sekedar memberikan konsep-konsep 

matematika tetapi menciptakan pembelajaran yang efektif,  yaitu mendorong 

siswa untuk menguasai konsep tersebut melalui pembelajaran yang interaktif, 

dengan memberikan masalah yang menantang yang berada dilingkungan 

siswa.  Sehingga secara aktif siswa membangun konsep matematika. Hal 

tersebut terkait makna pembelajaran matematika  yang didefinisikan NCTM 

(2000) dalam Walle (2008: 3) bahwa “mengajar matematika yang afektif 



memerlukan pemahaman tentang apa yang siswa ketahui dan perlukan untuk 

belajar dan kemudian memberi tantangan dan mendukung mereka untuk 

mempelajarinya dengan baik”.  Peran guru sebagai pembimbing dan fasilitator 

dalam menemukan konsep dan menyelesaikan masalah sangat berpengaruh 

pada penguasaan matematika siswa. 

 

Melihat pentingnya pelajaran matematika di sekolah untuk mencerdaskan pola 

berfikir siswa, maka masalah rendahnya prestasi belajar matematika siswa 

perlu diupayakan pemecahanya.  Guru harus memahami hakekat belajar 

matematika.  Belajar matematika bukan sekedar belajar menghafal rumus-

rumus atau memperbanyak latihan soal-soal, tapi lebih dari itu  belajar 

matematika adalah suatu proses memahami fakta-fakta, hubungan-hubungan, 

ruang, dan bentuk dari pengetahuan numerik, sehingga hasil belajar 

matematika berupa perubahan kemampuan pengetahuan matematika tentang 

fakta, konsep, prinsip dan ketrampilan. Selain dari itu belajar matematika 

mampu membangun kecerdasan intelektual ketekunan, keuletan, kepercayaan 

diri dan pada akhirnya membagun skill untuk mendorong siswanya menjadi 

manusia yang cerdas dan produktif . 

 

Perlu pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa.  

Mengindentifikasi apa yang telah diketahui dan apa yang diperlukan siswa 

merupakan salah satu strategi dalam memilih pendekatan yang akan 

berlangsung. Salah satu pendekatan yang mampu menghilangkan sekat antara 

matematika dengan kehidupan siswa adalah pembelajaran matematika 

realistik.  Pendekatan tersebut mampu menfasilitasi siswa untuk membangun 

konsep-konsep matematika melalui skemata yang dimilikinya. Penting sekali 

pada proses membangun konsep, diawali dengan mengangkat berbagai situasi 

(konsteks) sebagai awal permasalahan, kemudian siswa diarahkan membuat 

permodelan dan akhirnya siswa menkonstruk konsep yang sedang dipelajari 

sehingga terjadi proses pembelajaran bermakna. 

 

Menurut Dahar dalam Trianto (2007: 25) “belajar bermakna merupakan suatu 

proses dikaitkanya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang”.  Pada dasarnya struktur kognitif siswa 

sudah terbentuk konsep -konsep matematika dan hubungan-hubunganya, 

seperti contoh,  konsep bilangan bulat negatif hubunganya dengan suhu pada 

lemari pendingin atau suhu pada negara yang mempunyai suhu di bawah 0.  

Hal ini telah dipelajari baik di sekolah maupun dikehidupan.  Sehingga jika 

pembelajaran didasarkan pada skemata siswa, maka siswa secara aktif 

menkonstruksi konsep melalui proses asimilasi dan akomodasi sesuai dengan 

skemata yang telah dimilikinya. 



 

Pendekatan  matematika realistik adalah suatu pendekatan pembelajaran 

matematika yang mematematisasi kehidupan riil siswa sebagai titik tolak 

penemuan konsep matematika. Pola pembelajaran matematika dimulai dari 

konteks dunia nyata atau hal-hal yang terjangkau oleh pikiran siswa kemudian 

siswa tersebut mengembangkan model sendiri untuk menyelesaikan masalah 

dari model tersebut siswa mengkontruksi konsep matematika menuju ketingkat 

formal.  Tentu setiap kelompok akan menemukan strategi yang berbeda-beda 

dalam memecahkan masalahnya. Pada runtutan terakhir guru membimbing 

siswa menemukan konsep-konsep matematika  formal.  Pada tahap ini guru 

membimbing siswa dalam invention dan reinvention. 

 

Pendekatan pembelajaran matematika mekanistik merupakan pendekatan yang 

menekankan pada practice procedural dan memperbanyak latihan dalam melatih 

ketrampilan siswa (drill). Pengetahuan guru tentang pembelajaran kontektual 

sebagian besar masih pada  pembelajaran yang diakhiri dengan mengerjakan 

soal-soal pemecahan masalah (kontektual). Pembelajaran tersebut 

sesungguhnya hanya mencapai tujuan yang bersifat material saja. Tujuan 

Sebagai bagian dari pendekatan mekanistik yang akan diperoleh siswa dari drill 

menurut Walle (2008: 70)  adalah (1) peningkatan kemampuan dengan strategi 

namun hanya dengan strategi yang telah dipelajari saja, (2) fokus pada sebuah 

metode dan mengesampingkan alternatif – alternatif yang fleksibel, (3) 

pemahaman yang berbeda antara guru dan siswa, (4) pandangan berorientasi 

aturan tentang matematika. Pendekatan ini banyak diakui guru lebih banyak 

berhasil karena indikator ketercapaian belajar siswa dilihat dari kemampuan 

siswa mengerjakan soal dengan prosedur yang sudah dipelajari dan siswa 

dianggap sudah faham jika siswa terampil dalam menggunakan prosedur. 

 

Sementara guru mengontrol penuh baik materi maupun strategi penyelesaian 

masalahnya. Sehingga setiap siswa mempunyai cara yang sama dalam 

menyelesaikan soal. Karena setiap siswa menggunakan prosedur baku. 

Pembelajaran matematika dilakukan secara algoritma atau dengan intruksi-

intruksi dimulai dari konsep yang paling sederhana sampai dengan yang 

kompleks.  Penguasaan konsep siswa dilatih dengan soal-soal pemecahan 

masalah.  Masalah-masalah kontektual digunakan sebagai penyimpulan atau 

sebagai aplikasi.  Pembelajaran tersebut lebih menekankan pada hasil dari pada 

proses. 

 

Pembelajaran yang tidak berorientasi pada pengalaman siswa untuk 

mengembangkan konsep matematika cenderung pemberian konsep secara 

abstrak dan text book oriented sehingga persepsi siswa konsep-konsep 



matematika adalah konsep-konsep yang sudah jadi atau siap pakai untuk 

dihafal dan digunakan untuk memcahkan masalah, baik masalah pada 

matematika maupun pada mata pelajaran lain.  Hal ini menjadikan matematika 

terpisah dari kehidupan siswa dan merupakan mata pelajaran yang tidak 

menarik karena siswa tidak mempunyai gambaran tentang matematika.  

Tujuan pembelajaran lebih menekankan pada tujuan material. Tujuan yang 

bersifat material menurut Soedjadi dalam Trianto (2000: 138)  yaitu “ tujuan 

yang menekankan pada kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan 

matematika, tujuan inilah yang selama ini di anggap paling penting sehingga 

latihan soal secara terus menerus ditujukan kepada keberhasilan lulus ujian, 

atau UMPTN”,  jika tujuan materiil ini yang menjadi fokus bagi guru tidak 

mengherankan banyak siswa terampil mengerjakan soal matematika tapi tidak 

memahami sehingga prosedur yang telah dipelajari jika tidak dilatih kembali 

akan cepat lupa. 

 

Selain pendekatan  pembelajaran,  ketepatan evaluasi hasil belajar juga sangat 

menentukan.  Fungsi evaluasi selain untuk mendapat informasi  ketercapaian 

tujuan pembelajaran juga sebagai umpan balik bagi proses belajar yang baru 

berlangsung.  Ujian nasional yang berbentuk pilihan jamak sering menjadi 

acuan guru untuk melaksanakan evaluasi dengan bentuk soal pilihan jamak.  

Dan siswapun dengan sigap dalam menjawab soal tersebut.  Kondisi tersebut 

sangat berbeda jika siswa diberikan soal dalam bentuk uraian, mereka akan 

mengeluh sulit, dan tidak mampu mengungkapkan pikiranya secara mandiri.  

Jika demikian keadaanya ada kemungkinan proses pembelajaran matematika 

yang selama ini dilakukan tidak mampu melatih siswa untuk bernalar atau 

menyampaikan ide-ide matematikanya secara mandiri.  Banyak siswa bagus 

memperoleh hasil yang bagus dalam mengerjakan sola pilihan jamak namun 

gagal ketika diberikan soal berbentuk obyektif.  Sebaliknya siswa yang mampu 

mengerjakan soal bentuk obyektif mereka relatif mampu mengerjakan soal 

bentuk pilihan jamak.  Namun prosentasi siswa yang mampu mengerjakan soal 

bentuk obyektif  prosentasinya relatif rendah. 

 

Bentuk soal obyektif memerlukan daya nalar dan argumentasi sesuai dengan 

kontrukisi pemikirannya sendiri tanpa bantuan pilihan jawaban.  kemajuan 

belajar dapat dievaluasi dari jawaban yang diberikan, karena dengan soal 

tersebut menuntut kemampuan siswa mengemukakan, menyusun, dan 

memadukan gagasan yang telah dimiliki dengan menggunakan kata-kata 

sendiri, sehingga memungkinkan siswa menjawab pertanyaan secara bebas. 

melatih pola pikir siswa untuk berfikir kritis, analitis sehingga mampu 

membuat prediksi dan kesimpulan. Sedangkan bentuk soal pilihan jamak 

menurut Safari  (2004: 21) bahwa “ Soal bentuk pilihan ganda merupakan soal 



yang telah disediakan jawabanya".  Pada soal bentuk pilihan jamak siswa tidak 

dituntut menggunakan argumentasinya dalam menjawab tapi lebih pada 

ketepatan dan kecepatan dalam memilih jawaban yang benar.  Hal ini dapat 

disiasati dengan latihan soal, semakin intensif siswa berlatih mengerjakan soal 

maka akan semakin tinggi prestasinya.  Permasalahanya, prestasi yang seperti 

ini yang menjebak baik sekolah maupun masyarakat dalam memandang 

pendidikan matematika pembelajaran ditujukan pada keberhasilan siswa 

menjawab soal-soal ujian, bukan pada penerapan. 

 

Evaluasi atau tes dengan soal-soal pilihan ganda dari tingkat SD hingga 

perguruan tinggi dinilai pembiasaan menjerumuskan siswa.  Kondisi 

tersebut mengakibatkan siswa Indonesia hanya kuat dalam kemampuan 

menghafal atau di level pengetahuan, sedangkan kemampuan menalar 

dan menerapkan ilmu pengetahuan sangat rendah”.  Selain itu bentuk 

soal pilihan jamak kadang justru memberikan peluang  siswa untuk 

mengerjakan soal secara untung-untungan dan kurang mengeksplorasi 

kemampuan siswa yang sebenarnya. 

 

Melihat relevansi tujuan  pendekatan pembelajaran mekanistik dan 

karakteristik soal pilihan jamak, pendekatan pembelajaran matematika 

mekanistik lebih relevan jika diukur dengan soal obyektif.  Hal ini karena soal 

bentuk pilihan jamak tidak mengungkap proses berfikir yang tinggi dan 

mendalam, namun lebih pada mengungkap daya ingat dan hafalan. 

Ketrampilan menggunakan prosedur yang telah dipelajari secara lebih intensif 

akan membantu siswa memilih jawaban yang tepat atas jawaban yang telah 

disediakan. 

 

Bentuk soal obyektif memerlukan daya nalar dan argumentasi sesuai dengan 

kontruksi pemikirannya sendiri tanpa bantuan pilihan jawaban. Fleksibilitas 

cara berfikir siswa lebih leluasa. Banyak cara untuk memecahkan masalah, 

karena setiap siswa mempunyai strategi  yang berbeda dalam menafsirkan 

jawaban. Hal tersebut memerlukan pemahaman matematika walaupun 

ketrampilan prosedur juga menunjang.  Pendekatan yang melatih pola pikir 

siswa untuk berfikir kritis, analitis sehingga mampu membuat prediksi dan 

kesimpulan adalah pendekatan pembelajaran realistik. Jika siswa lebih senang 

merespon soal pilihan jamak dari pada soal essai hal ini dimungkinkan karena 

pendekatan pembelajaran sebagian besar masih menggunakan pendekatan 

pembelajaran mekanistik yang menekankan pada  practice procedural dan 

memperbanyak latihan dalam melatih ketrampilan siswa, tetapi belum mampu 

menanamkan  konsep matematika yang sesungguhnya. 

 



Dari uraian di atas terlihat ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode 

evaluasi dan cara belajar siswa.  Oleh karenanya  interaksi antara pendekatan 

dengan teknik penilaian tertentu perlu diperhatikan.  Hal ini sesuai salah satu 

dari tujuan evaluasi yang diungkap oleh Tayibnapis (2000: 20) “ada keterkaitan 

antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi 

biasanya akan menentukan cara belajar siswa , sebaliknya tujuan evaluasi akan 

menentukan menentukan metode evaluasi yang digunakan oleh guru”.  

Bagaimana perbedaan jika hal tersebut dilakukan misalnya dengan pendekatan 

realistik dengan pendekatan mekanistik dan bagaimana perbedaan masing-

masing pendekatan jika diberikan bentuk soal yang berbeda untuk melihat 

apakah perlakuan tersebut cukup tepat  dan perlu diperhatikan sebagai salah 

satu usaha untuk perbaikan prestasi belajar siswa. 

 

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan di atas,  maka dipandang  perlu 

untuk melakukan penelitian perbedaan bentuk pendekatan pembelajaran 

dilihat dari bentuk soal yang disajikan terhadap prestasi belajar siswa kelas VII 

SMP Negeri 21 Bandar Lampung. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan adalah sebagai berikut. 

 

1. Mutu pendidikan matematika rendah. 

2. Pembelajaran matematika di sekolah didominasi dengan simbol-simbol 

dan hitungan-hitungan kaku, sehingga pembentukan konsep 

cenderung abstraks. 

3. Siswa belum memperoleh pengalaman belajar bermakna. 

4. Pendekatan mekanistik masih dijadikan pendekatan andalan guru, 

sedangkan pendekatan ini hanya menjadikan siswa terampil 

mengerjakan matematika dengan prosedur baku yang diajarkan guru 

5. Interaksi antara penerapan pendekatan pembelajaran matematika 

realistik dengan penggunaan teknik penilaian yang berbeda pada siswa 

kelas VII SMP N 21 Bandar Lampung. Perlu diperhatikan 

6. Perbedaan prestasi belajar siswa dengan pendekatan realistik dan 

mekanistik belum menjadi perhatian. 

7. Penilaian matematika yang dilakukan cenderung menggunakan pilihan 

jamak sehingga kedalaman penguasaan konsep  siswa kurang dapat 

terukur. 



8. Siswa lebih menyenangi soal pilihan jamak karena rata-rata 

kemampuan siswa pada level pengetahuan dan lemah pada 

kemampuan menalar dan menerapkan. 

9. Siswa pada umumnya tidak mampu mengerjakan soal dalam bentuk 

essai. 

10. Perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang diberikan 

pendekatan pembelajaran matematika realistik dengan siswa yang 

diberikan pendekatan mekanistik dengan bentuk soal uraian perlu 

diperhatikan. 

11. Pendekatan pembelajaran matematika realistik memungkinkan siswa 

memperoleh prestasi lebih baik dari pada pendekatan mekanistik, 

tetapi kemungkinan lemahnya pengetahuan guru terhadap PMR yang 

menyebabkan guru masih menggunakan pendekatan mekanistik. 

12. Perbedaan prestasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan 

realistik dengan siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan mekanistik 

dengan bentuk soal pilihan jamak perlu diperhatikan. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 

Untuk mengetahui perbedaan  sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini adalahsebagai berikut. 

1. Interaksi antara penerapan pendekatan pembelajaran matematika 

dengan penggunaan teknik penilaian yang berbeda terhadap prestasi 

belajar matematika pada siswa kelas VII SMP N 21 Bandar Lampung. 

2. Perbedaan prestasi belajar siswa dengan pendekatan realistik dan 

mekanistik . 

3. Perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang diberikan 

pendekatan pembelajaran matematika realistik dengan mekanistik 

yang diberi bentuk soal uraian. 

4. Perbedaan prestasi belajar siswa yang diberikan pendekatan realistik 

dengan pendekatan mekanistik yang diberi bentuk soal pilihan ganda. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan 

permasalahanya sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran 

matematika dengan pemberian bentuk soal terhadap prestasi belajar 

matematika siswa? 



2. Apakah terdapat  perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang 

dibelajarkan dengan pendekatan matematika realistik dan siswa yang 

dibelajarkan dengan pendekatan mekanistik? 

3. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang 

diberikan pendekatan realistik dengan pendekatan mekanistik yang 

diberi bentuk soal uraian? 

4. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang dibelajarkan 

dengan pendekatan realistik dengan pendekatan mekanistik yang 

diberi bentuk soal pilihan ganda? 

1.5. Tujuan Penelitian. 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

pendekatan pembelajaran dan bentuk soal terhadap prestasi belajar 

matematika siswa SMP Negeri 21 Bandar Lampung.  Sedangkan tujuan 

penelitian secara operasional untuk mengetahui: 

1. adanya interaksi antara pendekatan pembelajaran matematika dengan 

pemberian bentuk soal terhadap prestasi belajar matematika siswa; 

2. perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang dibelajarkan dengan 

pendekatan pembelajaran matematika realistik dengan siswa yang 

dibelajarkan dengan pendekatan mekanistik; 

3. perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang dibelajarkan dengan 

pendekatan pembelajaran matematika realistik dengan siswa yang 

dibelajarkan dengan pendekatan mekanistik yang diberi bentuk soal 

uraian; 

4. perbedaan prestasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan 

Realistik dengan siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan 

mekanistik yang diberi  bentuk soal pilihan ganda. 

1.6. Manfaat  Penelitian. 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis. 

Secara teoritis hasil  penelitian ini  memberi manfaat sebagai 

sumbangan ilmu pengetahuan khususnya teknologi pendidikan dan 

sebagai langkah awal dari penelitian lanjutan bagi para mahasiswa 

dalam rangka  pengembangan ilmu pengetahuan  dalam bidang 

pendidikan juga menjadi pertimbangan bagi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah. 

 

 

 



 

1.6.2 Manfaat  praktis 

 

1.6.2.1  Bagi Siswa. 

Manfaat penelitian ini bagi siswa adalah: 

a. merubah persepsi siswa bahwa matematika itu sulit bagi siswa 

dan menjadikan mereka menyenangi dan butuh matematika; 

b. melatih ketrampilan siswa untuk mengkonstruksi konsep dan 

memecahkan masalah matematika baik soal berbentuk pilihan 

ganda maupun uraian dan 

c. membantu siswa untuk dapat mengaplikasikan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1.6.2.2  Bagi Guru 

 

Sebagai wawasan bagi guru tentang alternatif pendekatan 

pembelajaran yang lebih baik, menyenangkan, dan proses 

pembelajaran yang bermakna dalam rangka peningkatan kualitas 

pendidikan matematika. 

 

1.6.2.3  Bagi Lembaga 

 

Memberikan fasilitas dan menumbuhkan optimisme tentang masa 

depan pendidikan matematika melalui perbaikan kualitas SDM 

dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. 
 


