
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

 

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. 

Melalui pendidikan, potensi diri dan pola pikir seseorang akan meningkat. Dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2003 juga 

disebutkan bahwa: 

Proses pembelajaran peserta didik akan secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Melalui pendidikan, Indonesia juga bisa mengupayakan tujuan “Mencerdaskan 

kehidupan bangsa” seperti yang tertera pada pembukaan UUD 1945. 

 

Kualitas pendidikan merupakan salah satu indikator dari berkembangnya suatu 

negara. Pemerintah Indonesia pun telah bertindak secara aktif dengan menaikan 

anggaran untuk sektor pendidikan menjadi 20% dengan harapan kualitas 

pendidikan meningkat. Akan tetapi, kualitas pendidikan Indonesia tahun 2012 

mengalami penurunan. Berdasarkan laporan, The United Nations Development 

Programme (UNDP) tahun 2011 menyebutkan: 

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index 

(HDI) Indonesia mengalami penurunan dari peringkat ke-108 pada 2010 menjadi 

peringkat ke-124 pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan negara 

lain lebih maju dari Indonesia. Turunnya peringkat IPM Indonesia sangat ironis 

dan patut dievaluasi total karena APBN sebesar 20 persen sebagaimana ditetapkan 

Mahkamah Konstitusi belum mampu memajukan dunia pendidikan. Logikanya, 
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dengan naiknya anggaran pendidikan, seharusnya peringkat IPM Indonesia 

berbanding lurus dengan kenaikan tersebut. (Iskandar, 2012) 

 

 

Penurunan kualitas pendidikan di Indonesia mengindikasikan adanya Penurunan 

kualitas pendidikan matematika di Indonesia. Penurunan kualitas pendidikan 

matematika terlihat pada data survei Trends in International Mathematics and 

Science Studi (TIMSS). Pada tahun 2003, Indonesia berada di urutan ke 35 

dengan skor 411 dari 46 negara. Pada tahun 2007, Indonesia berada di urutan ke 

36 dengan skor 397 dari 49 negara. Pada tahun 2011, Indonesia berada di urutan 

ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara. Penilaian TIMSS berdasarkan tingkat 

pemecahan masalah terhadap matematika dan sains. Data tersebut diterbitkan 

ulang oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Penurunan peringkat dalam penilaian TIMSS harus disikapi dengan kritis 

khususnya pada sekolah menengah pertama. Rendahnya penilaian dari TIMSS 

akibat dari rendahnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika. 

Sebelum siswa dapat memecahkan suatu masalah matematika, siswa harus 

memahami konsep yang berkaitan terlebih dahulu. Jadi menurut TIMSS, siswa di 

Indonesia juga belum memahami konsep dengan baik.  

 

Penyebab rendahnya pemahaman konsep secara umum menurut Lynch dan 

Waters dalam Suarman (2007) adalah  

(1) siswa sering belajar dengan cara mengahafal tanpa membentuk pengertian 

terhadap materi yang dipelajari. Hal ini akan menyebabkan rendahnya aktivitas 

siswa dalam belajar untuk menemukan sendiri konsep materi sehingga akan lebih 

cepat lupa. 

(2) materi pelajaran yang diajarkan memiliki konsep mengambang, sehingga 

siswa tidak dapat menemukan kunci untuk mengerti materi yang dipelajari. 

(3) tenaga pengajar (guru) mungkin kurang berhasil dalam menyampaikan kunci 

terhadap penguasaan konsep materi pelajaran yang sedang diajarkan, sehingga 



3 

 

siswa tidak tertarik dalam belajar dan akan menimbulkan rendahnya penguasaan 

konsep materi.  

 

Matematika merupakan salah satu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. 

Melalui matematika pola pikir manusia menjadi lebih baik. Matematika adalah 

landasan utama dari sains dan teknologi. Kemajuan sains dan  teknologi pun tidak 

lepas dari matematika. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 peran dan 

fungsi matematika terutama sebagai sarana mengembangkan kemampuan bernalar 

dalam memecahkan masalah baik pada bidang matematika maupun dalam bidang 

lainnya.  Tujuan umum pendidikan matematika dalam garis-garis besar program 

pembelajaran (GBPP) matematika dalam Muliadi (2011):  

(1) Kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat digunakan dalam 

memecahkan masalah matematika, pelajaran lain ataupun masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan nyata; (2) Kemampuan menggunakan matematika sebagai alat 

komunikasi; dan (3) Kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar 

yang dapat dialihgunakan pada setiap keadaan seperti berpikir kritis, berpikir 

logis, berpikir sistematis, bersifat objektif, bersifat jujur, bersifat disiplin dalam 

memandang dan menyelesaikan suatu masalah. 

 

 

Ada banyak pendekatan pembelajaran yang dapat diaplikasikan guru dalam proses 

pembelajaran matematika. Masing-masing pendekatan pembelajaran tersebut 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda.  Seperti kita ketahui bahwa pendekatan 

pembelajaran yang biasa digunakan di sekolah adalah pendekatan konvensional.  

Pendekatan pembelajaran konvensional ini didominasi oleh kelas yang berfokus 

pada guru sebagai pusat pembelajaran, sehingga ceramah akan menjadi pilihan 

utama dalam kegiatan belajar. Kegiatan proses pembelajaran lebih sering 

diarahkan pada aliran informasi dari guru ke siswa mengakibatkan proses 

pembelajaran menjadi membosankan. Hal ini menyebabkan konsentrasi siswa 

menjadi rendah, sehingga siswa cenderung untuk lebih menghafal bukan 



4 

 

memahami serta dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan siswa dalam pela-

jaran matematika. 

 

Salah satu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang diduga berpengaruh 

terhadap pemahaman konsep matematika siswa adalah Pendekatan Matematika 

Realistik.  Pendekatan matematika realistik adalah salah satu pendekatan belajar 

matematika yang dikembangkan untuk mendekatkan matematika kepada siswa.  

Hadi (2005: 37) mengatakan bahwa masalah-masalah nyata dari kehidupan sehari-

hari digunakan sebagai starting point (titik awal) pembelajaran  matematika untuk 

menunjukkan bahwa matematika sebenarnya  dekat  dengan  kehidupan  sehari-

hari. Permasalahan yang digunakan dalam pembelajaran dengan pendekatan 

matematika realistik harus mempunyai keterkaitan dengan situasi nyata agar 

mudah dipahami dan dibayangkan oleh siswa. Menurut Marpaung (2011), 

pendekatan matematika realistik dapat memperbaiki dan meningkatan kualitas 

pendidikan matematika di Indonesia. 

 

Secara umum permasalahan di atas terjadi di hampir seluruh sekolah di Indonesia. 

Tak terkecuali SMP Negeri 2 bandarlampung yang merupakan sekolah percon-

tohan di Lampung. Berdasarkan hasil wawancara di sekolah, banyak siswa me-

mang sudah memiliki kemampuan analitis yang baik, tetapi pembelajaran yang 

membosankan menjadi sebuah dorongan siswa untuk cenderung menghafal tanpa 

harus memahami maksud dari konsep tersebut baik dari buku-buku rumus 

maupun bimbingan belajar di luar sekolah. 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pendekatan matematika 

realistik berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematika siswa?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 

matematika realistik terhadap pemahaman konsep matematika siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam 

pendidikan matematika berkaitan dengan pendekatan matematika realistik serta 

hubungannya dengan pemahaman konsep matematika siswa 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi guru dan calon guru, didapatkannya keterampilan mengajar yang lain 

sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan menuju 

kependidikan yang berkualitas. Menginspirasi guru dalam menentukan model 

pembelajaran yang sesuai sehingga dapat mempengaruhi pemahaman konsep 

matematika siswa dalam pembelajaran matematika. 

b) Bagi siswa, mengubah pandangan dasar terhadap matematika yang membo-

sankan menjadi menyenangkan dan matematika adalah ilmu yang mempelajari 

dari hal nyata (real condition) 

c) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam pembelajaran 

dan meningkatkan wawasan sebagai calon guru dimasa yang akan datang. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan sebagaimana yang telah 

dirumuskan dalam tujuan, dan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran 

permasalahan yang akan dibahas, maka perlu adanya pembatasan pengertian 

dalam penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Menurut Norman Barry dalam Jogjacamp, pengaruh adalah suatu daya yang 

jika seorang yang akan dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat 

terdorong untuk bertindak. Dalam penelitian ini daya yang akan diteliti 

pengaruhnya yaitu pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik. 

Pendekatan matematika realistik dikatakan berpengaruh jika pemahaman kon-

sep matematika siswa dengan pendekatan matematika realistik lebih baik dari 

pemahaman konsep matematika siswa dengan pembelajaran konvensional. 

2. Pendekatan Matematika Realistik merupakan suatu pendekatan yang bertujuan 

memotivasi siswa untuk memahami konsep matematika dengan mengaitkan 

konsep tersebut dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  Pada 

penelitian ini, permasalahan yang digunakan dalam pembelajaran dengan 

pendekatan matematika realistik harus mempunyai keterkaitan dengan situasi 

nyata yang mudah dipahami dan dibayangkan oleh siswa.   

3. Pemahaman konsep matematika siswa dalam penelitian ini adalah kemampuan 

siswa dalam memahami dan menguasai pelajaran matematika tentang bangun 

ruang sisi datar.  Adapun indikator pemahaman konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek-

objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya), memberi contoh 

dan non contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 
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representasi matematis, dan mengaplikasikan konsep. Indikator pemahaman 

konsep diambil dari Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 yang 

telah dimodifikasi. 


