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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam 

bidang ilmu pengetahuan. Hal itu dikarenakan matematika merupakan mata 

pelajaran yang wajib dipelajari di setiap jenjang pendidikan, baik Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Hal ini sesuai Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang 

Standar Isi Mata Pelajaran Matematika untuk semua jenjang pendidikan dasar 

dan menengah wajib.
1
 

Salah satu pengetahuan yang diajarkan dalam matematika adalah cara-

cara berhitung mengenai bilangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Allah S.W.T berfirman dalam surat Al-Israa’ ayat 12 :
2 

ُمْبِصَرة فََمَحْىنَا آيَتَ اللَّيِْل َوَجَعْلنَا آيَتَالنَّهَار ۚ   َوَجَعْلنَا اللَّيَْل َوالنَّهَاَر آيَتَْين

نِيَن َوالِْحَساَب    ِمنَربُِّكم َولِتَْعلَُمىا َعَدَد السِّ َوُكلَّ َشْيٍء  لِتَْبتَُغىا فَْضًلا

ْلنَاه تَْفِصيًل  فَصَّ  

“ Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran 

Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang 

itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan 

agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala 

sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas ” 

 

Lebih lanjut ayat 12 surat Al-Israa’ ini juga memberitahukan kepada 

manusia agar mencari pengetahuan mengenai cara perhitungan tahun. Dalam 

                                                             
1 Permendikbud  Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Mata Pelajaran Matematika 

untuk Semua Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Wajib. 
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ayat ini tersirat bahwa salah satu cara menghitung tahun ialah dengan 

menggunakan dua tanda yakni malam dan siang. Disinilah tampak bahwa 

komunikasi Allah dengan hambanya dengan cara menggunakan tanda-tanda 

untuk menyampaikan suatu informasi. Kegiatan menggunakan tanda-tanda ini 

dalam pembelajaran matematika sering disebut dengan kemampuan 

representasi. Jadi, dalam ayat ini  tersirat bahwa kemampuan representasi 

sangatlah penting dan sangat perlu untuk dikembangkan. 

Selain itu, kemampuan representasi juga tertuang pada standar proses 

pembelajaran. Menurut NCTM (National Council of Teacher of 

Mathematics) standar proses dalam pembelajaran matematika yaitu 

kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan penalaran 

(reasoning), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan 

membuat koneksi (connection), dan kemampuan representasi 

(representation).
3
 Jadi, dapat dikatakan lagi bahwa kemampuan representasi 

matematis mempunyai peranan penting dalam pembelajaran matematika 

karena merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau ide 

dari suatu permasalahan agar dapat dipahami oleh orang lain.  

Representasi yang muncul dari siswa merupakan ungkapan-ungkapan 

dari gagasan atau ide-ide matematika siswa yang disampaikan siswa dalam 

upayanya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. 

Pemikiran gagasan atau ide-ide yang berbeda-beda dari setiap siswa akan 

                                                             
3
NCTM, Principles and Standard for School Mathematic, diakses dari 

http;//www.nctm.org/standard-and-positions/principles-and-standard.com, pada tanggal 10 oktober 

2017. 
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memunculkan bermacam-macam representasi, apalagi jika siswa diberikan 

kebebasan dalam mengungkapkan ide-idenya. Pastinya ada berbagai alasan 

siswa untuk menentukan representasi yang akan digunakan. Dari ide tersebut 

yang diungkapkan dalam representasi matematis, dapat diketahui pemahaman 

matematika siswa. Dengan kata lain dapat dikatakan kemampuan representasi 

sangat perlu ada pada diri siswa untuk mengungkapkan ide-idenya dalam 

meyelesaikan suatu permasalahan.  

Namun menurut Mudzakir, berdasarkan laporan hasil The Third 

International Mathematics and Science Study diketahui bahwa kemampuan 

representasi matematis siswa di Indonesia dalam merepresentasikan ide atau 

konsep matematik dalam materi pembagian dan bilangan, aljabar, geometri, 

representasi data, analisis dan peluang masih tergolong rendah. Contoh, 

ketika siswa Indonesia diminta untuk membuat persamaan dari tabel yang 

merepresentasikan hubungan antara dua variabel, ternyata kemampuan 

representasi siswa Indonesia adalah 27% sedangkan kemampuan rata-rata 

internasional 45 %.
4
 

Hal ini senada dengan hasil tes soal kemampuan representasi di 

SMPN 1 Bandar Petalangan yang menyatakan bahwa masih rendahnya 

kemampuan representasi matematis siswa di sekolah tersebut. Peneliti 

memperoleh data bahwa sebagian besar siswa kurang mampu menyampaikan 

gagasan-gagasan atau ide-ide mereka dalam bentuk simbol, grafik, diagram, 

                                                             
4
 Mokhammad ridwan yudhanegara & Karunia eka lestari. Meningkatkan kemampuan 

representasi beragam matematis siswa melalui pembelajaran berbasis masalah terbuka. Dalam 

jurnal ilmiah solusi vol.1 no. 3 september - nopember 2014: 76. 
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atau media lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika.  

Peneliti memperoleh data bahwa persentase nilai ketuntasan indikator 

representasi matematis siswa hanya 20% yaitu sebanyak 6 siswa dari 30 

siswa. Pada soal nomor 3 dan 4 masing-masing memuat indikator 

representasi visual berupa gambar dan representasi persamaan atau ekspresi 

matematis. Namun, pada soal nomor 3 kebanyakan siswa kesulitan untuk  

membuat gambar untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan pada soal 

nomor 4, kebanyakan siswa kesulitan untuk membuat persamaan matematis 

dari suatu permasalahan. 

 
Gambar I.1. Lembar Jawaban Siswa Nomor 3 

 

 
Gambar I.2. Lembar Jawaban Siswa Nomor 4 

 

Selain itu, kebanyakan siswa masih banyak yang menganggap bahwa 

pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Supaya matematika 

tidak dianggap sulit oleh siswa maka haruslah pembelajaran matematika 

mewujudkan kemampuan representasi matematis yang ada pada diri siswa 
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dalam mengungkapkan ide-idenya. Untuk menambah wawasan siswa dalam 

mengungkapkan ide dan gagasannya pada suatu permasalahan matematika 

maka diperlukan pembelajaran yang dapat mengaitkan konsep pembelajaran 

dengan pengalaman dan dunia nyata siswa agar siswa lebih mudah dalam 

menggunakan berbagai cara untuk mengungkapkan gagasan atau ide mereka.  

Salah satu pembelajaran yang dapat mengaitkan antara konsep 

pembelajaran dengan pengalaman dan kehidupan siswa adalah pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME). Pendekatan realistic mathematics 

education  merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi dengan realita kehidupan siswa.
5
 Pendekatan realistic mathematics 

education  bertujuan untuk mengkonstruksi konsep matematika yang berasal 

dari dunia nyata atau informal ke dalam bentuk formal.  Permasalahan nyata 

dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai titik tolak pembelajaran 

matematika. Masalah realistik yang digunakan tidak harus selalu berupa 

masalah yang ada di dunia nyata dan bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari siswa melainkan masalah tersebut dapat dibayangkan atau nyata dalam 

pikiran siswa.
6
 

Proses pembelajaran yang dilakukan memerlukan bahan ajar yang 

digunakan menjadi media untuk memaksimalkan kemampuan representasi 

matematis siswa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 

20, yang telah diubah oleh PP Nomor 32 Tahun 2013 disyaratkan bahwa guru 

                                                             
5
 Istarani dan M.Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif, (Medan : CV. Media 

Persada, 2014), h. 61 
6
 Ariyadi Wijaya,  Pendidikan Matematika Realistik, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012),  

h.20-21. 
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diharapkan mengembangkan materi pembelajaran.
7
 Bahan ajar yang menarik 

dan inovatif adalah hal yang sangat penting dan berkontribusi besar bagi 

proses pembelajaran yang dilaksanakan.
8
 

Kenyataan yang terjadi di lapangan seperti yang terdapat di SMP 

Negeri 1 Bandar Petalangan adalah guru hanya menggunakan buku paket 

sebagai bahan ajar. Sedangkan siswa belum menggunakan sumber bahan ajar 

lain untuk belajar. Siswa memerlukan bahan ajar yang dapat digunakan secara 

mandiri untuk menunjang pembelajarannya. Salah satu bahan ajar yang dapat 

mendukung belajar siswa secara mandiri yaitu dengan menggunakan bahan 

ajar berupa modul. 

Modul merupakan alternatif bahan ajar yang dapat digunakan oleh 

siswa sesuai dengan karakteristiknya. Modul dikemas dalam satu kesatuan 

yang utuh untuk mencapai kompetensi tertentu. Modul juga membantu 

pembacanya untuk mampu membelajarkan diri sendiri dan tidak bergantung 

pada media lain dalam penggunaannya. Pembelajaran dengan modul 

merupakan pendekatan pembelajaran mandiri yang terfokus pada penguasaan 

kompetensi dari bahan kajian yang dipelajari siswa dengan waktu tertentu 

sesuai dengan potensi dan kondisinya.  

Peneliti melakukan penelitian pengembangan mengenai modul 

matematika dengan pendekatan realistic mathematics education. Modul 

dengan pendekatan realistic mathematics education, menggunakan contoh-

                                                             
7
Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang 

mengembangkan bahan ajar.  
8
Andi Prastowo, Bahan Ajar Inovatif. (Jogjakarta: Diva Press, 2011), h. 23. 
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contoh realita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang akan 

membawa siswa pada kondisi yang sebenarnya dan menjadikan matematika 

tidak lagi menjadi mata pelajaran yang sulit dipahami. 

Penelitian sebelumnya mengenai pengembangan modul berbasis 

pendekatan RME telah dilakukan oleh Yainuri Setyanto pada siswa kelas X 

di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, pada hasil penelitian diperoleh bahwa 

modul berbasis pendekatan realistic mathematics education  yang 

dikembangkan memiliki kualitas dengan kategori baik berdasarkan kevalidan 

dan keefektivan modul. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil penelitian 

yang diperoleh dari validasi modul ahli materi adalah 83%, validasi modul 

oleh praktisi pembelajaran adalah 88%, dan skor rata-rata yang diperoleh 

dari angket respon siswa adalah 82%. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud ingin melakukan 

penelitian mengenai pengembangan modul berbasis pendekatan Realistic 

Mathematics Education untuk memfasilitasi kemampuan representasi 

matematis siswa sekolah menengah pertama. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat validitas modul berbasis pendekatan Realistic 

Mathematics Education untuk memfasilitasi kemampuan representasi 

matematis siswa sekolah menengah pertama ? 
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2. Bagaimana tingkat praktikalitas modul berbasis pendekatan Realistic 

Mathematics Education untuk memfasilitasi kemampuan representasi 

matematis siswa sekolah menengah pertama ? 

3. Bagaimana efektivitas modul berbasis pendekatan Realistic Mathematics 

Education untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa 

sekolah menengah pertama ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan dan menghasilkan modul berbasis pendekatan Realistic 

Mathematics Education dengan tingkat validitas minimal valid untuk 

memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa sekolah 

menengah pertama. 

2. Mengembangkan dan menghasilkan modul berbasis pendekatan Realistic 

Mathematics Education dengan tingkat praktikalitas minimal praktis 

untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa sekolah 

menengah pertama. 

3. Mengembangkan dan menghasilkan modul berbasis pendekatan Realistic 

Mathematics Education yang efektif untuk memfasilitasi kemampuan 

representasi matematis siswa sekolah menengah pertama. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan secara teoretis mampu memberikan 

kontribusi terhadap pembelajaran matematika terutama bahan ajar yang 
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digunakan, yaitu modul berbasis pendekatan realistic mathematics 

education yang dapat memfasilitasi kemampuan representasi matematis 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran 

yang merangsang siswa mengkonstruk pengetahuan yang 

dimilikinya. 

2) Membantu guru dalam mewujudkan pembelajaran matematika 

yang berpusat pada siswa. 

3) Membantu guru memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 

b. Bagi Siswa 

1) Menjadikan kegiatan pembelajaran menarik. 

2) Meningkatkan motivasi dan memfasilitasi kemampuan 

representasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika. 

3) Memberikan kesempatan siswa untuk belajar mandiri. 

4) Siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap 

kompetensi yang harus dikuasainya. 

c. Bagi Peneliti 

1) Menambah wawasan mengenai wawasan pengembangan modul 

berbasis pendekatan realistic mathematics education yang dapat 

memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa. 
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2) Memotivasi untuk penelitan yang lebih mendalam dalam 

mengembangkan modul lainnya. 

E. Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah modul berbasis 

pendekatan realistic mathematics education pada pokok bahasan aritmetika 

sosial kelas VII sekolah menengah pertama untuk meningkatkan kemampuan 

representasi matematis siswa dengan spesifikasi produk sebagai berikut : 

1. Produk yang dihasilkan berupa modul bebasis pendekatan realistic 

mathematics education pada pokok bahasan aritmetika sosial untuk 

memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa. 

2. Modul disesuaikan dengan kurikulum 2013. 

3. Modul mempunyai penampilan dengan kombinasi warna, gambar, dan 

tulisan yang menarik. 

4. Modul dengan pendekatan realistic mathematics education disusun 

sesuai dengan indikator kompetensi. 

5. Modul memuat soal dengan rangkaian penyelesaian menggunakan 

prinsip pendekatan realistic mathematics education. 

6. Soal-soal pada modul pembelajaran matematika lebih menekankan pada 

soal kemampuan representasi matematis. 

F. Pentingnya Pengembangan 

Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dituntut untuk mampu 

menyediakan bahan ajar yang dapat menunjang pemahaman peserta didik 

terhadap  materi  yang  disajikan. Hasil observasi dan pengamatan di SMP N 
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1 Bandar Petalangan menunjukkan bahwa guru belum menggunakan modul 

yang dirancang sendiri sebagai salah satu bahan ajar penunjang pembelajaran. 

Salah satu indikator pembelajaran dikatakan baik apabila 

pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang bermakna 

dapat diwujudkan melalui pengaitan konsep materi dengan pengalaman dan 

kehidupan nyata siswa. Setelah siswa berhasil mengaitkan konsep dengan 

realita kehidupannya, maka siswa akan mulai menyadari bahwa pembelajaran 

matematika tidak lagi merupakan pelajaran yang sulit. Dengan begitu, siswa 

akan lebih mudah memahami pelajaran dan menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan kehidupan dan pengalaman mereka. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi 

pembelajaran dengan pengalaman dan kehidupan nyata adalah pembelajaran 

berbasis pendekatan realistic mathematics education. Pengetahuan  dan  

pengalaman  yang  dimiliki  oleh  peserta  didik  menjadi modal dalam 

menemukan konsep pelajaran yang dapat dibimbing melalui modul berbasis 

pendekatan realistic mathematics education. Modul penting dikembangkan 

agar mampu meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik 

dan terciptanya pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif.  

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi 

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses belajar-

mengajar adalah modul. Mengingat banyaknya modul yang telah ada. 

Namun modul yang sudah ada belumlah dikatakan sempurna, maka dari 
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itu tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan modul. Maka 

peneliti mengembangkan modul berbasis pendekatan realistic mathematics 

education untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis yang 

dapat berguna dalam proses pembelajaran. Hal ini karena modul yang 

dikembangkan ini memiliki kelebihan yaitu dengan mengaitkan 

permasalahan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

terciptalah pembelajaran yang bermakna serta memicu daya representasi 

siswa. 

2. Keterbatasan 

Pengembangan ini masih terbatas pada pengembangan bahan ajar 

berbasis realistic mathematics education yaitu modul yang berisi materi, 

kegiatan belajar, contoh-contoh soal dan soal-soal latihan terkait materi 

aritmetika sosial untuk siswa sekolah menengah pertama kelas VII 

semester genap. Adapun keterbatasan lainnya adalah keterbatasan waktu, 

biaya dan tenaga sehingga modul ini tidak dapat disebarkan ke sekolah 

lain. 

H. Definisi Operasional 

1. Modul adalah sarana pembelajaran dalam bentuk tertulis atau cetak yang 

disusun secara sistematis, memuat materi pembelajaran, metode, tujuan 

pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar atau indikator pencapaian 

kompetensi, petunjuk kegiatan belajar mandiri (self instructional), dan 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji diri sendiri melalui 

latihan yang disajikan dalam modul tersebut.
9
 

2. Pendekatan Realistic Mathematics Education  adalah pendekatan 

pengajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang nyata bagi siswa, 

menekankan keterampilan proses of doing mathematics, berdiskusi dan 

berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehinggga mereka 

dapat menemukan sendiri (student inventing sebagai kebalikan dari 

teacher telling) dan pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk 

menyelesaikan masalah baik secara individu maupun secara kelompok.
10

 

3. Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan menyajikan 

kembali notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan atau 

ekspresi matematis lainnya ke dalam bentuk lain.
11
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