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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang diajarkan 

pada anak di sekolah. Hal ini dikarenakan matematika memiliki peran penting 

dalam kehidupan dan mendukung segala aspek perkembangan individu 

(Hodanova & David, 2016).  Selain itu, matematika adalah salah satu cabang ilmu 

pengetahuan yang berkontribusi besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Mengingat besarnya peran matematika dalam mentransformasikan 

peradaban manusia, menjadi cabang matematika yang harus dikuasai oleh siswa-

siswa tingkat sekolah dasar (Kusmaryono, 2014). Namun matematika dapat 

menjadi pelajaran yang sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Hal ini menyebabkan 

anak – anak seringkali mengalami kesulitan saat mengaplikasikan matematika 

untuk menyelesaikan masalah sehari-hari (Jones, Dowker & Lyold, 2005).Sebab 

matematika itu tepat, makna istilah, operasi dan simbol harus sepenuhnya jelas. 

Siswa yang tidak yakin tentang apa yang ia katakan, tidak dapat berharap 

menyelesaikan masalah dengan dasar – dasar yang ambigu. Untuk siswa dan guru 

dalam mengkomunikasikan matematika, mereka harus mempunyai pengertian 

yang tepat akan simbol dan istilah yang sama (Wilson, 2009). Pembelajaran 

matematika juga bersifat hirakhi, yang berarti bahwa ada beberapa pengetahuan 

atau ketrampilan yang mana dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mempelajari 

materi yang berikutnya dalam pengetahuan mataematika. Gagne (1977 dalam 
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Baah & Samuel, 2012 ) berargumen bahwa topik hanya dapat dipelajari ketika 

prasayarat hirarkhi telah dipelajari. Topik (contohnya adalah pengetahuan) dalam 

level tertentu di sebuah hierarkhi mungkin didukung oleh satu atau beberapa topik 

yang berada di level bawahnya. Seseorang tidak akan dapat belajar topik tertentu 

jika dia gagal mencapai topik di bawahnya yang mendukung topik tersebut.  

 Kesulitan akan matematika ini dapat terlihat dari rendahnya prestasi 

akademik di bidang matematika. PISA (Programme for International Student 

Assesment) tahun 2018 menunjukkan hasil bahwa Indonesia dalam bidang 

matematika menduduki peringkat ke-72 dari 78 negara yang berpartisipasi. Selain 

itu, nilai Ujian Nasional dalam bidang matematika di Jawa Timur juga 

menunjukkan hasil yang rendah selama 3 tahun terakahir, yaitu 49,60 pada tahun 

2017, tahun 2018 mendapatkan hasil 44,50, dan 48,03 pada tahun 2019. Begitu 

pula nilai matematika yang terdapat di SDN X Surabaya, dimana 42% siswa kelas 

4 dan 5 mendapatkan nilai di bawah KKM atau di bawah 65. 

 Ada beberapa hal yang mempengaruhi prestasi belajar terutama dalam 

hal pelajaran matematika. Ramdhani,dkk (2017) menyebutkan bahwa kemampuan 

dalam memahami matematika memiliki peranan penting dalam kepercayaan siswa 

akan kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Kemampuan 

penalaran juga berperan penting dalam pencapaian matematika (Frosch & Simms, 

2015). Zakaria,dkk (2010) juga menemukan adanya korelasi antara pengetahuan 

matematika dengan pencapaian matematika. Selain itu, sikap dan persepsi 

terhadap matematika juga berdampak pada konsep diri akademik matematika dan 

ketertarikan siswa terhadap matematika. Siswa yang cenderung memiliki persepsi 
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yang negative cenderung memiliki pencapaian matematika yang kecil, sedangkan 

siswa yang memiliki persepsi matematika yang positif cenderung menyelesaikan 

matematika dengan tekun, percaya diri dan memiliki keinginan yang kuat untuk 

menyelesaikan soal matematika (Arthur, Addo & Assuah, 2017). Selain itu hasil 

penelitian dari Yoenanto (2017) menyebutkan bahwa adanya pengaruh efikasi diri 

dan dukungan sosial guru terhadap prestasi belajar matematika. 

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam 

memahami matematika, kemampuan penalaran, pengetahuan matematika, sikap 

dan persepsi terhadap matematika, efikasi diri serta dukungan sosial guru 

memiliki pengaruh terhadap prestasi terhadap matemtika. Selain itu sikap 

menyenangi matematika, menghargai keindahan matematika, memiliki rasa 

keingintahuan yang tinggi dan senang belajar matematika merupakan sikap yang 

diharapkan dari siswa agar dapat terus mengembangkan matematika dan 

menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi 

dalam hidupnya serta mengembangkan disposisi matematis (Simangunsong, 

2014).  

 Meningkatkan keterlibatan siswa di sekolah merupakan salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian akademik matematika. 

Keterlibatan dalam hal kognitif berupa kemampuan memahami, kemampuan 

penalaran serta pengetahuan berpengaruh terhadap pencapaian matematika. 

Keterlibatan emosi berupa menyenangi matematika, menghargai keindahan 

matematika serta memiliki keingintahuan yang tinggi dalam matematika juga 

berperan dalam prestasi matematika. Selain itu keterlibatan perilaku seperti 
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ketekunan terhadap matematika memiliki dampak terhadap prestasi matematika. 

Dan keterlibatan sosial seperti dukungan sosial dari guru juga memiliki pengaruh 

terhadap pencapaian matematika. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

menyebutkan terdapat hubungan langsung antara keterlibatan siswa dengan 

prestasi belajar dan keterlibatan siswa di sekolah memediasi hubungan antara 

kompetensi emosi dengan prestasi belajar (Dharmayana & Wirawan, 2012; Lee, 

2014; Abubakar & Itse, 2017) 

 

 Namun berdasarkan wawancara awal dengan guru di SDN X didapatkan  

bahwa siswa-siswi sekolah tersebut mengalami kesulitan dalam memahami 

pelajaran matematika yang diberikan yang berdampak pada pencapaian 

matematika yang rendah. Guru mengatakan bahwa banyak siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah KKM pada pelajaran matematika, ada juga siswa 

kelas atas yaitu kelas 4, 5 dan kelas 6 yang belum hafal perkalian dan pembagian 

serta kurang mampunya siswa dapat menyelesaikan soal uraian terutama yang 

berkaitan dengan soal cerita. Berdasar observasi awal yang dilakukan peneliti, 

didapatkan siswa SDN X cenderung pasif dalam mengikuti pelajaran matematika, 

mereka menunggu jawaban yang tertulis di papan tulis dalam menjawab 

pertanyaan yang terdapat dalam buku tanpa berusaha mengerjakan dahulu. 

Mereka juga meminta bantuan kepada mahasiswa magang untuk membantu 

mendapatkan jawaban dari soal matematika tanpa berusaha menjawab terlebih 

dahulu. Ketika guru menunjuk salah satu siswa untuk maju menuliskan jawaban, 

siswa tersebut mencari jawaban dari teman yang lain, kemudian menyalinnya, 

setelah itu menuliskan jawaban di papan tulis. Ketika guru bertanya tentang 
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materi yang belum dipahami dan mempersilahkan mereka untuk bertanya, siswa 

cenderung hanya diam saja. Dari hasil wawancara awal dengan siswa, mereka 

mengatakan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit, mereka merasa 

tidak mampu ketika harus mengikuti ulangan matematika karena mereka tidak 

mengerti apa yang diajarkan oleh guru, selain itu mereka juga berpendapat bahwa 

pelajaran matematika itu tidak menyenangkan.  

 Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

siswa SDN X belum memiliki keterlibatan pada pelajaran matematika. Mereka 

belum memiliki keterlibatan secara perilaku yang terlihat dari sikap pasif mereka 

terhadap pelajaran matematika serta mereka tidak memiliki ketekunan dalam 

mengerjakan soal matematika. Belum adanya keterlibatan emosi juga terlihat 

ketika mereka merasa bahwa pelajaran matematika tidak menyenangkan. Mereka 

juga belum memiliki keterlibatan kognitif yang terlihat dari kurangnya 

pemahaman mereka akan materi yang diberikan, serta keterlibatan sosial juga 

belum dimiliki oleh siswa SDN X yang terlihat dari kurangnya keinginan mereka 

untuk bertanya kepada guru disaat mereka belum memahami pelajaran 

matematika. 

 Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keterlibatan siswa pada 

pelajaran di sekolah. Zepke,dkk (dalam Groves, Sellar, Smith & Barber, 2015) 

menyebutkan bahwa motivasi siswa, hubungan siswa dengan guru, hubungan 

siswa dengan teman, serta lingkungan sekolah yang mendukung dalam proses 

pembelajaran merupakan hal yang mempengaruhi keterlibatan siswa. 

 Keterlibatan siswa dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Pendekatan 
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inkuiri dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan keterlibatan siswa 

(Hazmiati, 2014; Wells & Makar, 2008). Inquiry berasal dari kata to inquire yang 

berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi, 

dan melakukan penyelidikan. Tujuan pembelajaran inkuiri adalah memberikan 

cara bagi peserta didik untuk membangun kecakapan intelektual yang terkait 

dengan proses berpikir. Melalui kegiatan tersebut peserta didik akan menguasai, 

menerapkan, dan menemukan hal – hal yang bermanfaat bagi dirinya 

(Fathurrohman, 2015). Kelebihan dari pembelajaran ini adalah siswa terlihat lebih 

bergairah dalam belajar serta dalam berdiskusi dan tanya jawab, siswa terlihat 

mulai aktif. Kelemahannya adalah kualitas tanya jawab yang dihasilkan masih 

belum maksimal, serta siswa masih belum bisa menjelaskan kepada teman-teman 

dalam menyampaikan pengalamannya, serta masih didominasi beberapa siswa 

saja. Cooperative learning juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dan hasil belajr matematika (Zayyin, 2017). Slavin (2005 dalam 

Zayyin, 2017) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai 

macam metode pembelajaran dimana siswa bekerja secara kelompok – kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari pelajaran.  

Kelebihan dari pembelajaran kooperatif adalah siswa dapat menerima adanya 

perbedaan individu serta pengembangan ketrampilan sosial pada siswa. 

Kelemahan dari metode ini adalah jika jumlah siswa terlalu besar, maka guru akan 

mengalami kesulitan dalam membimbing siswa. Keterlibatan siswa juga dapat 

ditingkatkan melalui teknik permainan. Penelitian yang dilakukan Simangunsong 

(2014) didapatkan hasil bahwa teknik permainan dapat meningkatkan keterlibatan 
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siswa pada pelajaran matematika. Teknik permainan merupakan metode 

pembelajaran dimana siswa dirangsang dalam berpikir dengan bermain untuk 

menanamkan konsep – konsep matematika. Peserta didik akan lebih mudah 

mengingat dan memahami dalam belajar matematika jika dia senang melakukan 

hal tersebut dan disertai dengan pengalaman belajar yang konkrit yang ada di 

kehidupan sehari – hari (Ruseffendi, 1979 dalam Simangunsong, 2014). 

Kelebihan dari teknik permainan adalah permaiman mampu menyediakan 

reinforcement dan latihan ketrampilan, permainan dapat memotivasi, permainan 

dapat membantu pemerolehan dan pengembangan konsep matematika. 

Kelemahan dari teknik permainan adalah diperlukannya penentuan permainan 

yang tepat pada materi pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterlibatan siswa (McDowell, 2013). Kelebihan dalam pemanfaatan teknologi 

adalah dapat meningkatkan keterlibatan siswa, mendorong timbulnya insiatif dan 

tanggung jawab dalam belajar, memaksimalkan berbagai macam sumber, dan 

meningkatkan keinginan untuk menggali informasi selain yang didapat di kelas 

(Project tomorrow, 2011 dalam McDowell,2013). Kelemahan dari pemanfaatan 

teknologi adalah tantangan tentang manajemen waktu pada siswa serta masalah 

distraksi atau gangguan disaat menggunakan teknologi, selain itu siswa juga 

masih membutuhkan interaksi dengan guru untuk menjaga motivasi mereka 

(McDowell, 2013).  

 Rigorous mathematical thinking (RMT) merupakan metode pembelajaran 

matematika yang dikembangkan oleh James T Kinard dan Alex Kozulin (2008, 
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dalam Hidayat, Nurlaelah & Dahlan, 2017). Pendekatan RMT didasari oleh dua 

teori utama, yaitu Psychological tools oleh Vygotsky dan Mediated Learning 

Experience oleh Feuerstein. Alat psikologis dalam teori Vygotsky 

mengungkapkan bahwa penggunaan alat psikologis dalam pembelajaran dapat 

membantu siswa dalam mengatur dan mengintegrasikan fungsi kognitif dengan 

konsep dasar yang dapat mendukung generalisasi dan abstraksi matematis mereka. 

Alat psikologi dapat berupa simbol, tabel, diagram, gambar, peta, dan grafik. 

Dengan alat psikologis ini diharapkan dapat menjembatani siswa dalam 

memahami suatu masalah dan menghubungkannya secara sederhana antara 

pengalaman yang mereka telah lewati dengan pengalaman baru yang mereka 

dapatkan. Hai ini dapat membantu siswa untuk lebih terlibat dalam hal kognitif 

serta perilaku sehingga dapat memahami materi yang diajarkan. Mediated 

learning experience (MLE) mencerminkan kualitas interaksi antara siswa, materi, 

dan mediator atau guru itu sendiri. Kualitas akan diperoleh jika kriteria MLE 

diterapkan.  Kriteria ini adalah intensionalitas dan timbal balik, transendensi, dan 

mediasi makna. Intensionalitas dan timbal balik berarti mediasi oleh guru sebagai 

mediator harus dilakukan agar membuat siswa dapat mempertahankan perhatian 

mereka dan juga membuat materi mudah dicerna oleh siswa. Transendensi berarti 

bahwa mediasi tidak membatasi interaksi mereka dengan materi. Dan mediasi 

makna berarti bahwa interaksi harus bermakna dan menjadi pengalaman yang 

baik untuk siswa (Hidayat, Nurlaelah & Dahlan, 2017). Dengan adanya mediasi 

ini, maka siswa dapat meningkatkan keterlibatannya dalam hal keterlibatan emosi 

untuk dapat menyenangi dan menghargai matematika, serta keterlibatan sosial 
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dimana siswa lebih aktif untuk bertanya serta berdiskusi baik dengan guru 

maupun teman dalam pembelajaran yang membawa mereka lebih termotivasi dan 

semangat dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, MLE menuntut peran mediator 

untuk membantu pembelajar untuk dapat berperan aktif dan mandiri dalam proses 

pembelajaran. Mediator bertugas untuk memberikan stimulus untuk memancing 

respon pembelajar dalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajar secara aktif 

dan mandiri mencari informasi baru dan belajar memecahkan masalah terkait 

tema yang sedang dipelajari (Tzuriel,2013). Oleh karena itu, keterlibatan siswa 

yang berupa peran aktif ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan motivasi 

siswa dalam belajar, hubungan siswa dengan guru dan teman sebaya dapat 

berjalan dengan baik, serta tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif sehingga 

pencapaian matematika serta pemahaman konseptual siswa dapat meningkat, 

sehingga pembelajaran rigorous mathematical thinking (RMT) diduga dapat 

meningkatkan motivasi siswa, hubungan antara siswa dengan guru maupun teman 

sebaya, serta lingkungan kelas yang dapat mendukung proses belajar mengajar, 

pemaknaan akan hal yang dipelajari, serta pemahaman materi melalui 

pembelajaran konkret. 

 Kinard dan Kozulin (2008) juga berpendapat bahwa pendekatan ini 

menekankan interaksi dan mediasi antara guru dan siswa yang menghasilkan 

pemahaman yang baik tentang materi yang disajikan untuk lebih lanjut mengubah 

dan membuat konsep yang muncul menjadi ide yang terikat dan saling terkait 

(Hidayat, Nurlaelah & Dahlan, 2017).  Hal ini juga sejalan dengan hasil dari 

beberapa penelitian yang memaparkan bahwa pendekatan rigorous mathematical 
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thinking (RMT) dapat berpengaruh terhadap pemahaman konseptual matematis. 

Hendrayana (2015) memaparkan terdapat pengaruh pendekatan rigorous 

mathematical thinking (RMT) terhadap pemahaman konseptual matematis pada 

siswa SMP. Selain meningkatkan pemahaman konseptual, RMT juga 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kreatif pada pelajaran matematika 

(Hidayat, Nurlaelah & Dahlan, 2017). Terdapat penelitian terhadap dua kelompok 

siswa kelas 7 pada siswa minoritas low African-American, dimana kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen diberi tes kognitif umum sebagai pretes dan 

didapatkan hasil bahwa kelompok kontrol memiliki kemampuan kognitif lebih 

tinggi daripada kelompok eksperimen (RMT), namun di akhir masa intervensi, 

kemampuan kognitif kelompok eksperimen atau RMT meningkat secara 

signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol (Kinard & Kozulin, 2008). 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa belum terdapat 

keterlibatan siswa pada pelajaran matematika yang mengakibatkan mereka 

menjadi pasif dalam mengikuti pelajaran, kurang termotivasi dalam mengerjakan 

soal, kurang adanya keinginan untuk bertanya ketika menghadapi soal yang belum 

mereka kuasai, serta belum mampu menjawab pertanyaan matematika berupa soal 

cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian peneliti 

berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas pembelajaran 

rigorous mathematical thinking (RMT) terhadap keterlibatan siswa (student 

engagement) pada pelajaran matematika”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “apakah pembelajaran rigorous mathematical 

thinking (RMT)  efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa (student 

engagement) pada pelajaran matematika?” 

 

1.3 Signifikansi Penelitian 

 Penelitian mengenai pembelajaran rigorous mathematical thinking (RMT) 

telah dilakukan oleh cukup banyak peneliti. Berikut ini peneliti paparkan 

penelitian – penelitian terdahulu mengenai pendekatan rigorous mathematical 

thinking (RMT), yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh D.Hidayat, E.Nurlaelah, dan J.A. Dahlan 

(2017) yang bertujuan untuk melihat pengaruh pendekatan rigorous 

mathematical thinking (RMT) dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif pada siswa SMA di Bandung. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa pencapaian kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada matematika 

lebih baik pada siswa yang mendapat RMT dibandingkan siswa dengan 

metode ekspositori. 

2. Penelitian terhadap dua kelompok siswa kelas 7 pada siswa minoritas low 

African-American (ekonomi rendah), dimana kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen diberi tes kognitif umum sebagai pretes dan 

didapatkan hasil bahwa kelompok kontrol memiliki kemampuan kognitif 
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lebih tinggi daripada kelompok eksperimen (RMT), namun di akhir masa 

intervensi, kemampuan kognitif kelompok eksperimen atau RMT 

meningkat secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol 

(Kinard & Kozulin, 2008). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Sumanti (2017) yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh pembelajaran pendekatan rigorous mathematical 

thinking (RMT) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII di 

salah satu SMP Negeri di kota Tangerang. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode quasi eksperimen dengan desain penelitian 

randomized control group posttest only design. Dan hasil dari penelitian 

ini adalah bahwa pendekatan pembelajaran dengan pendekatan RMT 

berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti – peneliti 

terdahulu, peneliti belum menemukan pengaruh rigorous mathematical 

thinking (RMT) terhadap keterlibatan siswa pada pelajaran matematika 

pada siswa Sekolah Dasar. Oleh karena itu penelitian ini dipandang 

penting untuk dilakukan karena keterlibatan siswa merupakan salah satu 

aspek penting untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa 

terutama siswa Sekolah Dasar. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektifitas pembelajaran rigorous mathematical thinking (RMT) terhadap 

keterlibatan siswa (student engagement) pada pelajaran matematika. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian 

keilmuan dalam bidang psikologi khususnya psikologi pendidikan tentang 

pembelajaran rigorous mathematical thinking (RMT), keterlibatan siswa dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat penelitian ini bagi guru atau mediator adalah penelitian ini 

dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru tentang metode 

pembelajaran khususnya dalam bidang matematika dengan pembelajaran 

rigorous mathematical thinking (RMT) sehingga dapat meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam pelajaran matematika. 
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