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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah komponen penting dalam menunjang 

pencapaian tujuan hidup. Salah satu ilmu yang mendasari sebuah 

pencapaian pendidikan adalah matematika. Matematika dikenal sebagai 

ilmu yang mendasari perkembangan ilmu lainnya. Dengan kata lain 

matematika disebut sebagai ratu ilmu. Hal ini menunjukkan matematika 

sangat penting dalam menunjang kehidupan. Ungkapan dari Freudhetal 

“Mathematics for life”and “Mathematics as a human activities” memiliki 

arti matematika merupakan sesuatu aktivitas yang berlaku dan berperan 

besar dalam kehidupan manusia. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia 

tidak lepas dari matematika (Widyastuti dan Pujiastuti, 2014). Oleh sebab 

itu, matematika menjadi mata pelajaran yang sangat penting dalam 

pembelajaran di sekolah.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 

2006 menjelaskan salah satu tujuan dari pembelajaran matematika yaitu 

peserta didik dapat memahami konsep matematika dan mampu melakukan 

penalaran pada pola serta sifat matematika (Depdiknas, 2006). 

Berdasarkan tujuan tersebut terdapat indikator yang harus dicapai siswa 

yaitu pemahaman konsep dan penalaran matematis. Pemahaman konsep 

adalah kemampuan penguasaan materi atau konsep yang terdapat pada 

proses pembelajaran. Kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep 

dapat diindikasikan apabila peserta didik dapat mengkontruksi makna dari 

pesan-pesan pembelajaran baik yang bersifat lisan, tulisan maupun grafis 

yang disampaikan melalui pengajaran, buku atau layar komputer 

(Prihantoro, 2010). Hal tersebut menunjukkan pemahaman konsep sangat 

penting dalam proses pembelajaran matematika. Tetapi kenyataanya 

kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep masih rendah. 

Kemampuan pemahaman konsep ini juga dapat dilihat dari peserta didik 
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saat memecahkan persoalan matematika. Peserta didik masih tergantung 

terhadap penghapalan rumus tanpa mengetahui penurunan dari rumus 

tersebut. Sehingga apabila diberikan soal yang sedikit berbeda dengan 

yang diajarkan peserta didik mengalami kesulitan.  

Kemampuan lain yang harus dicapai peserta didik setelah 

pemahaman konsep adalah penalaran matematis. Kemampuan peserta 

didik dalam penalaran matematis adalah kemampuan untuk menarik 

kesimpulan dengan pengalaman yang nyata dan relevan. Menurut Putri 

dalam Rahayu (Sukirwan, 2008) menyatakan bahwa kemampuan 

penalaran merupakan bagian terpenting dari matematika. Sehingga 

kemampuan penalaran sangat penting dalam mempelajari matematika dan 

kemampuan matematika dilatih dengan bernalar. Kemampuan penalaran 

matematis sangat diperlukan peserta didik terutama tingkat menengah 

dalam pembelajaran matematika. Penalaran matematis melatih peserta 

didik dalam perkembangan intelektual terutama untuk peserta didik tingkat 

menengah pertama yang masih peralihan dari konkrit ke formal. Jika 

penalaran matematis peserta didik rendah maka kualitas belajar peserta 

didik pun rendah. Menurut Lestari dkk (2016) berdasarkan hasil penelitian 

Muharom (2014) penalaran matematis peserta didik masih kurang 

dikembangkan. Ini berarti kemampuan penalaran matematis peserta didik 

masih rendah. Peserta didik masih mengalami kesulitan saat 

menghubungkan penyelesaian soal matematika dan apabila ada soal yang 

berbeda peserta didik mengalami kesulitan dalam menentukan 

penyelesaian soal matematika tersebut. 

 Setelah peneliti melakukan observasi pada salah satu SMP di 

Cibadak didapatkan informasi bahwa kemampuan peserta didik masih 

rendah dalam pemahaman konsep dan penalaran matematis. Ini 

ditunjukkan dengan persentase peserta didik yang memiliki nilai 

matematika dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 40% 

atau berarti persentase sebesar 60% berada diatas atau sama dengan nilai 

KKM. Nilai KKM yang diambil dari peserta didik kelas VII adalah 75. 
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Hal ini juga diperkuat dengan hasil tes yang dilakukan peneliti terhadap 

salah satu kelas VII di sekolah tersebut menunjukkan bahwa nilai peserta 

didik yang berada di atas KKM sekitar 60% dan peserta didik yang 

mendapat nilai di bawah KKM sekitar 40%. Perhitungan selengkapnya 

untuk hasil tes tersebut dapat dilihat pada Lampiran 39.  

Penalaran matematis merupakan bagian dari pemahaman konsep 

peserta didik terhadap matematika. Penalaran matematis adalah 

keterampilan dasar yang harus dimiliki peserta didik yang bertujuan salah 

satunya untuk pemahaman konsep. Penalaran matematis akan membantu 

peserta didik dalam membangun konsep, aturan dan pemahaman peserta 

didik terhadap matematika. Menurut Bani (2011) penalaran matematis 

tidak dapat dipisahkan dari pemahaman konsep karena peserta didik dapat 

bernalar dan menyelesaikan persoalan matematika apabila peserta didik 

mampu telah memahami persoalan. Adanya kemampuan penalaran 

matematis diperlukan tahapan yang lebih rendah yaitu pemahaman konsep. 

Ini menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis tidak akan baik 

apabila tidak adanya pemahaman konsep yang baik (Fuadi dkk, 2016). 

Hasil penelitian dari Somatanaya (dalam Mikrayanti, 2016) menyatakan 

bahwa penalaran matematis masih tergolong rendah. Ini berarti 

pemahaman konsep peserta didik juga masih rendah dalam menyelesaikan 

persoalan matematika.  

Salah satu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan 

permasalahan penalaran matematis dan pemahaman konsep adalah 

Pendidikan Matematika Realistik. Pendidikan Matematika Realistik adalah 

sebuah pendekatan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan 

pemahaman dan penalaran dengan melibatkan peserta didik dalam  

pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia nyata. Menurut 

Adicahyo dkk (Hadi, 2005) Pendidikan Matematika Realistik mengaitkan 

masalah kehidupan nyata sebagai titik awal pembelajaran dalam 

matematika untuk menujukkan bahwa matematika erat dengan kehidupan 

nyata. Menurut Marpaung (Adicahyo, 2013) perbaikan dan peningkatan 
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kualitas pembelajaran matematika di Indonesia dapat melalui Pendidikan 

Matematika Realistik. 

Menurut Daryanto dan Tasrial (2012) Pendidikan Matematika 

Realistik memiliki ciri antara lain, bahwa dalam proses pembelajaran 

peserta didik harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali (to 

reinvent) matematika melalui bimbingan guru dan bahwa penemuan 

kembali (reinvention) ide dan konsep matematika tersebut harus dimulai 

dari penjelajahan berbagai situasi dan persoalan “dunia rill”. Dari ciri 

tersebut kemampuan penalaran peserta didik dilatih melalui pencarian 

solusi atau penemuan yang berkaitan dengan persoalan matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian Lestari dkk (2016) menemukan bahawa 

peningkatan penalaran matematis peserta didik lebih baik menggunakan 

pendekatan Pendidikan Matematika Realistik dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Konsep atau ide yang sudah ditemukan 

melalui penalaran matematis kemudian dikembangkan untuk membantu 

proses pembelajaran yang bermakna. Hal ini akan meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Menurut Darma  dkk 

(2013) Pendidikan Matematika Realistik membantu peserta didik dalam 

memahami konsep matematika melalui mengaitkan permasalahan dengan 

dunia nyata baik secara fisik dengan objek (benda) maupun dengan 

nonfisik melalui pemahaman atau pengetahuan yang sudah diketahui. 

Berdasarkan hasil penelitian Herawati (2012) Pendidikan Matematika 

Realistik dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta 

didik. Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

penerapan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik terhadap 

penalaran matematis dan pemahaman konsep peserta didik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan masalah 

 yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah kemampuan pemahaman konsep antara peserta didik yang 

belajar menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

lebih baik dibandingkan dengan pendekatan saintifik? 

2. Apakah kemampuan penalaran matematis antara peserta didik yang 

belajar menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

lebih baik dibandingkan dengan pendekatan saintifik? 

3.  Apakah ada hubungan antara pemahaman konsep dan penalaran 

matematis peserta didik? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka batasan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian adalah peserta didik kelas VII SMPN 2 Cibadak. 

2. Penerapan Pendidikan Matematika Realistik dalam penelitian ini 

terhadap kemampuan penalaran matematis dan pemahaman konsep 

peserta didik dapat diamati dari proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik dan hasil 

belajar peserta didik dalam bentuk tes tertulis. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan pemahaman konsep 

antara peserta didik yang belajar menggunakan pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik dengan pendekatan Saintifik. 

2. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan penalaran matematis 

antara peserta didik yang belajar menggunakan pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik dengan pendekatan Saintifik. 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pemahaman 

konsep dan penalaran matematis. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik menjadi 

pengembangan pendekatan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas 

kemampuan pemahaman konsep dan penalaran matematis peserta 

didik. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis dapat dibedakan manfaatnya berdasarkan berbagai 

pihak yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 

penalaran matematis melalui Pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik sehingga kualitas belajar peserta didik dalam matematika 

dapat lebih baik dari sebelumnya. 

b. Bagi Guru  

Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik dapat 

menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan pembelajaran di 

kelas menjadi lebih efektif. 

c. Bagi Sekolah 

Kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik dalam 

matematika lebih meningkat melalui Pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik. 

d. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan dan mengembangkan 

pendekatan Pendidikan Matematika Realistik dalam pembelajaran 

matematika untuk peserta didik tingkat menengah. 

 

 

 


