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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), “Matematika 

merupakan salah satu dari mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa sekolah 

dasar. Mata Pelajaran ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia 

sepenuhnya dalam spektrum manusia kerja” (Standar Isi KTSP 2006, hlm 17). 

Menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006 peran dan fungsi matematika terutama 

sebagai sarana mengembangkan kemampuan bernalar dalam memecahkan masalah 

baik pada bidang matematika maupun dalam bidang lainnya. Oleh karena itu 

matematika adalah ilmu yang digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah 

didalam kehidupan manusia. Matematika bukanlah sebuah ilmu yang terisolir 

hanya karena karakteristik abstraknya, namun dari karakteristik abstrak tersebut 

matematika melahirkan pola berpikir yang sistematis. Matematika adalah suatu 

ilmu pengetahuan yang menjadi bagian kehidupan manusia. 

Andrew (dalam Ariyadi Wijaya, 2012, hlm. 7) mengemukakan proses 

pembelajaran antara yang “dilatih” dengan “dididik”. Kata “dilatih” lebih 

menekankan kepada kata “know how” yang artinya mengetahui bagaimana 

melakukan sesuatu, sedangkan kata “dididik” menekankan pada “know why” yang 

artinya mengetahui kenapa hal tersebut dapat terjadi. Hal yang berbeda terjadi pada 

matematika karena dalam pembelajaran matematika proses “melatih” dan 

“mendidik” merupakan dua hal yang seharusnya dipadukan. Sejalan dengan itu 

maka pemerintah berusaha untuk menciptakan kurikulum yang dapat 

mengembangkan karakter dan juga kognitif. Berikut ini merupakan tujuan dari mata 

pelajaran Matematika di Sekolah Dasar yang terdapat dalam kurikulum KTSP 

2006, yaitu: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan  matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Adapun pembelajaran matematika di sekolah dasar akan berhasil dengan baik 

apabila guru memahami perkembangan intelektual anak- anak usia sekolah dasar. 

Menurut Piaget (dalam Isjoni, 2010, hlm. 36) perkembangan kognitif anak melalui 

empat tahap, yaitu tahap sensorimotor (0-2 tahun), tahap praopereasional (2-7 

tahun), tahap operasional konkret (7-11 tahun) dan tahap operasional formal (> dari 

11 tahun). Berdasarkan tahapan tersebut maka anak sekolah dasar berada pada 

tahap operasional Konkret. Pada tahap ini siswa berpikir atas dasar pengalaman 

konkret atau nyata yang pernah dialami atau dilihat.  

Menurut Sumantri dan Sukmadinata (dalam Wardani, 2012, hlm. 25) 

karakteristik anak usia sekolah dasar, yaitu: (1) senang bermain; (2) senang 

bergerak; (3) senang bekerja; (4) senang merasakan atau melakukan secara 

langsung. Karakteristik ini dapat dapat diajdikan landasan dalam mempersiapkan 

dan melaksanakan pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Pembelajaran perlu 

direncanakan menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat dengan 

memeperhatikan karakteristik perkembangan siswa yang melibatkan siswa dalam 

pembelajaran.  

Dalam pembelajaran matematika terdapat Standar Kompetensi yang harus 

dikuasai siswa. Siswa dituntut untuk menguasainya, sebelum ke materi selanjutnya. 

Hal ini karena matematika adalah pelajaran yang berjenjang/ bertahap. Bila siswa 

tidak memenuhi standar kelulusan suatu materi, maka dia akan kesulitan untuk 

mempelajari materi selanjutnya. Oleh karena itu pemilihan pendekatan 
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pembelajaran dalam mengajarkan matematika dan ketuntasan siswa dalam suatu 

materi sebelum ke materi selanjutnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan Observasi yang dilakukan peneliti di kelas IV, pada saat 

Program Latiahn Profesi (PLP) disalah satu sekolah dasar kecamatan Sukajadi, 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika masih sangat rendah. 

Rendahnya hasil belajar siswa terlihat dari nilai-nilai matematika yang masih di 

bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Nilai dari KKM sekolah untuk mata 

pelajaran matematika yaitu 68. Berdasarkan ulangan harian yang dilakukan oleh 

guru kelas mengenai materi pecahan, dari 27 siswa hanya ada 8 orang atau sekitar 

29,62% yang dapat mencapai KKM, sedangkan 19 siswa lainnya atau sekitar 

70,37% tidak dapat mencapai KKM. Pada saat diterangkan mayoritas siswa 

mendengarkan dengan baik dan seperti memahami perkataan guru didepan kelas. 

Namun ketika diminta mengejakan soal latihan hampir seluruh siswa tidak dapat 

menjawab dengan benar. Hal ini terjadi karena cara mengajar guru yang masih 

konvensional dan belum menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif 

sehingga siswa kurang mampu termotivasi dalam proses pembelajaran dan 

pengaruh pembelajaran terhadap lingkungannya. Cara mengajar guru yang otoriter 

dan terkesan galak, membuat siswa memperhatikan karena tertekan. Selain itu, 

berdasarkan pengamatan peneliti kemampuan siswa dalam menguasai materi 

sebelumnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian belum 

dikuasai dengan baik sehingga mempengaruhi pemahaman materi selanjutnya yaitu 

penjumlahan pecahan. 

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa dalam proses pembelajaran siswa 

hanya mendapatkan pengetahuan saja. Sehingga siswa hanya mengetahui cara, 

rumus dan hasil tanpa mengetahui manfaat dan penerapan dalam kehidupan sehari– 

hari. Seperti perkataan Andrew (dalam Ariyadi, 2012, hlm. 20) meyakini bahwa 

banyak siswa cenderung dilatih untuk melakukan perhitungan matematika daripada 

dididik untuk berpikir matematis. Rendahnya hasil belajar, dan masih ada beberapa 

siswa yang tidak memenuhi standar kelulusan menunjukan bahwa tujuan dan hasil 

belajar yang diharapkan pada pembelajaran matematika belum tercapai. 

Untuk pemecahan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pembelajaran 
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yang dapat meningkatkan kualitas pelajaran, pemahaman siswa, keterampilan guru 

dan hasil belajar. Pemecahan masalah diperkuat Nurhadi (dalam Hermawan, dkk, 

2007, hlm.155) mengemukakan : 

Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehiduapan mereak sebagai anggota keluarga 

dan masyarakat.   

 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran kontekstual bukan hanya sekedar 

mendengarkan dan mencatat, akan tetapi belajar merupakan suatu proses 

berpengalaman secara langsung. Melalui proses berpengalaman itu diharapkan 

pemahaman siswa terjadi secara utuh. Dengan pendekatan kontekstual, siswa akan 

bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa saja. 

Pendekatan kontekstual merupakan strategi yang dikembangkan dengan tujuan agar 

pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna.  

Dalam belajar matematika, yang kenyataannya merupakan ilmu  abstrak, 

tidak semua materi dapat dikaitkan dengan pengalaman di lingkungan anak. Selain 

itu lingkungan dan latar belakang anak yang berbeda dapat mempengaruhi pola 

pikir anak sehingga penyusunan pemahaman menjadi berbeda- beda dan dapat 

menyebabkan miss concept. Oleh karena itu kita harus menekankan pada 

pembelajaran realistik. Karena Realistik belum tentu kontekstual dan kontekstual 

sudah pasti realistik. Makan munculah alternatif yaitu Realistic Mathematics 

Education (RME). 

Pernyataan Freudentall (dalam Ariyadi, 2012, hlm. 20) bahwa “matematika 

merupakan suatu bentuk aktivitas manusia” melandasi pengembangan Pendidikan 

Matematik Realistik (Realistic Mathematics Education). Pendidikan matematika 

realistik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika. Di 

Belanda. Kata “realistic” banyak disalah artikan sebagai “real-world”, yaitu dunia 

nyata. Banyak pihak yang menganggap bahwa pendidikan matematika realistik 

adalah suatu pendekatan pembelajaran yang harus selalu menggunakan masalah 

sehari-hari. Menurut Van den Heuvel-Panhuizen (dalam Arwijaya, 2012, hlm. 20) 

penggunaan kata “realistic” berasal dari bahasa belanda “zich realiseren” yang 
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berarti “untuk dibayangkan” sehingga kata tersebut lebih mengacu pada suatu 

situasi yang bisa dibayangkan (to imagine) oleh siswa.  

Menurut Freudenthal (dalam Arwijaya, 2012, hlm. 20) mengungkapkan 

bahwa kebermaknaan konsep matematika merupakan konsep utama dari Realistic 

Mathematics Education (RME). Proses belajar siswa hanya akan terjadi jika 

pengetahuan (knowledge) yang dipelajari bermakna bagi siswa. Suatu masalah 

realistik tidak harus selalu masalah yang ada di dunia nyata dan bisa ditemukan 

sehari- hari. Suatu masalah disebut “realistik” jika masalah tersebut dapat 

dibayangkan (imaginable) atau nyata (real) dalam pikiran siswa. Suatu rekaan 

cerita, permainan atau bahkan bentuk formal matematika dapat digunakan dalam 

Realistic Mathematics Education (RME).  

Traffers (dalam Arwijaya, 2012, hlm. 21) merumuskan lima karakteristik 

Realistic Mathematics Education (RME), yaitu: a) Penggunaan konteks; b) 

Penggunaan model untuk matematisasi progresif; c) Pemanfaatan hasil konstruksi 

siswa; d) Interaktivitas; e) Keterkaitan 

Sesuai dengan Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses 

yang mengamanatkan bahwa proses pembelajaran sebaiknya dilakukan melalui 

proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Jika ditinjau dari sudut pandang 

Realistic Mathematics Education (RME), ketiga macam proses tersebut merupakan 

karakteristik dari Realistic Mathematics Education (RME). Oleh karena itu bisa 

dikatakan bahwa Realistic Mathematics Education (RME) untuk pelajaran 

matematika sejalan dengan kurikulum yang telah dibuat pemerintah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti berupaya melaksanakan penelitian 

dengan judul “Penerapan Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Materi Pelajaran Penjumlahan 

Pecahan Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perubahan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk meningkatkan 

hasil belajar pada materi pelajaran penjumlahan pecahan siswa kelas IV 

sekolah dasar? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) untuk meningkatkan hasil belajar pada materi 

pelajaran penjumlahan pecahan.siswa kelas IV sekolah dasar? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar dengan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) pada materi pelajaran penjumlahan 

pecahan.siswa kelas IV sekolah dasar?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui perubahan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk meningkatkan 

hasil belajar pada materi pelajaran penjumlahan pecahan siswa kelas IV 

sekolah dasar. 

2. Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk meningkatkan 

hasil belajar pada materi pelajaran penjumlahan pecahan.siswa kelas IV 

sekolah dasar. 

3. Untuk memperoleh gambaran mengenai seberapa besar peningkatan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) pada materi pelajaran penjumlahan pecahan siswa kelas IV 

sekolah dasar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pebelajaran dan manfaat 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan pemahaman matematis siswa mengenai penjumlahan 

pecahan. 

b. Membiasakan siswa mengkontruksi sendiri pemahamannya.  

c. Membiasakan siswa berpikir kritis.  

d. Melatih siswa untuk mencapai standar kompetensi yang sama. 

e. Meningkatkan hasil belajar siswa.  

2. Bagi guru 

a. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME). 

b. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu pelajaran 

matematika terutama dalam menerapkan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) di sekolah dasar. 

3. Bagi sekolah 

a. Dapat memberikan manfaat dalam peningkatan pembelajaran dikelas. 

b. Dengan adanya mutu pembelajaran yang bagus sehingga kualitas 

sekolah menjadi meningkat. 

c. Merupakan inovasi dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

 


