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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu hal terpenting di dalam kehidupan 

bermasyarakat, karena pendidikan merupakan salah satu pola pikir masyarakat 

untuk bertahan hidup. Selain itu pendidikan juga merupakan salah satu sarana 

bagi masyarakat dalam pembentukan suatu karakter diri seseorang. Generasi 

penerus bangsa harus berpendidikan supaya dapat bersaing secara nasional 

maupun internasional (Puspaningtyas, 2019). Hal tersebut dapat didukung oleh 

sistem pembelajaran yang tepat. Pendidikan di indonesia saat ini menggunakan 

sistem pembelajaran kurikulum 2013 yang dibuat oleh pemerintah. Pembuatan 

sistem pembelajaran kurikulum 2013 ini bertujuan untuk membentuk sumber 

daya manusia (SDM) menjadi lebih produktif, kreatif, inovatif dan afektif, 

sesuai dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003. Pendidikan juga merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap maju atau tidaknya suatu negara.  

Hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 

2018 yang membandingkan kemampuan matematika, membaca dan kinerja sains 

setiap anak pada jenjang SMA di 79 negara. Untuk kategori matematika, 

Indonesia berada di peringkat 73, untuk kemampuan membaca, Indonesia berada 

di peringkat 74, pada kategori kinerja sains, Indonesia berada di peringkat 71. 

Berdasarkan hasil laporan tersebut, performa Indonesia terlihat menurun jika 

dibandingkan dengan laporan PISA 2015 (Tohir, 2019). Selain dalam hasil studi 



 
 

Universitas Teknokrat Indonesia 

 

internasional, kemampuan siswa, khusunya siswa SMA juga terlihat pada rata-rata 

ujian nasional beberapa tahun terakhir.  

Dikutip dari situs resmi kementrian pendidikan dan kebudayaan 

www.hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id dapat dilihat hasil rata – rata nilai UN siswa 

kelas MIPA dan IPS pada grafik di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik rata-rata nilai UN Jurusan MIPA di Indonesia 

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat bahwa nilai ujian nasional (UN) siswa 

mengalami penurunan disetiap tahunnya, pada tahun 2016 – 2018, nilai rata–rata ujian 

nasional tingkat sekolah menengah atas (SMA)  di jurusan Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) terdapat pada kisaran 57.29 – 51.76, meskipun pada tahun 2019 mengalami 

kenaikan nilai rata – rata unian nasional siswa menjadi 53. Sedangkan pada jurusan 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), grafiknya hampir sama dengan hasil ujian yang 

dialami pada jurusan IPA, berikut grafik ujian nasional untuk jurusan IPS . 
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Gambar 1.2 Grafik rata-rata nilai UN Jurusan IPS di Indonesia 

Dapat kita lihat bahwa nilai ujian nasional pada jurusan IPS nilai rata-rata dari tahun 

2016-1018 terdapat pada kisaran 52,68 – 46,31 yang artinya nilai rata-rata di tahun 

tersebut mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2019 nilia ujian naisonal 

mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 47,42. 

Peningkatan dan penurunan rata-rata nilai menujukan bahwa pendidikan di 

Indonesia khususnya pada jenjang SMA masih belum begitu stabil dan perlu di 

tingkatkan. Hal tersebut menunjukan bahwa proses pembelajaran harus lebih di 

tingkatkan, rendahnya prestasi belajar siswa di akibatkan oleh banyak faktor salah 

satunya adalah kesulitan siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran yang di 

berikan oleh guru.  

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah melalui proses 

pembelajaran. Secara umum prestasi pembelajaran siswa di Indonesia dilihat dari 

kemampuan kognitif dalam pemahaman suatu materi yang diajarkan, contohnya yaitu 

dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN). Akan tetapi pada saat ini prestasi belajar 

tidak hanya di lihat dari aspek kognitifnya saja. Astuti (2015) menyatakan bahwa 
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pretasi belajar merupakan hasil atau taraf kemampuan yang telah di capai oleh siswa 

setelah melalui proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa sikap, 

prilaku, keterampilan dan pengetahuan, yang nantinya akan di ukur dan dinilai,  

sehingga dapat di ubah dalam bentuk angka atau pernyataan. Prestasi belajar juga 

dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor baik dari faktor internal maupun eksternal, 

prestasi pembelajaran yang di pengaruhi oleh faktor internal salah satunya adalah 

sulitnya siswa dalam memahami pembelajaran yang di berikan oleh seorang guru. 

 Mawadah (2016) menyatakan bahwa Pemahaman adalah suatu proses yang terdiri 

dari kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, mampu 

memberikan gambaran, contoh, dan penjelasan yang lebih luas dan memadai, serta 

mampu memberikan uraian dan penjelasan yang lebih kreatif, sedangkan konsep 

merupakan sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau 

suatu pengertian.  

Akan tetapi pada saat ini pendidikan di Indonesia mengalami kesulitan dalam 

penerapannya proses pembelajaran, kesulitan tersebut sangat dirasakan oleh seorang 

guru, dimana pada saat penyampaian materi pendidikan mengalami kesulitan, hal 

tersebut sangat saya rasaka ketika saya melakukan peraktik pengalama lapangan 

(PPL) disalah satu sekolah. Ketika peneliti dalam pelaksanaan praktik pengalam 

lapangan banyak sekali siswa yang kesulitan dalam memahami suatu materi yang 

diberikan oleh guru. Kesulitan tersebut dialami juga oleh seorang guru, dimana 

seorang guru mengalami kesulitan untuk menerapkan proses pembelajaran dengan 

sistem kurikulum 2013. Guru juga harus beradabtasi dengan sistem pembelajaran 

kurikulum 2013, hal tersebut malah berdampak membuat siswa mengalami kesulitan 
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dalam memahami suatu materi yang diberikan oleh guru. Matematika dinilai 

pembelajaran yang sangat sulit untuk dipahami, karena pembelajaran matematika 

merupakan ilmu abstrak yang didalamnya terdapat berupa angka, gambar dan simbol-

simbol di dalam pembelajarannya. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat (Laili & 

Ismail, 2016) mengemukakan bahwa matematika adalah suatu ilmu yang penting 

dimana didalamnya terdapat konsep-konsep yang bersifat abstrak dan hierarki.  

Kesulitan dalam mempelajari matematika terdapat pada setiap jenjang sekolah 

baik dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah 

menengah atas (SMA), kesulitan yang dialami dari setiap jenjang sekolah hampir 

sama, yaitu sulitnya siswa dalam memahami dan menggambarkan konsep 

pembelajaran matematika. Padahal pemahaman suatu materi bagi siswa begitu 

penting, hal tersebut membuat siswa menjadi terhambat dalam memahami materi 

matematika yang diajarkan.  

Pembelajaran pembelajaran merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seorang guru 

untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran, supaya siswa dapat memahami materi 

pembelajaran dengan baik. Pembelajaran pembelajaran yang digunakan juga harus membuat 

siswa menjadi lebih aktif, serta pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi 

siswa. Pendidikan di Indonesia banyak sekali macam-macam pembelajaran pembelajaran,  

salah satunya adalah pembelajaran Matematika Realistik.  

Pembelajaran matematika realistik (PMR) merupakan adaptasi dari Realistic 

Mathematics Education (RME) , yang dikembangkan dari  Belanda pada 40 tahun 

yang lalu. Representasi tersebut merupakan salah satu kemampuan dalam 

pembelajaran. 
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Ide utama dalam pembuatan pembelajaran pembelajaran matematika realsitik  

(PMR) adalah menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata.  Pembelajaran 

pembelajaran matematika realistiki  (PMR) merupakan pembelajaran pembelajaran 

dengan menghubungkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari yang 

dilakukan oleh siswa. Mustami & Wibowo (2017) menyatakan pembelajaran 

matematika realisik  (PMR) sangat efektif untuk meningkatkan aktivitas, respon,  sikap 

siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan berfikir, minat belajar dan prestasi 

belajar siswa. Pembelajaran matematika realistik pada siswa lebih diarahkan kepada 

pemikiran yang lebih konkrit menuju hal yang lebih abstrak, didalam pembelajaran 

matematika realsitik ini juga menekankan kepada bermaknanaya pemahaman konsep 

pembelajaran matematika, PMR juga dapat meningkatkan pemikiran siswa dalam 

pemecahan permasalahan yang ada di matematika.  

Haji (2016) menyatakan bahwa peningkatan kemampuan dalam pemecahan suatu 

masalah matematika, siswa yang diajarkan dengan menggunakan pembelajaran 

matematika realistik (PMR) dalam pemecahan matematika lebih baik di bandingkan 

dengan siswa yang belajar melalui pembelajaran konvensional. Tihuri (2018) 

mengatakan pembelajaran matematika realistik (PMR) merupakan pembelajaran yang 

dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam kelas saat proses 

pembelajaran seperti keaktifan siswa di kelas, respon atau sikap siswa di kelas dan 

juga ketuntasan dalam pemahaman pembelajaran di kelas. Dengan kata lain 

pembelajaran matematika realistik (PMR) dapat mengatasi permasalahan yang dialami 

oleh seorang siswa yang  kesulitan dalam memahami konsep matematika. PMR 

sebenarnya dalam penerapannya hampir sama dengan pembelajaran kontekstul (CTL)  
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hanya saja yang membedakan PMR lebih kepada siswa untuk lebih aktif dan kreatif 

dalam memcahkan permasalahan, mangajak siswa lebih kepada bagai mana cara siswa 

mengonsepkan matematika supaya siswa lebih yakin dengan konsep-konsep 

matematika. Menggunakan pembelajaran yang tepat akan berpengaruh terhadap pretasi 

belajar siswa . 

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti berminat untuk meneliti apakah terdapat 

pengaruh pembelajaran matematika realistik  (PMR) terhadap prestasi belajar siswa 

dibidang pembelajaran matematika.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebaagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pembelajaran pembelajaran matematika realistik terhadap 

prestasi belajar siswa 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh signifikan pembelajaran matematika realistik 

terhadap prestasi belajar siswa 

1.4 Batas Penelitian 

Penulis perlu membatasi permasalahan dengan tujuan untuk menghindari kerancuan 

dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pembatasan masalah yang ditetapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya mengarah pada pengaruh pembelajaran matematika  realistik 

terhadap prestasi belajar di SMA Negeri 2 Kalianda 
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2. Data atau hasil dari penelitian ini hanya diambil dari peserta didik di SMA Negeri 2 

Kalianda 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Segi Teoritis 

Penelitian ini dapat memebrikan bantuan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. 

Terutama dalam pembelajaran yang harus dipahami dan dikuasai bagi guru untuk 

kelangsungan dalam proses pembelajaran. 

2. Dari Segi Praktis 

a. Bagi Guru 

Pembelajaran pembelajaran ini jika diterapkan secara tepat, guru dapat memberika kelas 

yang aktif dan kreatif. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi guru 

untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar pada saat dikelas maupun diluar 

kelas. 

b. Bagi Sekolah 

Dengan dilakukannya pembelajaran, penelitian ini diharapkan dapat menjadi temuan 

baru yang terus dikembangkan sehingga akhirnya dapat dijadikan sebagai acuan 

evaluasi untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. 
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c. Bagi Siswa  

Penerapan pembelajaran matematika realistik dapat memberikan dampak kepada 

aktivitas pembelajaran baik secara kognitif maupun fisik dan menumbuhkan rasa 

percaya diri terhadap pengetahuan yang sudah dimilikinya.  

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan 

acuan bagi siswa dalam memperoleh atau meningkatkan prestasi belajar. 
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