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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Dalam dunia pendidikan Matematika di sekolah terdapat cukup banyak siswa kita yang tidak menggemari pelajaran Matematika, bahkan sering kali tidak tertarik belajar Matematika dan pada puncaknya mereka membenci Matematika. Pelajaran Matematika nampak sebagai mata pelajaran yang menakutkan, membosankan dan sangat sukar sulit dimengerti, pada akhirnya dapat menimbulkan stress pikiran.
Akibatnya dapat dilihat pada perolehan nilai akhir yang rendah dan rata–rata perolehan hasil belajar Matematika pada Ebtanas/UAN sering mengecewakan. Keadaan yang mendukung adanya anggapan orang tua dan masyarakat banyak yang menyalahkan pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang kurang optimal, padahal jika ditilik ini merupakan masalah yang sangat terkait dengan kehidupan siswa baik di sekolah, dirumah ataupun di masyarakat.
Apabila ditinjau dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab X pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa pengembangan dari kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Dalam pasal 38 ayat 2 juga disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok/satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan/Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan propinsi untuk pendidikan menengah. Muhammad Joko Susilo, KTSP Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 107
Sejalan dengan ketentuan tersebut, Oemar Hamalik menambahkan bahwa  pendidikan  nasional  berakar  pada  kebudayaan nasional, dan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, misi abadi pendidikan nasional adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditempuh melalui pembelajaran dan pembudayaan bangsa dan masyarakat Indonesia agar setiap insan Indonesia berpendidikan, berbudaya, cerdas berakar kuat pada moral dan budaya dan berkeadilan sosial”. UUD 1945 yang sudah diamandemen dengan penjelasannya beserta susunan kabinet Indonesia bersatu, 45 butir- butir Pancasila, (Surabaya: Appolo), 1
Sejalan dengan itu Unesco Apnieve Source Book Geraldus Polla, Upaya Menciptakan Pengajaran Matematika yang Menyenangkan, Volume 4, (Buletin Pelangi Pendidikan, 2001), 46 menetapkan empat pilar utama pendidikan untuk menghadapi abad 21, yaitu :
	Learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui sesuatu atau memperoleh sesuatu.

Learning to do, yaitu belajar sambil berbuat dan sambil mengalami sesuatu.


	Learning to be, yaitu tetap menjadi dirinya sendiri dengan segala karakteristiknya yang berbeda satu sama lain, dan

Learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama dalam prinsip kebersamaan, kekeluargaan, kesejajaran, kemitraan dan kerjasama yang dilandasi oleh kasih sayang dan kepercayaan satu sama lain.
Dalam konteks Indonesia penerapan empat pilar pendidikan ini adalah bahwa setiap komponen pendidikan nasional berkewajiban untuk mempersiapkan seluruh warganya agar mampu berperan aktif dalam semua sektor kehidupan yang cerdas, aktif, kreatif dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Spektrum tujuan pandidikan yang demikian luas seperti disebutkan di atas, sejalan dengan kemajuan masyarakat memerlukan penjabaran bagi masyarakat pelaksanaan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
Pada pendidikan dasar menekankan penguasaan kemampuan umum yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara, dengan materi utama pembekalan kemampuan yang fungsional untuk kehidupan di berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi dengan berbasis pada nilai modal, oleh karena itu dicanangkan pendidikan dasar 9 tahun dengan asumsi apabila pendidikan minimal ini tidak tercapai, maka seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan yang terjadi di sekelilingnya.
Seiring dengan perkembangan IPTEK yang semakin hari semakin pesat, maka seseorang dituntut untuk cepat memanfaatkan informasi dengan baik dan tepat, oleh karena itu diperlukan SDM yang berkualitas dan bernalar tinggi serta memiliki kemampuan memproses informasi tersebut sehingga dapat menggunakan, mengikuti perkembangan serta dapat mengembangkan IPTEK itu sendiri.
Pola pengembangan IPTEK sangat perlu dikuasai dan penguasaan IPTEK tidak akan dicapai tanpa penguasaan Matematika yang baik. Oleh karena itu perlu dikaji oleh pendidik Matematika, bahwa yang dihadapi tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu Matematika tetapi lebih dituntut untuk mengubah citra agar siswa lebih menyadari pentingnya menguasai dan menggemari Matematika. Matematika sendiri dituntut harus mampu menjadi sarana untuk meningkatkan daya nalar siswa yang seterusnya dapat meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan Matematika untuk menghadapi tantangan hidup dalam memecahkan masalah.
Inilah dilema bagi para ahli dan pendidik Matematika. Di satu pihak Matematika tidak disenangi siswa di pihak lain Matematika harus mampu dan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan daya nalar, karena Matematika dapat melatih siswa untuk berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
Beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi keadaan tersebut , antara lain :
Obyek/materi pelajaran Matematika
Obyek dan materi pelajaran Matematika merupakan ilmu yang berstruktur dan cara memikirnya menggunakan abstraksi dan generalisasi dan merupakan hal–hal yang abstrak yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan skill/prosedur. Herman Hudoyo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, Cetakan ke-1, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), 24 Jika hal ini kurang diperhatikan oleh guru Matematika, mungkin inilah salah satu sebab siswa kurang senang pada Matematika.
Fakta adalah perjanjian atau pemufakatan yang dibuat dalam Matematika. Konsep yaitu pengertian abstrak yang memungkinkan seseorang menggolong–golongkan obyek atau peristiwa.
Prinsip yaitu pernyataan yang menyatakan berlakunya suatu hubungan antara beberapa konsep dan skill/prosedur adalah langkah–langkah pengerjaan yang didasari dengan logika yang benar.

Kondisi guru
Banyak guru SLTP yang mengemas pembelajarannya secara tradisional (teacher centred) dan adanya keengganan guru untuk mengemas pembelajarannya secara kreatif dan inovatif (student centred) dengan berbagai alasan antara lain waktu kurang dan materi terlalu sarat. Faktor lain yang juga mempengaruhi proses belajar matematika yaitu seorang guru matematika yang tidak menguasai materi matematika yang akan diajarkan, tidak  mungkin dapat mengajar matematika dengan baik. Herman Hudoyo, Mengajar Belajar Matematika ......................... 7
Apalagi jika guru sendiri kurang memperhatikan kemampuan Matematika siswa, karena hal ini dapat mempengaruhi lemahnya daya nalar siswa sehingga banyak siswa yang tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir logis dan sistematis.

Kondisi siswa sendiri
Siswa SLTP masih belum mampu berabstraksi secara baik, sehingga berpengaruh pada cara memahami materi yang dipelajari. Jika adanya tuntutan bahwa siswa harus mampu mengaplikasikan pengetahuan Matematikanya, maka dalam hal ini siswa akan bingung, akibatnya bosan  dan tidak menyenangi Matematika.
Kondisi fisiologis siswa yang dalam keadaan kurang segar jasmaninya akan lebih baik belajarnya daripada orang yang dalam keadaan lelah. Dan dalam kondisi psikologisnya seperti perhatian, pengamatan, ingatan, dan sebagainya kurang juga berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar terutama intelegensi siswa juga berpengaruh terhadap kelancaran belajarnya. Ibid., 6 Banyak sekali siswa tidak mengerti bahwa Matematika itu berguna, Matematika dapat dikaitkan dengan ilmu–ilmu lain dan lebih parah lagi siswa tidak tahu bahwa Matematika itu dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Dari kondisi tersebut kiranya perlu bagi guru matematika SLTP mengemas pembelajarannya agar disenangi siswa dan dapat dijangkau oleh daya abstraksinya, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa secara optimal.
Berdasar uraian dapatlah dikatakan bahwa pembelajaran Matematika adalah suatu kegiatan yang komplek, yang meramu kegiatannya dengan melibatkan beberapa faktor, tidak hanya sekedar materi tersaji pada siswa. Oleh karena itu perlu adanya penawaran pada guru suatu alternatif pembelajaran Matematika yang  merupakan  salah  satu  cara  memotivasi  siswa  untuk  belajar Matematika, yakni dengan pembelajaran realistik dalam belajar Matematika.
Menurut Fullan inovasi merupakan proses yang komplek karena dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu mengubah keyakinan guru, memperkenalkan metode pengajaran yang baru, dan memperkenalkan kurikulum baru. Inovasi yang kita bicarakan disini menyangkut tiga dimensi di atas. Jadi, bagi kita di Indonesia memperkenalkan RME merupakan suatu inovasi komplek. Sutarto Hadi, Memperkenalkan RME kepada Guru SLTP di Yogyakarta, (Surabaya : FMIPA UNESA, 2001), 1
Pandangan realistik bermula dari pandangan Hans freudenthal  sebagai     ahli Matematika yang peduli terhadap pendidikan Matematika.                     Freudenthal mengatakan bahwa seorang ahli Matematika dipengaruhi oleh pandangan  konstruktifnya.  Brower   (dalam   Freudenthal)   mengenalkan slogan mathematics as human activity (Matematika merupakan aktivitas insani).
Ia berargumen (1) Matematika tidak semestinya diperkenalkan kepada siswa sebagai ready mode product, (2) lawan dari made product adalah Matematika manusia, (3) siswa harus menemukan Matematika, apa yang menurut Freudenthal dinamakan reinvention atau sering didiskripsikan sebagai discovery (penemuan) atau rediscovery (penemuan kembali). Y. Marpaung, Prospek RME untuk Pembelajaran Matematika di Indonesia 24 Februari 2001, (Surabaya : UNESA SURABAYA, 2001), 4-5 
Pendekatan realistik bertolak dari masalah–masalah yang kontekstual, siswa aktif, guru berperan sebagai fasilitator, anak bebas mengkomunikasikan ide-idenya satu sama lain. Guru membuat mereka membandingkan ide-ide itu dan membimbing  mereka  untuk  mengambil  keputusan  tentang ide mana yang lebih baik buat mereka. Turmudi, Belajarkan Matematika yang Bermakna, Vol. 1, (Buletin Pusat Perbukuan Depdiknas, 2002), 45
Dalam filosofi realistik, hal yang berkaitan dengan tugas siswa diberikan hal–hal yang mendekati kenyataan, yaitu yang berasal dari siswa yang akan memperluas dunia kehidupannya. Tim MKPBM Jurusan Pendidikan Matematika, Comon Text Book Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, (Bandung: JICA – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 2001), 128 Kemampuan individu maupun kelompok dalam proses belajar, seberapa jauh dan seberapa cepat menentukan spektrum perbedaan dari hasil belajar dan posisi individu tersebut. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan Matematika di Indonesia yang didominasi oleh persoalan bagaimana  meningkatkan  pemahaman  siswa  tentang Matematika dan mengembangkan daya nalar siswa.
Karena belum pernah diadakan penelitian khususnya matematika  di  MTs Sunan Kalijogo, maka disusunlah skripsi berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Matematika Realistik terhadap Minat dan Hasil Belajar Matematika siswa kelas VII MTs. Sunan Kalijogo Mojo Kediri”.

Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Rumusan Masalah
Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah adalah suatu tahapan dari penguasaan masalah dimana suatu obyek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenal sebagai suatu masalah. Adapun penelitian ini masalahnya dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
	Model pembelajaran Matematika realistik

	Pengertian pembelajaran Matematika realistik

Hakekat pendidikan Matematika
Teori belajar mengajar Matematika
Konsepsi pengajaran Matematika
	Minat belajar

	Pengertian minat belajar

Faktor – faktor yang mempengaruhi minat belajar
Upaya peningkatan minat belajar
	Hasil belajar

	Pengertian hasil belajar

Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar
	Faktor yang mempengaruhi proses belajar
Pembatasan Masalah
Untuk menghindari terjadinya perluasan masalah yang tidak diinginkan, maka dibatasi dengan :
	Penelitian ini dilakukan di semester genap tahun pelajaran 2007-2008. Hal ini disesuaikan dengan masa penelitian yang disediakan oleh pihak lembaga sekolah.
Penelitian ini hanya dilakukan untuk siswa kelas VII MTs. Sunan Kalijogo Mojo Kediri dimana peneliti tinggal dan mengingat keterbatasan kemampuan peneliti.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :
	Adakah pengaruh model pembelajaran Matematika realistik terhadap minat belajar Matematika?
Adakah pengaruh model pembelajaran Matematika realistik terhadap hasil belajar Matematika?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pemfokusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang :

	Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Matematika realistik terhadap minat belajar Matematika.

Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Matematika realistik terhadap hasil belajar Matematika.

Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini antara lain :
	Memberikan motivasi kepada guru Matematika SLTP bahwa mengemas suatu pembelajaran dengan menyesuaikan daya abstraksi siswa sangat diperlukan dan harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran Matematika yang dibimbingnya.

Memberikan penawaran alternatif pemecahan bagi guru Matematika SLTP untuk dapat mengurangi bahkan mengubah citra sebuah pembelajaran Matematika, dari menakutkan menjadi menyenangkan dan dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal.
Memberikan sedikit kontribusi pemikiran pada dunia pendidikan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, guna mengantarkan anak-anak bangsa ke masa depan yang lebih cerah.








Penegasan Istilah dan Penegasan Operasional
Penegasan Istilah
Realistik	:	nyata atau bersifat wajar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 733
Minat	:	kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan Muhammad Joko Susilo, KTSP Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), 100
Hasil belajar	:	sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh usaha Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar ..................., 300
Matematika	:	logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep – konsep yang berhubungan dengan lainnya yang jumlahnya banyak Rusefendi, Pengajaran Matematika Modern dan Masa Kini untuk Guru dan PGSD D2, Seri ke-2, (Bandung : Tarsito, 1990), 2
Model	:	Pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya dari suatu yang akan dibuat/dihasilkan) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar .................589

Penegasan Operasional
Dengan sampel penelitian baik kelompok eksperimen maupun kelompok pengendali dianggap sama. Dan kelompok eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran realistik, kelompok pengendali dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Untuk memperoleh skor atau nilai apakah ada pengaruh model pembelajaran Matematika realistik terhadap hasil belajar siswa, semakin tinggi hasil belajar siswa maka semakin baik pengaruh model pembelajaran Matematika Realistik terhadap minat dan hasil belajar siswa MTs. Sunan Kalijogo Mojo Kediri.

Sistematika Pembahasan
Pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I berisi pembahasan mengenai (a) Latar belakang masalah, (b) Identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, (c) Tujuan penelitian, (d) Kegunaan penelitian, (e) Penegasan istilah, dan (f) Sistematika pembahasan.
BAB II berisi pembahasan mengenai (a) Kajian Teori, (b) Kerangka pemikiran, (c) Pengajuan hipotesis.     
BAB III berisi pembahasan mengenai (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (b)Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian, (c) Data, Sumber data, Variabel , (d) Metode dan Instrumen Pengumpulan Data, (e) Teknik Analisis Data, (f)Prosedur Penelitian.
BAB IV berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari : (a) Deskripsi Keadaan Lokasi, (b)Penyajian Data dan Analisa Data, (c) Pengujian Hipotesis, (d) Hasil Penelitian. 
BAB V berisi penutup, yang terdiri dari (a) Kesimpulan, (b) Saran.
Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dan mendukung isi skripsi.

