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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan 

kualitas manusia. Dimana manusia merupakan kekuatan sentral dalam 

pembangunan, sehingga mutu dan sistem pendidikan dapat ditentukan 

keberhasilannya melalui peningkatan mutu pendidikan. Ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dari proses pendidikan itu merupakan bekal penting bagi 

setiap orang untuk menjalankan kehidupan. Dalam Al-Qur’an Surah Al - 

Mujadilah ayat 11 Allah berfirman: 

ا في  ا إذا قيل لكْم تفّسح ي آم ا الّ َّ يا أيّ ا يْفسح  جالس فاْفسح اْل  
ا ت ي أ الّ ْكْم  ا م ي آم َّ الّ فع  ْ ا ي ْشز ا فا ْشز إذا قيل ا  لكْم 

ا َّ  اْلعْلم  ل  ب جات   خبي   تْع د  
Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

Ilmu pengetahuan bermacam-macam, di antaranya ilmu-ilmu seperti 

ilmu tafsir, ilmu hadist, ilmu bahasa 'arab, ilmu sains dan lain-lain. Pada ilmu 

sains yang di dalamnya terdapat kajian ilmu matematika mempunyai tujuan 

umum diberikannya matematika pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah meliputi dua hal seperti yang dijelaskan pada Garis-garis Besar 

Program Pengajaran (GBPP) matematika (Suherman, 2003: 58) yaitu: 

1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan 
keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu 
berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran 
secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien 
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2. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan 
pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 
mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

 
Selanjutnya, Di dalam  Permendikbud no. 64 tahun 2013 (Novia, 

2015) tentang Standar Isi (SI) mata pelajaran matematika lingkup pendidikan 

dasar menyebutkan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan  berikut: 

1. Menunjukkan sikap logis, kritis, analisis, cermat dan teliti, 
tanggungjawab, responsive dan tidak mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah  

2. Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada 
matematika 

3. Memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, 
yang terbentuk melalui pengalaman belajar 

4. Memiliki sikap terbuka, santun, objektif dalam interaksi 
kelompok maupun aktifitas sehari-hari 

5. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika 
dengan jelas 

 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah terbentuknya kemampuan 

bernalar pada diri siswa yang tercermin melalui kemampuan berfikir kritis, 

logis, sistematis, dan memiliki sifat objektif, jujur, serta disiplin dalam 

memecahkan suatu permasalahan baik dalam bidang matematika maupun 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran matematika disekolah telah 

diterapkan kurikulum 2013 yang mana dalam penguatan pada proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, 

menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menalar, mencipta, dan 

mengkomunikasikan dengan tetap memperhatikan karakteristik siswa, dan 

menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu (discovery learning), 
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serta menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa 

pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif (Muchlis, 2014:17). 

SMA Muhammadiyah I Palembang telah menerapkan kurikulum yang baru 

ini, khususnya pada bidang studi matematika kelas X.MIPA mendapat dua 

pokok materi yaitu matematika wajib dan matematika peminatan. Meskipun 

demikian, guru matematika kelas X di SMA Muhammadiyah I Palembang 

masih menggunakan model  pembelajaran konvensional dengan media 

powerpoint, yaitu model pembelajaran yang mana siswa diberi materi secara 

pasif  menerima informasi dari guru dan  kemudian pemberian soal latihan 

biasa. 

Dalam memahami materi siswa masih cenderung mengalami 

kesulitan karena materi yang bersifat abstrak. Pada awal pertemuan, guru 

hanya menghantarkan judul sub materi yang akan dipelajari tanpa 

menjelaskan hubungan materi dengan kehidupan. Pendekatan pembelajaran 

hendaknya dipilih dan dirancang sedemikian hingga lebih menekankan pada 

aktivitas siswa, sehingga perlu diupayakan mendesain suatu pengajaran yang 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar dengan 

membangun pengetahuannya sendiri. Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PMRI merupakan salah satu 

alternatif pendekatan pembelajaran yang tepat karena dengan pendekatan ini 

siswa dituntut untuk mengkontruksi pengetahuan dengan kemampuannya 

sendiri melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dalam kegiatan 

pembelajaran.  



4 
 

 
 

Menurut Muchlis (2012) pembelajaran yang mendasarkan pada 

penerapan “Pendidikan Matematika Realistik Indonesia” merupakan bentuk 

pembelajaran yang menggunakan dunia nyata dan kegiatan pembelajaran 

yang lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari, menemukan, dan 

membangun sendiri pengetahuan yang diperlukan sehingga pembelajaran 

menjadi terpusat pada siswa. Penekanan ide matematika merupakan salah 

satu aktivitas  manusia. Aktivitas yang dimaksud adalah mencari dan 

menyelesaikan masalah, serta mengorganisir materi. Materi tersebut dari 

masalah yang nyata diorganisir secara matematis dan juga ide-ide matematika 

baik yang baru ataupun lama baik dari individu maupun lainnya, setelah 

diorganisir menurut ide terbaru yang mudah dipahami dalam konteks yang 

lebih luas ( koeno “dalam” Muchlis, 2012). 

PMRI juga menekankan untuk membawa matematika pada 

pengajaran bermakna dengan mengkaitkannya dalam kehidupan nyata sehari-

hari yang bersifat realistik. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

PMRI, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika. (Muchlis, 2012).  Oleh karena itu, pendekatan PMRI 

dipilih oleh peneliti sebagai pendekatan yang baik dalam proses belajar 

mengajar di sekolah sehingga terbentuk siswa yang aktif dan kreatif dalam 

menghadapi permasalahan formal maupun informal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mencoba melakukan penelitian tentang  “Pengaruh Pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) Terhadap Kemampuan 
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Pemecahan Masalah Matematika Siswa di Kelas X SMA 

Muhammadiyah I Palembang”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa di  kelas X SMA Muhammadiyah I Palembang?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa di kelas X SMA Muhammadiyah I 

Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Matematika 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

mengajarkan dan menyampaikan pembelajaran matematika khususnya 

pada materi peluang dengan mengunakan Pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI). 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 

pengetahuan untuk meningkatkan mutu sekolah dalam hal perbaikan 

pembelajaran matematika. 
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3. Bagi Siswa 

  Dapat meningkatkan pemahaman kemampuan pemecahan 

masalah matematika melalui kerjasama untuk menyelesaikan 

permasalahan kehidupan dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan khazanah keilmuan dan memperkaya 

wawasan tentang salah satu dari beberapa jenis pendekatan pembelajaran 

yang ada, serta sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja yang lebih 

baik ketika menjadi guru matematika nantinya. 


