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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu berhadapan dengan

yang namanya masalah. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan

dengan apa yang terjadi. Misalnya manusia mengharapkan sesuatu, tetapi yang

terjadi berbeda dari apa yang diharapkan. Maka itu menjadi masalah, sehingga

manusia berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika manusia gagal

dengan satu cara untuk meyelesaikan suatu masalah, maka ia harus mencoba

menyelesaikannya dengan cara lain. Manusia harus berani menghadapi masalah

untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hal tersebut maka setiap manusia dituntut untuk memiliki

keterampilan memecahkan masalah. Keterampilan tersebut dapat diperoleh

melalui pendidikan. Adapun tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah suatu

proses terus-menerus agar manusia dapat menanggulangi masalah-masalah yang

dihadapi sepanjang hayat. Karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses

untuk membantu manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga

mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Melalui pendidikan, manusia

dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kreativitas terhadap ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Matematika merupakan salah satu dari ilmu pendidikan yang secara

mendasar berkembang dalam kehidupan masyarakat dan sangat dibutuhkan dalam

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang dikemukakan oleh

Cornelius (dalam Abdurrahman 2012:253) bahwa:

Lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan
(1) sarana berfikir jelas dan logis, (2) sarana untuk memecahkan
masalahkehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-pola hubungan
dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan kreatifitas,
dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan
budaya.
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Sementara Cockroft (dalam Abdurrahman 2009:253) mengemukakan

bahwa “Matematika perlu diajarkan kepada siswa karena (1) selalu digunakan

dalam segi kehidupan; (2) semua bidang studi memerlukan keterampilan

matematika yang sesuai; (3) merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat,dan

jelas; (4) dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara; (5)

meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan;

dan (6) memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang

menantang”.

Melihat pentingnya matematika, maka siswa harus memahami

matematika. Di dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

(Permendiknas) Nomor 20 tahun 2006 (Wijaya, 2012: 16) tentang Standar Isi,

disebutkan bahwa pembelajaran matematika bertujuan supaya siswa memiliki

kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat,
efisien dan tepat, dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau
gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah
yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang
diperoleh

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau
media lain untuk memperjelas keadaan masalah

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.

Kemampuan berpikir untuk pemecahan masalah dalam matematika itu

adalah bagian yang sangat dasar dan sangat penting. Kemampuan ini sangat

berguna bagi siswa pada saat mendalami matematika maupun dalam kehidupan

sehari-hari. Pada kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil penilaian Programme

for International Students Assessment (PISA) yang merupakan program penilaian

berskala internasional yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa (salah
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satunya matematika) berusia 15 tahun dalam menerapkan pengetahuan yang

didapatnya di sekolah, kemampuan matematika siswa Indonesia masih rendah.

Hal ini terlihat dari hasil PISA dalam beberapa tahun. PISA 2009, Indonesia

menempati posisi 61 dari 65 negara yang mengikuti PISA (Wijaya, 2012: 1).

Sedangkan hasil PISA 2012, Indonesia memperoleh peringkat 64 dari 65 negara

dengan perolehan 375 poin dan tahun 2015 peringkat 63 dari 70 negara dengan

perolehan 386 poin  dari skor rata-rata OECD 494 (Kemendikbud, 2016). Jadi

dapat dikatakan capaian siswa Indonesia masih di bawah standar internasional.

Selain itu berdasarkan hasil Ujian Nasional (UN) SMP 2016 diperoleh

rata-rata nilai matematika di tingkat nasional adalah 50,24 dari nilai ketuntasan 55

(Yudha, 2016). Dari hasil UN tersebut, sebanyak 41,92% siswa memperoleh nilai

rerata dibawah 55 atau belum mencapai nilai standar yang ditetapkan (Ruslan

2016). Hal ini menunjukkan kemampuan matematika siswa Indonesia secara

keseluruhan masih di bawah ketuntasan atau standar nasional.

Berdasarkan pengalaman peneliti selama PPL dapat dilihat dalam proses

pembelajaran menunjukkan masih banyak siswa yang belum mencapai

kompetensi dasar yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan

rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang belum

mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). Fakta tersebut menunjukkan

bahwa proses pembelajaran belum berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang

menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya perencanaan dalam proses

pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terorganisir dengan baik,

karena dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah

satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber

belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Umumnya guru kurang melakukan persiapan yang matang sebelum

mengajar. Hal ini dapat dapat dilihat di lapangan yang diperoleh dari hasil

wawancara dan observasi di SMP Negeri 15 Medan, peneliti memperoleh data

tentang kondisi pembelajaran matematika yang terjadi. Dalam proses

pembelajaran, guru-guru tersebut hanya memakai buku seadanya. Selanjutnya

dalam pembelajaran, guru juga menyertakan lembar kerja siswa, tetapi lembar
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kerja siswa yang dipakai tersebut hanyalah lembar kerja secara umum. Lembar

kerja tersebut biasanya dibeli dari toko-toko/percetakan yang memproduksi

produk tersebut. Idealnya, gurulah yang lebih memahami karakteristik siswa,

sehingga gurulah yang dapat mengembangkan lembar kerja siswa agar sesuai

dengan kebutuhan siswanya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa guru tidak

mengembangkan bahan ajar. Padahal dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional (Permendiknas) no 41 tahun 2007 tentang standar proses diharapkan

guru dapat menggunakan bahan ajar lainnya selain buku teks sebagai salah satu

sumber belajar. Bahan ajar yang dimaksud dapat berupa bahan ajar yang

dikembangkan oleh guru sendiri. Bahan ajar yang disusun oleh guru sendiri

mampu lebih efektif karena disusun berdasarkan sifat dan karakteristik peserta

didik. Untuk itu, guru hendaknya dituntut untuk dapat membuat bahan ajar sendiri

sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Surya E, Putri F, dan Mukhtar dari

hasil penelitian mereka bahwa Based on the observation that researchers do at

SMP Muhammadiyah 11 Pangkalan Brandan obtained information that

mathematics learning in school do not yet fully developed a high level of

mathematical ability of students such as mathematical problem-solving

ability.Learning mathematics is usually done in schools is limited on purpose to

improve the ability of cognitive, affective, and psychomotor students without

regard to other aspects, the aspects of mathematics are interrelated. In fact, if the

teacher can connect mathematical ideas to the students, the students'

understanding will be deeper and last longer. One cause of low ability students'

mathematical problem-solving factor lies in learning models. The use of

expository teaching model that has been used is more focused on the activity of

teachers and students less given the opportunity to develop the skills and

knowledge gained only limited to what he learned that thinking skills are not

developing optimally, including mathematical connection capabilities.

Mendasar pada penjelasan diatas maka mutu pendidikan terutama

pelajaran matematika yang merupakan ilmu dasar harus ditingkatkan salah

satunya dengan mengembangkan perangkat pembelajaran,karena perangkat
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pembelajaran merupakan salah satu bagian dari proses belajar. Perangkat

pembelajaran adalah sejumlah bahan,alat,media,petunjuk dan pedoman yang akan

digunakan dalam proses pembelajaran.

Disamping itu, penggunaan bahan ajar yaitu bahan cetak seperti (hand

out,buku,modul,lembar kerja siswa,brosur,wallchart),audio visual seperti

(video/film, VCD) audio seperti (radio,kaset,CD audio),visual seperti

(foto,gambar,model/maket), multi media seperti (CD interaktif,computer

based,internet) dalam proses belajar matematika belum bertata dengan baik.

Masih banyak ditemukan buku yang didesain tidak menarik serta belum

ditemukan berbagai contoh yang disertai gambar,poster atau karikatur yang

beraneka ragam.

Peneliti mengadakan tes diagnostik kepada siswa kelas VIII SMP Negeri

15 Medan. Tes yang diberikan berupa tes yang berbentuk uraian untuk melihat

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dalam matematika, berikut salah

satu soal kemampuan pemecahan masalah yang diberikan kepada siswa.

Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang

yang luasnya 432 m². Jika tanah tersebut berukuran panjang 24 m, tentukan harga

tanah jika dijual seharga Rp 120.000 per m².

Hitunglah panjang diagonal persegi panjang dengan ukuran panjang 24 cm

dan lebar 18 cm.

Dalam menyelesaikan tes tersebut, ada siswa yang mengalami kesulitan

dalam mengaitkan antara yang diketahui dengan yang ditanya dari soal ke dalam

kalimat matematika atau membuat modelnya, dan siswa lupa menggunakan rumus

yang seharusnya ia gunakan untuk menyelesaikan soal. Keadaan seperti ini yang

mengakibatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematis masih

rendah.

Dalam setiap langkah kegiatan pemecahan masalah siswa dikategorikan

dalam kemampuan yang rendah. Dari 39 orang siswa, hanya 10 orang siswa

(25,64%) yang menjawab soal nomor 1 dengan benar dan tidak ada seorang pun

yang mampu menjawab soal nomor 2 dengan benar (0%). Diambil kesimpulan,

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah masih rendah. Menyadari hal
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tersebut diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap

konsep matematika yang sejalan dalam peningkatan kemampuan siswa dalam

memecahkan masalah matematis dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa di SMP 15

Medan, siswa menyampaikan bahwa materi yang disampaikan guru jarang

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan terpaku dengan buku. Hal ini

mengakibatkan siswa kurang tertarik untuk belajar matematika dan berdampak

pada kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan yang diberikan. Buku

paket yang digunakan juga kurang sesuai dengan kebutuhan siswa dan cenderung

sulit untuk dipahami oleh siswa, sehingga menurut guru ini menjadi salah satu

dampak yang mengakibatkan hasil belajar siswa relatif rendah.

Dalam proses pembelajaran perangkat pembelajaran yang dikembangkan

disini adalah bahan ajar. Dalam tulisan ini peneliti membatasi perangkat

pembelajaran yang dikembangkan hanya pada bahan ajar dikarenakan beberapa

alasan yang diperoleh dari observasi yang telah dilakukan.

Sebagai bahan ajar cetak yang menarik untuk dipakai,hendaknya dalam

pembuatan bahan ajar pada materi yang disampaikan dipadupadankan dengan

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar

pembelajaran lebih bermakna (meaningfull). Akbar (2013:45) mendefenisikan

pendekatan pembelajaran dengan cukup singkat, “Pendekatan pembelajaran

adalah cara pandang untuk membelajarkan peserta didik melalui pusat perhatian

tertentu.” Salah satu jenis pendekatan pembelajaran adalah Pendekatan

Matematika Realistik. Tarigan (2012:3) menuliskan :

Mulai tahun 1990-an Pembelajaran Matematika Realistik merupakan
pendekatan matematika, diadaptasi di beberapa sekolah di Amerika
Serikat. Sedangkan untuk Indonesia sendiri Pembelajaran Matematika
Realistik ini diperkenalkan pada tahun 2001 di beberapa Perguruan Tinggi
secara kolaboratif melalui proyek Pendidikan Matematika Realistik di
tingkat SD.

Pendekatan Matematika Realistik dipilih karena pendekatan ini telah

terbukti berhasil di berbagai negara terutama di Belanda, bahkan Erman Suherman
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(2001:125) dalam bukunya yang berjudul “Strategi Pembelajaran Matematika

Kontemporer” menuliskan:

Suatu studi yang dilakukan di sebuah sekolah di Puerto Rico, dengan
jumlah murid 570 siswa. Sekolah ini dijadikan sebagai tempat ujicoba
penelitian realistik. Tempat ini terpilih sebagai sampel penelitian
berdasarkan pertimbangan bahwa meskipun menurut standar Amerika
daerah ini tergolong miskin,namun guru-guru,personel sekolah dan
orangtua siswa menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap
sekolah. Secara dramatis dan mengangumkan siswa yang belajar
menggunakan pendekatan realistik tercatat oleh departemen pendidikan
hasil skornya meningkat secara tajam.

Pembelajaran Matematika Realistik merupakan pendekatan yang

menggunakan persoalan-persoalan yang diangkat dari kehidupan sehari-hari yang

dekat dengan peserta didik sehingga sesuai dengan kurikulum 2013 yang

menganut : (1) Pembelajaran yang dilakukan guru (taught curriculum) dalam

bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di

sekolah,kelas,dan masyarakat; dan (2) Pengalaman belajar langsung peserta

didik(learned curriculum) sesuai dengan latar belakang, karakteristik,dan

kemampuan awal peserta didik.

Pendekatan ini sangat cocok dengan materi phytagoras. Dimana pada

materi ini lebih banyak membawa hal-hal yang ada di sekitar siswa. Hal ini

merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengakrabkan

matematika dengan lingkungan anak. Dimana siswa diberikan kesempatan

menerapkan konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari

atau masalah dalam bidang lain. Siswa diberikan masalah konstektual, yang

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan konsep

matematika ke dalam kehidupan sehari-hari siswa diharapkan mampu

memecahkan suatu permasalahan yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru dan beberapa

siswa di SMP Negeri 15 Medan bahwa mereka belum pernah menggunakan bahan

ajar yang dikembangkan oleh gurunya sendiri. Untuk itu penulis tertarik untuk

mengembangkan suatu bahan ajar melalui Pendekatan Matematika Realistik di

SMP dengan judul: “Pengembangan Bahan Ajar Matematika Melalui Pendekatan
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Matematika Realistik (PMR) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan

Masalah Matematis Siswa di SMP Negeri 15 Medan”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah-masalah

sebagai berikut:

1. Kegiatan dalam proses pembelajaran tidak terorganisir dengan baik dan kurang

adanya persiapan yang matang sebelum mengajar.

2. Kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa, khususnya siswa

SMP masih relatif rendah.

3. Pembelajaran yang terjadi jarang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

4. Belum pernah digunakannya perangkat pembelajaran, khususnya bahan ajar

matematika melalui Pendekatan Matematika Realistik.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Pengembangan bahan ajar pada materi dengan model 3-D melalui Pendekatan

Matematika Realistik (PMR) yang dapat digunakan untuk meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematis.

2. Penelitian ini dilakukan sampai pada tahap pengembangan (develop)

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan bahan

ajar yang dikembangkan berbasis Pendekatan Matematika Realistik ?

2. Bagaimana efektivitas bahan ajar yang dikembangkan berbasis Pendekatan

Matematika Realistik (PMR) dalam meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah matematis siswa?
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1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah

untuk:

1. Mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan

bahan ajar yang dikembangkan berbasis Pendekatan Matematika Realistik

2. Mengetahui efektivitas bahan ajar yang dikembangkan berbasis Pendekatan

Matematika Realistik (PMR) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah matematis siswa

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penetian ini adalah :

1. Bagi siswa

Dapat menjadikan bahan ajar sebagai alternatif sumber belajar dan dapat

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis.

2. Bagi guru

Dapat menggunakan bahan ajar ini sebagai bahan ajar dalam kegiatan belajar

mengajar dan menjadi gambaran tentang bagaimana menerapkan Pendekatan

Matematika Realistik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematis siswa.

3. Bagi peneliti

Dapat menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang lebih baik.


