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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.   Latar Belakang  Masalah  

Pada saat pembelajaran matematika di kelas II SD Negeri 1 Parungtanjung 

Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, guru di awal pembelajaran tidak 

melakukan apersepsi, guru dalam menyampaikan materi masih dominan dengan 

metode ceramah yang berlangsung hanya satu arah, model yang digunakan masih 

bersifat konvensional dan Guru menyampaikan pesan pada siswa hanya 

menekankan pada isi pesan tanpa pendekatan pembelajaran . Sehingga siswa 

kurang memahami konsep matematika karena pelajaran terlalu abstrak dan kurang 

menarik serta kurangnya contoh permasalahan yang diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. penilaian hanya terfokus ke sumatif dan hanya 

mengejar jawaban benar namun mengabaikan proses.  

Akibat dari hal di atas siswa tidak menyenangi matematika, bahkan 

seringkali mereka membenci matematika ketika guru menjelaskan banyak siswa 

yang tidak memperhatikan penjelasan guru. ketika guru melakukan 

evaluasi,sebagian siswa tidak dapat menjawab soal evaluasi sehingga hasil 

evaluasi siswa pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu nilainya di 

bawah KKM (rata-rata nilai 65 ) 
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Masalah di atas juga ditemukan  di SD Negeri 1 Parungtanjung  

Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor. Prestasi  yang dicapai siswa tahun 

pelajaran 2012 / 2013 terutama pada mata pelajaran matematika, belum memenuhi 

harapan. Hasil kemampuan siswa dalam mencapai nilai penjumlahan bilanghan 

bulat   yang ditargetkan sesuai dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal ) yang 

ditentukan oleh sekolah maupun di gugus yaitu untuk matematika 65 belum 

memenuhi standar karena sekitar 60% siswa belum memahami konsep 

matematika, adapun perolehan nilai  dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 

 Nilai Matematika  TH: 2012 / 2013 

Penjumlahan Bilangan Bulat 

 

No : 

 

Nama 

 

Nilai 

 

No : 

 

Nama 

 

Nilai 

1 AHMAD B 60 16 SITI PATIMAH 50 

2 AHMAD N 55 17 ST ALIMAH 80 

3 ALIF 60 18 AZIS 45 

4 ALFIN 70 19 IKMAM  60 

5 ELISA 70 20 SODIQ 65 

6 AMELIA 70 21 RIFAI 50 

7 IRENA 55 22 DIVA 75 

8 INDRIYANTI 70 23 SALSA 70 

9 LINA 70 24 PUTRI 50 

10 M. SALAM 70 25 DEDE.L 50 

11 M.ROPIK 60 26 ANDRIANSYAH 65 

12 M.RIKI  50  27 DONI 80 

13 NOVA 60 28 SUCI 65 

14 DINI 60 29 NABILA 90 

15 ERFAN  55 30 YUSUP 45  

. 

Untuk mendukung pembentukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

melalui pendidikan, pemerintah melalui kurikulum pendidikan nasional 
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merekomendasikan matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib 

diberikan kepada peserta didik Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan  sejak dari 

sekolah dasar. Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang dewasa ini telah 

berkembang amat pesat, baik materi atau kegunaan, maupun strategi 

pembelajarannya.  Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki obyek 

abtrak yang berdasarkan kebenaran dan konsistensi.  

 Uraian di atas mengungkapkan bahwa matematika itu sangat penting, 

tetapi dilain pihak prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran matematika 

masih jauh dari apa yng diinginkan. Hal tersebut karena metode dan pendekatan  

pembelajaran yang dipakai kurang sesuai dengan kebutuhan sehingga 

pembelajaran tersebut tidak maksimal. Kenyataan tersebut masih  dijumpai di SD 

Negeri1  Parungtanjung. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 

mewajibkan Sekolah Dasar mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan  ( KTSP ) sesuai kebutuhan berdasarkan panduan penyusunan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) dasar dan menengah yang 

disusun oleh badan Standar Nasional Pendidikan  ( BNSP ). 

 Hal ini tentu berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai peserta 

didik dan tidak akan mampu menyerap materi pembelajaran dengan baik sehingga 

hasil tes peserta didik akan sering menunjukan prestasi belajar yang rendah atau 

sesuai dengan Kriteria ketuntasan Minimal ( KKM) .  
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Masalah di atas juga ditemukan  di SD Negeri 1 Parungtanjung  

Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor. Prestasi  yang dicapai siswa tahun 

pelajaran 2012 / 2013 terutama pada mata pelajaran matematika, belum memenuhi 

harapan.  

 Faktor-faktor  yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut adalah 

sebagai berikut.  

a. Faktor yang ditimbulkan oleh guru yaitu, dalam kegiatan  pembelajaran 

matematika yang masih bersifat tradisional. Pembelajaran yang dilakukan 

guru hanya berkisar pada aktifitas menerangkan, memberikan contoh, dan 

selanjutnya siswa diberi latihan –latihan mengerjakan soal- soal sesuai 

dengan contoh.     

b. Guru hanya berkonsentrasi mengejar target pencapaian kurikulum, 

sehingga pembelajaran yang dilakukan hanya bertumpu pada target 

kurikulum yang akhirnya pencapaian daya serap siswa terabaikan oleh 

karena banyaknya materi yang harus dicapai.  

Untuk mengembangkan kemampuan pelajaran matematika dalam materi 

penjumlahan bilangan bulat akan  dicoba dengan menggunakan berbagai 

pendekatan pembelajaran salah satunya adalah pendekatan Realistik. Dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut dapat mendorong,  menantang, merangsang, dan 

menarik minat siswa untuk melakukan kegitan mengajar secara optimal, maka 

tujuan pendidikan yang diharapkan akan tercapai sesuai keinginan. 
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Salah satu alternatif solusi yang dianggap dapat mengatasi permasalahan 

di atas adalah dengan menggunakan Pendekatan Realistik.  Dengan pendekatan 

pembelajaran ini diharapkan dapat menempatkan guru sebagai perancang 

organisasi pembelajaran sehingga  siswa memiliki kesempatan untuk memahami 

dan menggunakan Matematika melalui aktivitas belajar.        

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah” Bagaimana upaya meningkatkan hasil 

belajar matematika melalui pendekatan realistik dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika untuk peserta didik pada pokok bahasan Penjumlahan 

Bilangan Bulat   melalui pendekatan Realistik, di Kelas II SD Negeri1 

Parungtanjung Kecamatan Gunungputri Kab. Bogor ”. Secara terinci rumusan 

masalah dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran matematika tentang penjumlahan 

bilangan bulat di kelas II SD Negeri 1 Parungtanjung   melalui pendekatan 

realistik ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika  tentang penjumlahan 

bilangan bulat   di kelas II  SDN 1 Parungtanjung  melalui penerapan  

pendekatan realistik? 

3. Bagaimana hasil belajar matematika siswa tentang penjumlahan bilangan 

bulat di kelas I II SD Negeri 1 Parungtanjung melalui penerapan  

pendekatan realistik ? 
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C. Hipotesins Tindakan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pengembangan 

konseptual perencanaan tindakan, maka hipotesis tindakan dari penelitian ini 

adalah jika pembelajaran matematika disajikan dengan menggunakan pendekatan 

Realistik   maka hasil belajar matematika siswa  pada materi penjumlahan 

bilangan bulat  dapat ditingkatkan. 

D.  Tujuan Penelitian  

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memecahakan masalah praktis 

yang berkaitan dengan upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui 

pendekatan realistik, di SD Negeri  1 Parungtanjung  secara rinci tujuan ini 

diuraikan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran matematika 

tentang penjumlahan bilangan bulat  di kelas II SD1 Negeri Parungtanjung  

Kabupaten Bogor melalui pendekatan realistic 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika 

tentang   penjumlahan bilangan bulat di kelas II SDN 1 Parungtanjung    

melalui penerapan  pendekatan realistik. 

3. Untuk mengetahui  hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika  

tentang penjumlahan bilangan bulat setelah menggunakan  pendekatan 

raelistik. 
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E.  Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi peserta didik, guru, 

dan lembaga pendidikan berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Bagi Peserta Didik  

a. Meningkatkan rasa senang terhadap proses pembelajaran matematika  

b. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 

c. Dapat meningkatkan pola pikir matematika siswa kelas 2 sesuai dengan 

kemampuan masing – masing. 

d. Memberikan pengalaman untuk menemukan sesuatu dalam menjawab 

permasalahan  

2.  Bagi Guru  

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pendekatan pembelajaran 

yang sesuai dan memotivasi siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran.   

a. Dapat memberikan sumbangsih untuk meningkatkan informasi bagi guru 

khususnya guru Sekolah Dasar mengenai pembelajaran matematika. 

b. Memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan 

keterampilan pembelajaran matematika  

c. Meningkatakan pemahaman tentang berbagai metoda dan strategi 

pembelajaran  
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d. Mengembangkan kemampuan dalam menggunakan pendekatan 

pembelajaran realistik, guna meningkatkan profesi dan kualitas guru  

3.   Bagi Sekolah  

a. Diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi penentu kebijakan, 

khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan . 

b. Dapat digunakan sebagai inpentarisasi bacaan di sekolah. 

F.    Definisi Operasional. 

1.  Hasil Belajar  

 Darmansyah (2006:13) “menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil 

penilaian terhadap kemampuan siswa yang di tentukan dalam bentuk angka. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud hasil belajar adalah 

hasil penilaian terhadap kemampuan siswa setelah menjalani proses pembelajaran. 

Cece Rahmat ( Zainal Abidin,2004:1) mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

”penggunaan angka pada hasil tes prosedur penilaian sesuai dengan peraturan 

tertentu atau dengan kata lain untuk mengetahui daya serap siswa setelah 

menguasai materi pelajaran yang telah diberikan”. 

 Selanjutnya hasil belajar menurut  Harahap (  Abidin,2004:2 ) yaitu : 

 

a. Hasil belajar berperan memberikan informasi tentang kemajuan belajar 

siswa setelah proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. 

b. Untuk mengetahui keberhasilan komponen-komponen pengajaran dalam 

rangka mencapai tujuan 

c. Hasil belajar memberikan bahan pertimbangan apakah siswa di brikan 

program perbaikan, pengayaan atau melanjutkan pada program pengajaran 

berikutnya. 

d. Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa yang mengalami 

kegagalan dalam suatu program 
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e. Untuk keperluan supervisi bagi kepala sekolah dan penilik agar guru lebih 

berkompeten 

f. Sebagai bahan dalam memberikan informasi kepada orang tua siswa dan 

bahan dalam mengambil sebagian keputusan dalam pengajaran 

 

 

Hasil belajar dapat menggambarkan kemampuan siswa, sejauh mana siswa 

telah menguasai suatu kompetensi sehingga seorang guru dapat menemukan 

kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan siswa serta 

membantu guru untuk menentukan apakah seorang siswa perlu mengikuti 

remedial atau pengayaan.  

2.  Hakekat Penjumlahan  

 Perjumlahan adalah salah satu operasi aritmetika dasar. Perjumlahan 

merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan 

yang merupakan jumlah. 

Hakikat penjumlahan yang pertama ditanamkan pada siswa / pesrta didik 

adalah ” bertambah ” dan ini merupakan bahasa sehari – hari yang sering didengar 

oleh siswa ( peserta didik ) pada jenjang pendidkan dasar. Contohnya dalam 

penjumlahan misalnya : Di dalam kantong tersedia 5 permen siswa disuruh 

menambahkan permen baru kedalam kantong sebanyak 4 permen, dengan alat 

peraga yaitu permen . 

Penjumlahan ditulis dengan menggunakan tanda tambah "+" diantara 

kedua bilangan. Hasil dari penjumlahan dinyatakan dengan tanda sama dengan 

"=" 

5 + 4    =   9  (diucapkan "lima  ditambah empat  sama dengan Sembilan ") 

http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Aritmetika
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan
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2  +  2  =   4 (diucapkan "dua ditambah dua sama dengan empat") 

 Jadi apabila menjumlahakan sebuah bilangan dengan bilangan lain , 

artinya kita menambah bilangan ditambah sebanyak bilngan yang ditambahkan. 

3.  Pengertian Matemtika  

 Pengertian serta bahasan matematika itu sangat beragam . keanekaragaman 

defninisi itu sendiri satu sama lain saling melengkapi. Kurikulum Berbasis 

Kompetensi  ( Depdiknas , 2003 : 2 ) menuliskan tentang matemtika yaitu :  

 Matemtika merupakan suatu  bahan kajian yng memiliki obyek abstrak 

dan dibangun melalui proses penalaran deduktif , yaitu kebenaran suatu 

konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya yang 

sudah diterima , sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika 

bersifat sangat kuat dan jelas. 

 Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari 

dari pernyataan yang ingin kita samapaikan .... uraian ini menunjukan 

bahwa matematika berkenaan dengan struktur dan hubungan berdasarkan 

konsap abstrak , sehingga dibutuhkan simbol untuk dapat mengoperasikan 

urutan dari stuktur dan hubungan tersebut dan operasi yang telah 

diterapkan sebelumnya. 

Dalam Kurikulum  Berbasis Kompetensi ( KBK ) mata pelajaran 

matematika ( Depdiknas 2003 : 3 ) dikatakan bahwa matematika berasal dari 

bahasa latin Manthanein atau Mathema  yang berati belajar atau hal yang 
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dipelajari. Matematika dalam bahasa Belanda di sebut Wiskendu atau ilmu pasti 

yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran .  

4.    Pengertian Pendekatan Realistik 

Pendekatan Matematika Realistik adalah pendekatan pembelajaran dalam 

matematika berdasarkan pada Realistic Mathematics Education (RME), yang 

pertama kali dikembangkan di negeri Belanda pada tahun 70-an oleh 

Freundenthal. Pada RME pembelajaran matematika bisa bermakna bila dikaitkan 

dengan kenyataan (realita) dalam kehidupan di masyarakat yang di alami siswa. 

Selain sebagai suatu proses aktivitas, tidak hanya sebagai suatu produk yang 

dijadikan bahan ajar.  

Sementara ini guru memandang matematika hanya sebagai hasil buah pikir 

manusia pendahulu, kemudian diajarkan kembali kepada manusia lain generasi 

berikutnya untuk dipelajari dan dimanfaatkan. Guru melaksanakan pengajaran 

matematika hanya sebagai produk dan bukan matematika sebagai proses. 

Freundenthal mengemukakan bahwa pembelajaran matematika 

seyogyanya dilakukan dengan sistem guided reinvention, kegiatan yang 

mendorong siswa untuk belajar menemukan konsep atau aturan, yaitu dengan 

memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk mencoba proses 

matematisasi ( proses of mathematization ), tidak hanya diberitahukan.  

Pada tahap vertikal adalah proses reorganisasi matematik, misalnya 

menemukan keterkaitan antara beberapa konsep dan menerapkannya dalam 

pemecahan masalah. Tahap matematisasi horizontal adalah proses dari dunia 
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empirik menuju dunia rasio, sedangkan matematisasi vertikal adalah proses 

transformasi pada dunia rasio dalam pengembangan matematika secara abstrak. 

Dalam praktek pembelajaran matematika di kelas, pendekatan realistik 

sangat memperhatikan aspek-aspek informal, kemudian mencari jembatan untuk 

mengantarkan pemahaman siswa pada matematika formal. 

Guru sebagai pengelola kelas lebih banyak memikirkan bagaimana siswa 

memperoleh pengalaman belajar sehingga siswa memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan  baru secara bermakna melalui pengetahuan dan keterampilan yang 

dimilikinya 

 

 


