
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hasil akhir dari suatu pembelajaran khususnya pembelajaran matematika 

adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa memiliki peranan yang sangat 

penting karena berhasil tidaknya suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

belajar. Hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan 

siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar. Penyataan tersebut sejalan dengan pendapat Sudjana (2009) 

yang mengatakan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 

efektif tidaknya suatu proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa dilibatkan langsung 

secara aktif untuk berusaha dan mencari pengalaman serta menghubungkan 

informasi yang diperolehnya tentang matematika. Dalam proses pembelajaran, 

guru perlu juga memfasilitasi serangkaian kegiatan yang memberi ruang bagi 

siswa untuk terjadinya interaksi sosial. Siswa terlibat langsung secara aktif dalam 

membangun makna matematika bagi dirinya, baik secara individual maupun 

kelompok. Dengan demikian proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 

diharapkan dapat memberikan dorongan atau motivasi bagi siswa dalam 

mengembangkan aktifitasnya di kelas. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran di kelas 

cenderung berlangsung secara teoritis. Situasi tersebut berdampak pada siswa 

yang cenderung menghafal dan menganggap bahwa matematika adalah suatu 

masalah yang besar ketika siswa dihadapkan pada materi yang sangat sulit. Selain 

itu, siswa tidak menemukan suatu konsep untuk memahami materi yang diajarkan, 

akibatnya sesuatu yang dipahami oleh siswa hanyalah bersifat sementara. Hal ini 

membuktikan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang dipelajari 

belum tercapai, sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif dan 

bermuara pada rendahnya persentase ketuntasan belajar. Dari sisi lain matematika 
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sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak, menyebabkan siswa tidak tertarik 

untuk mempelajari bahkan dianggap sebagai mata pelajaran yang paling 

membosankan. Sebagai akibat dari kondisi seperti itu maka hasil belajar 

matematika di sekolah-sekolah, baik di sekolah dasar maupun di sekolah 

menengah masih relatif rendah dibandingkan dengan hasil belajar siswa untuk 

bidang studi yang lain. 

Selain itu yang menjadi salah satu faktor rendahnya hasil belajar siswa 

adalah guru masih menggunakan buku-buku atau bahan ajar cetak konvensional. 

guru hanya  menggunakan sebuah buku sebagai satu-satunya bahan ajar. Bahan 

ajar cetak tersebut hanya berisi ringkasan materi, contoh soal dan latihan-latihan 

soal dalam pembelajaran matematika. Strategi pengorganisasian dan 

penyampaian isi di dalam bahan ajar tersebut tidak terstruktur dengan baik dan 

kemasannya sangat tidak menarik. Materi yang disajikan di dalam bahan ajar  

cetak  tersebut  banyak yang bersifat abstrak dan rumit sehingga siswa enggan 

untuk membacanya  apalagi mempelajarinya. Selain itu, guru dalam kegiatan 

pembelajaran matematika di kelas didapatkan  bahwa, materi ajar yang tersaji di 

dalam bahan ajar tersebut tidak pernah dikaitkan dengan objek- objek  atau  

kejadian-kejadian aktual di dunia nyata yang akrab dengan siswa. Materi ajar 

yang disajikan hanya berupa definisi dari suatu konsep, sekumpulan rumus- 

rumus, contoh soal, dan latihan soal. Permasalahan-permasalahan yang disajikan  

di dalam bahan ajar tersebut juga bersifat akademis semata. Permasalahan yang 

disajikan mengandung objek dan kejadian yang diidealkan  yang tidak memiliki  

kaitan dengan realitas siswa. Penggunaan bahan ajar khususnya bahan ajar yang 

berupa bahan cetak seperti modul belum banyak digunakan.  

Menurut Houston dan Howson  (Wena, 2011) modul pembelajaran 

meliputi seperangkat aktivitas yang bertujuan mempermudah siswa untuk 

mencapai seperangkat tujuan pembelajaran. Modul mempunyai self contained, 

yang artinya pengemasan modul dalam satu kesatuan yang utuh untuk mencapai 

kompetensi tertentu. Modul juga memiliki sifat membantu dan mendorong 

pembacanya untuk mampu membelajarkan diri sendiri dan tidak bergantung pada 

media lain. Keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran dengan penerapan 
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modul adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan motivasi siswa, karena setiap kali 

mengerjakan tugas pelajaran yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan 

kemampuan; 2) setelah dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui benar, 

pada modul yang mana siswa telah berhasil dan pada bagian modul yang mana 

mereka belum berhasil; 3) s i s w a mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya; 

4) bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester; dan 5) pendidikan 

lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun menurut jenjang akademik 

(Santyasa dalam Somayasa, 2009). 

Dengan melihat keuntungan dari penggunaan modul, sehingga peneliti 

mencoba mengembangkan modul matematika yang terintegrasi nilai-nilai 

keislaman melalui pendekatan Realistic Mathematics Education (RME). Dimana 

modul yang dikembangkan dipadukan dengan nilai-nilai keislaman. Beberapa 

strategi pembelajaran yang dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai ajaran islam 

yang dapat dilakukan dalam pembelajaran mata pelajaran matematika (Yasri, 

2013), yaitu: 1) Selalu Menyebut Nama Allah, 2) Penggunaan Istilah, 3) Ilustrasi 

Visual, 4) Aplikasi atau Contoh-contoh, 5) Menyisipkan Ayat atau Hadits yang 

Relevan, 6) Penelusuran Sejarah, 7) Jaringan Topik, dan 8) Simbol Ayat-ayat 

Kauniah (Ayat-ayat Alam Semesta). Penanaman nilai-nilai islam tersebut juga 

dipadukan dalam pendekatan Realistic Mathematics Education (RME). Menurut 

Saleh (2012: 51) pendekatan pembelajaran matematika realistik adalah suatu 

pembelajaran berfokus pada masalah yang dapat dibayangkan siswa sebagai 

masalah dalam kehidupan nyata atau masalah dalam dunia mereka. Pendekatan 

Pembelajaran Matematika Realistik adalah salah satu pendekatan yang 

dikembangkan untuk semakin mendekatkan siswa dengan matematika (Prabowo 

dan Sidi, 2010:9). Siswa akan merasakan dekat dengan matematika karena siswa 

mengalami sendiri dalam kehidupan nyata sehingga belajar matematika akan 

terasa lebih bermakna. Dengan mengembangkan modul matematika yang 

diintegrasikan nilai-nilai keislaman melalui pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) diharapkan dapat memecahkan masalah rendahnya hasil belajar 

matematika. 
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B. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan pengembangan, maka 

penelitian ini dibatasi pada pengembangan modul matematika yang terintegrasi 

nilai-nilai keislaman melalui pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  

pada mata pelajaran matematika khususnya materi segitiga di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs). 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah pengembangan dan hasil pengembangan modul matematika yang 

terintegrasi nilai-nilai keislaman melalui pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) yang baik dan efektif untuk mata pelajaran matematika di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs)?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk menghasilkan modul matematika yang terintegrasi nilai-nilai keislaman 

melalui pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) pada mata pelajaran 

matematika untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang teruji dan layak digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

 

E. Manfaat Penelitian (Kontribusi) 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru, modul yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pedoman dan referensi tambahan guru dalam memahami 

pembelajaran matematika melalui pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) yang integrasi nilai-nilai keislaman.  

2. Bagi siswa, modul yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai media belajar siswa yang menyenangkan karena pembelajarannya 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa.  
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F. Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan dari penelitian ini adalah modul matematika 

yang terintegrasi nilai-nilai keislaman melalui pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) untuk siswa MTs dan dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif  modul yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


