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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Matematika merupakan pelajaran yang dipandang penting dan dipelajari oleh setiap peserta 

didik mulai dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas sampai perguruan tinggi. 

Cornellius (Abdurrahman, 2003: 253) lima alasan perlunya belajar matematika karena 

matematika merupakan: (1) sarana berpikir yang jelas dan logis; (2) sarana untuk memecahkan 

masalah kehidupan sehari-hari; (3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi 

pengalaman; (4) sarana untuk mengembangkan kreativitas; (5) sarana untuk meningkatkan 

kesadaran terhadap perkembangan budaya. Melihat begitu pentingnya matematika diberikan 

diberbagai jenjang formal, diharapkan disiplin ilmu ini dapat dikuasai siswa dengan baik. 

Mata pelajaran matematika dianggap sebagian siswa sebagai mata pelajaran yang sukar 

dan biasanya belajar matematika memerlukan konsentrasi tinggi. Mereka menganggap 

matematika suatu pelajaran yang menakutkan, membosankan, dan menjadi beban bagi siswa 

karena bersifat abstrak, penuh dengan angka dan rumus. Seperti yang diungkapkan oleh Sriyanto 

(2007: 7) bahwa matematika seringkali dianggap sebagai momok yang menakutkan oleh 

sebagian besar siswa. Selain itu, masih adanya sistem belajar yang tidak membeda-bedakan 

kemampuan siswa. Apalagi jika guru dalam mengajarkan matematika sulit dipahami sehingga 

keadaan ini membuat siswa semakin tidak menyukai matematika, dan bahkan akhirnya kurang 

menyukai guru matematikanya. 

Berdasarkan  pendapat diatas dijelaskan bahwa masih banyak siswa yang tidak menyukai 

matematika. Menurut Hadi (2010: 5) hal ini ditandai oleh rendahnya nilai yang dicapai siswa 

dalam setiap ujian nasional. Siswa juga menganggap bahwa matematika adalah ilmu hafalan dari 

sekian banyak rumus. Mitos ini membuat siswa malas mempelajari matematika dan akhirnya 

tidak mengerti apa-apa tentang matematika. Matematika bukanlah ilmu menghafal rumus, karena 

tanpa memahami konsep, rumus yang sudah dihafal tidak akan bermanfaat, akan tetapi 

matematika merupakan ilmu yang dapat kita pelajari dari kehidupan sehari-hari. 
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Dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan pemahaman, ketelitian dan latihan. 

Demikian halnya dengan mata pelajaran matematika. Rohani (2004) berpendapat bahwa 

mengajar merupakan proses membimbing dalam pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri 

hanya mungkin diperoleh jika siswa dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap 

lingkungannya. Misalnya, jika seorang siswa ingin memecahkan suatu masalah maka ia harus 

berpikir menurut apa yang ia pelajari dari lingkungan sekitarnya. Mempelajari matematika 

dilakukan secara bertahap dan berurutan serta berdasarkan pengalaman belajar yang lalu. 

Mempelajari materi matematika yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang akan 

mempengaruhi terjadinya proses belajar materi matematika. Menurut Ariyadi (2012: 31) suatu 

pengetahuan akan menjadi bermakna bagi siswa jika proses belajar melibatkan masalah realistik 

atau dilaksanakan dalam dan dengan suatu konteks. Realistik dalam hal ini dimaksud tidak 

mengacu dalam hal ralitas tetapi pada suatu yang dapat di bayangkan oleh siswa (Slettenhar, 

2000). Cara ini tentu menempatkan matematika sebagai bagian dari pengalaman hidup sehingga 

dapat di bayangkan oleh siswa  dan pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna bagi 

siswa .  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di SMK Alfalah Salatiga bahwa, 

siswa sering terlihat malas, kurang bergairah, dan cepat bosan dalam mengikuti proses 

pembelajaran terutama pada materi Sistem Persamaan linear Dua Variabel. Seringkali siswa 

merasa bahwa materi Sistem Persamaan linear Dua Variabel sulit untuk dipelajari, hal ini dapat 

dilihat dengan rendahnya hasil belajar siswa kelas X Otomotif SMK Al Falah Salatiga yang 

belum memenuhi ketuntasan belajar, dari 30 siswa diantaranya 10 siswa (33,34%) tuntas 

pelajaran matematika dan 20 siswa (66,66%) belum tuntas pelajaran matematika atau masih 

mendapat nilai dibawah kriteria ketuntasan belajar (KKM). Menurut Woorworth, (dalam 

Ismihyani 2000) hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses 

belajar. Rendahnya hasil belajar matematika pada materi Sistem Persamaan linear Dua Variabel 

(SPLDV) dikarenakan ketidak pahaman siswa terhadap penjelasan yang disampaikan oleh 

gurunya dan siswa takut atau bingung apa yang mau ditanyakan. Kurang terjadinya interaksi dan 

komunikasi aktif antara guru dan siswa sehingga cenderung belajar secara individu dan pada 

akhirnya menjadikan kegiatan proses belajar menjadi monoton karena siswa bersifat pasif 

sedangkan guru yang berperan aktif. Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil 

belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Hasil pengajaran dapat berupa dampak 
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pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa 

(Muslihati 2005 :8). 

Telah banyak model pembelajaran yang dikembangkan sebagai langkah penciptaan 

lingkungan yang kondusif dalam proses belajar yang diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Salah satunya adalah pembelajaran matematika realistik (PMR) yang mulai 

merambah Indonesia sejak tahun 2001. Pembelajaran PMR diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa juga sekaligus mengubah pandangan siswa yang selama ini menganggap 

matematika sebagai pelajaran yang membosankan. Cara  membantu siswa agar senang dalam 

belajar matematika terutama pada materi Sistem SPLDV yaitu dengan memberikan kesempatan 

pada siswa untuk membangun suatu pemahaman terhadap materi yang dipelajari tersebut.  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti melakukan penelitian bagaimana 

meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan pendekatan matematika realistik (PMR) dalam 

pembelajaran matematika. Melihat kondisi tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul penelitian “ Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan pendekatan Matematika Realistik di kelas X 

Otomotif SMK Al Falah Salatiga Tahun pelajaran 2015/2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitiannya 

yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada kelas X Otomotif 

SMK Al Falah Salatiga tahun pelajaran 2015/2016? 

C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, muncul banyak permasalahan yang harus diselesaikan. 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam kajianya perlu ada pembatasan masalah 

penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada permasalahan meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel melalui Pendekatan Pembelajaran 

Matematika Realistik  pada siswa kelas X Otomotif SMK Al Falah Salatiga tahun pelajaran 

2015/2016. 
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D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan peningkatan hasil belajar  

matematika materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Melalui Pendekatan Pembelajaran 

Matematika Realistik bagi siswa di Kelas X SMK Al Falah Salatiga Tahun pelajaran 2015/2016. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan minat belajar 

siswa dalam belajar matematika dan  meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Penelitian juga diharapkan dapat bermanfaat  sebagai 

materi belajar alternative bagi guru matematika dalam  menggunakan  metode  belajar  yang  

sesuai, dan untuk sekolah diharapkan dapat menambah wawasan yang mendorong meningkatkan 

kinerja guru yang berdampak meningkatnya mutu pendidikan.  

 


