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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan sebuah proses perubahan perilaku siswa ke arah 

yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran juga 

merupakan rencana guru dalam proses memberikan ilmu pada siswa. Menurut 

(Simanulang, 2013) dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk aktif dalam 

membentuk aktivitas siswa sesuai dengan rencana yang telah dirancang  

Matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menumbuh kembangkan 

daya nalar yang sistematis dalam mengembangkan sains dan teknologi. Menurut 

(Romika, 2014) Matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap oleh 

beberapa siswa sulit untuk dipahami. Ini dikarenakan guru tidak menjelaskan secara 

jelas dan akurat tentang materi yang diajarkan. Salah satunya adalah materi bangun 

datar.                                                                

Rohimah (2016) mengatakan bahwa siswa di setiap jenjang kesulitan dalam 

memahami konsep geometri. Salah satunya siswa kelas VII pada materi Bangun 

Datar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada guru matematika 

di MTs Darussalam Lekok bahwa hasil belajar siswa kelas VII masih belum 

memenuhi kriteria ketuntasan minimum pada materi bangun datar dikarenakan 

siswa tidak dapat memilih rumus untuk menyelesaikan permasalahan dengan tepat. 

Siswa juga tidak dapat memahami konsep dan menghafal Bangun Datar. Hal 

tersebut disebabkan pembelajaran dan bahan ajar yang kurang kreatif. 

Menurut (Simanulang, 2013) guru harus menciptakan kreativitas dalam 

proses pembelajaran. Salah satunya  proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

realistik. Pendekatan realistik adalah salah satu pendekatan pada proses 

pembelajaran matematika dengan menerapkan kehidupan nyata serta berorientasi 

pada matematisasi pengalaman sehari-hari (mathematize of everyday experience). 

Menurut (Gravemeijer, 1994) prinsip pendekatan realistik dalam pembelajaran 
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matematika adalah Penemuan yang terbimbing dan matematisasi berkelanjutan 

(Guided reinvention and progressive mathematization), fenemologi didaktis 

(didactical phenomenology), dan pengembangan model sendiri (Self-developed 

models). Tiga prinsip tersebut termuat dalam ciri-ciri pendekatan realistik yaitu: 1) 

Kontekstual, 2) menggunakan model, 3) menggunakan  hasil dan kontruksi siswa 

sendiri, 4) pembelajaran terfokus pada siswa, dan 5) keterkaitan.  

Banyak peneliti melakukan penelitian Pendekatan realistik  terhadap 

pengembangan proses pembelajaran matematika misalkan 1) Hasil penelitian dari 

(Herawati, 2015) bahwa pendekatan realistik pada proses pembelajaran matematika 

dapat meningkatkan kemampuan penalanaran matematika,  2) hasil dari penelitian 

(Ayu, 2013) pendekatan realistik dalam proses pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. 3) Penelitian (Mayani, 2016) 

menghasilkan bahan ajar yang berbasis pendekatan realistik pada materi program 

liner yang valid serta efektif . 

Bahan ajar merupakan sarana yang membantu guru untuk menyampaikan 

materi serta membantu siswa agar mandiri dalam proses pembelajaran. Menurut 

(Prastowo, 2011) bahan ajar dibedakan menjadi dua jenis yaitu cetak dan non cetak. 

Salah satunya berupa Handout.                                                                                                                             

Menurut (Helmanda,2012) Handout merupakan bahan ajar yang memuat 

rangkuman materi-materi dari berbagai sumber. Handout yang sudah 

dikembangkan dapat memudahkan siswa dalam menerima materi yang 

disampaikan oleh guru. Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan 

penelitian tentang “Pengembangan Handout Berbasis Pendekatan Realistik Pada 

Materi Bangun Datar di SMP Kelas VII”. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana langkah-langkah mengembangkan Handout berbasis 

Pendekatan Realistik pada materi Bangun Datar di SMP kelas VII? 

b. Bagaimana respon dan hasil belajar siswa setelah menggunakan Handout 

berbasis Pendekatan Realistik pada materi Bangun Datar di SMP kelas VII 

yang sudah dikembangkan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menghasilkan Pengembangan Handout berbasis Pendekatan 

Realistik pada materi Bangun Datar. 

b. Untuk mengetahui respon dan hasil belajar siswa setelah menggunakan 

Handout berbasis Pendekatan Realistik pada materi Bangun Datar yang 

sudah dikembangkan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pengembangan ini menghasilkan handout yang berbasis Pendekatan Realistik 

pada materi Bangun Datar di SMP kelas VII. Handout ini nantinya diharapkan 

bermanfaat bagi beberapa pihak yang terkait berikut: 

a. Bagi guru, dapat mempermudah dalam penyampaian materi karena sudah 

terbantu dengan handout berbasis pendekatan realistik serta meningkatkan 

kreatifitas dalam proses belajar mengajar. 

b. Bagi siswa, handout berbasis pendekatan realistik yang dihasilkan dapat 

memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. 

c. Bagi sekolah, mampu meningkatkan kualitas belajar dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas dengan memanfaatkan handout berbasis 

pendekatan realistik. 

1.5 Pembatasan Masalah 

a. Peneliti menggunakan Pendekatan Realistik untuk mengembangkan 

handout materi Bangun Datar. 

b. Handout terdiri dari identitas, materi, contoh soal, latihan soal, dan sumber 

materi  

c. Subyek pada penelitian ini hanya berfokus pada siswa kelas VII 

 


