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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Sekolah merupakan salah satu tempat yang menjadi bagian dari 

kehidupan anak-anak. Di sekolah dasar anak banyak melakukan berbagai 

aktivitas baik fisik maupun psikis, mulai dari belajar di kelas sampai bermain 

di halaman. Pada usia anak sekolah dasar bermain merupakan dunia anak. 

Pendidikan sekolah memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan sekolah merupakan suatu 

proses yang melibatkan pendidik, bahan ajar dan siswa. Pendidik dan tenaga 

pendidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan, yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, serta mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatan mutu pendidikan (Depdiknas, 2006, hlm. 20). 

Realisasi pendidikan di sekolah adalah untuk bekal dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari, salah satu yang memegang peranan penting dalam 

kehidupan sehari-hari adalah matematika. Mengingat pentingnya matematika 

dalam kehidupan sehari-hari, maka semua materi matematika harus dikuasai 

dengan baik. Hal ini ditinjau dari tujuan umum di berikannya matematika di 

jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah adalah untuk 

mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam 

kehidupan dan dapat menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Matematika merupakan ilmu yang mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam berbagai aktifitas yang di lakukan manusia dalam 

kehidupannya. Meskipun ilmu matematika merupakan ilmu yang sangat 

penting yang harus di kuasai dalam kehidupan manusia. Namun kenyataan 

menunjukkan banyak keluhan dari siswa tentang pelajaran matematika yang 

sulit, karena di tinjau dari segi objektifnya, matematika bukanlah merupakan 

objek konkrit (nyata), tetapi merupakan objek abstrak (tidak nyata) sedangkan 

tahap perkembangan anak usia sekolah dasar masih dalam tahap 

praoperasional dan operasional konkrit, di mana kemampuan berpikirnya 

masih tergantung pada benda-benda konkrit. Keluhan ini secara langsung 
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maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika pada setiap jenjang pendidikan, salah satu sub pokok bahasan 

yang di anggap sulit oleh siswa tingkat sekolah dasar yaitu dikelas II A  

adalah materi perkalian. Materi perkalian adalah salah satu materi yang 

sangat penting yang harus di kuasai siswa karena materi ini merupakan 

fondasi atau bekal untuk melanjutkan ke materi perkalian yang lebih 

kompleks pada jenjang berikutnya.  Tujuan pembelajaran matematika di 

sekolah dasar adalah agar siswa tidak hanya terampil menggunakan 

matematika, tetapi dapat memberikan bekal kepada siswa dengan tekanan 

penataan nalar dalam penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan sekitar. 

Tujuan khusus pembelajaran matematika di sekolah dasar yaitu: 

mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam 

kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, 

kritis, cermat, jujur dan afektif, mempersiapkan siswa agar dapat 

menggunakan matematika dan pola pikir matematika dan pola pikir 

matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam mempelajari berbagai ilmu 

pengetahuan, menambah dan mengembangkan keterampilan berhitung 

dengan bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan 

pengetahuan dasar matematika sebagai bekal untuk melanjutkan 

kependidikan menengah dan Membentuk sikap logis, kritis, kreatif, cermat 

dan disiplin. 

Pada kenyataan matematika sering dipandang sebagai mata pelajaran 

yang menakutkan, sulit dan abstrak. Matematika yang dipelajari disekolah 

lebih banyak menekankan pada hafalan. Guru cenderung hanya mentrasfer 

ilmu dan siswa hanya menerima ilmu saja. Pada dasarnya siswa sekolah dasar 

menurut teori piaget berada pada operasional konkret. Siswa sekolah dasar 

masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indera. 

Dalam pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu 

berupa media dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang disampaikan 

oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. 
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Berdasarkan pengamatan peneliti di salah satu SDN I 1 Bandung  data 

hasil latihan dengan materi perkalian memiliki hasil yang sangat rendah. Nilai 

KKM  yang ditentukan dari sekolah khususnya kelas II A adalah 58 dan 

melalui hasil tes siswa yang mencapai KKM sebanyak 20 siswa dan siswa 

yang tidak mencapai KKM sebanyak 19 siswa atau bisa dikatakan prestasi 

siswa yang tuntas adalah 51,28%  dan tidak tuntas 48,72%  Dari 39 siswa. 

Rendahnya hasil belajar siswa ini diakibatkan karena proses pembelajaran 

matematika hampir selalu di sajikan melalui kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan metode ceramah, tanpa menggunakan alat peraga manipulatif 

atau benda-benda konkrit dengan kata lain proses pembelajarannya disajikan 

secara abstrak. hal ini bertentangan dengan kondisi perkembangan siswa usia 

sekolah dasar yang masih berada pada tahap konkrit, selain itu tidak 

melibatkan siswa dalam menemukan konsep perkalian seperti berdiskusi 

dengan guru atau teman sekelas. 

Oleh karena itu “proses pembelajaran matematika khusunya materi 

perkalian di sekolah dasar harus disampaikan secara bermakna serta harus 

mampu menunjukkan manfaat matematika dalam memecahkan berbagai 

masalah dalam kehidupan” Sabandar (Nuraini, 2010, hlm.1). Materi ini 

diharapkan tidak hanya disampaikan dengan cara mentransfer informasi 

berupa konsep atau rumus matematika dari guru kepada siswa, akan tetapi 

proses pembelajaran pada materi pokok perkalian harus ditemukan oleh siswa 

secara bermakna. 

Dari penelitian disalah satu SDN I 1 Bandung, Peneliti menemukan 

beberapa masalah dalam pembelajaran matematika yaitu Siswa mengalami 

kesulitan dalam menghitung perkalian, Siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran. Masalah-masalah tersebut terjadi akibat beberapa faktor, 

diantaranya guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam 

pembelajaran sehingga siswa hanya mendapat informasi dari apa yang 

disampaikan oleh guru tanpa siswa menemukan informasinya sendiri dari 

kegiatan yang mereka lakukan. Selain itu saat dikelas guru tidak 

menggunakan alat peraga untuk menunjang pembelajaran. Kemudian pada 

saat siswa tidak mengerti apa yang disampaikan guru, siswa tidak berani 
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untuk bertanya dan tidak ada kemauan untuk mencari tahu, hal ini mungkin 

disebabkan oleh kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran dan kurangnya 

minat siswa pada saat pembelajaran. selain itu siswa susah untuk dibagi 

kelompok, banyak siswa kemampuan tinggi menolak untuk satu kelompok 

dengan siswa yang kemampuan rendah.  

Melihat kondisi yang terjadi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 

diperlukan suatu pendekatan yang efektif dalam pembelajaran matematika 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran agar hasil belajar siswa meningkat. 

Pembelajaran  harus bertitik tolak dari hal-hal yang nyata atau real bagi siswa, 

sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi serta tidak cepat bosan 

untuk belajar matematika dan suasana dalam proses pembelajaran akan 

menyenangkan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam mempelajari suatu 

konsep atau prinsip-prinsip matematika diperlukan pengalaman melalui 

model Realistic Mathematics  Education. 

Model Realistic Mathematics Education  adalah  model pembelajaran 

yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa, menekankan pada 

keterampilan proses seperti berdiskusi, berkolaborasi, dan berargumentasi 

dengan guru dan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri 

(student inventing) dan siswa mampu menggunakan matematika ini untuk 

menyelesaikan masalah baik individu maupun kelompok. (Nuraini, 2010, 

hlm. 2). 

Pembelajaran matematika dengan menerapkan model Realistic 

Mathematics Education mendorong peserta didik untuk aktif bekerja bahkan 

diharapkan untuk mengkonstruksi atau membangun sendiri konsep-konsep 

matematika dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

serta mendorong terjadinya interaksi dan negosiasi. Dengan demikian model 

Realistics Mathematic Education berpotensi untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. 

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dienes (dalam karso, 2009, hlm. 

17) bahwa “setiap konsep matematika akan dapat dipahami dengan baik oleh 

siswa apabila disajikan dalam bentuk konkrit atau beragam “Hal tersebut 
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menandakan bahwa siswa akan lebih mengerti dan memahami materi yang 

disampaikan apabila mereka melihat lansung objek matematikanya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul:” Penerapan Model  

Realistic Mathematis Education  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas II Sekolah Dasar Pada Mata Pelajaran Matematika.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan secara 

umum masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Model Realistic 

Matematic Education  untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II A 

SDN I 1 Bandung pada mata pelajaran matematika”? masalah ini di jabarkan 

ke dalam pertanyaan penelitian  

1. Bagaimanakah Rencana Pelaksaanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menerapkan model Raealistic Mathematics Education untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas II A SDN I 1 Bandung? 

2. Bagaimanakah Pembelajaran dengan menerapkan model Realistic 

Mathematics Education  untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II 

A SDN  I 1 Bandung  pada mata pelajaran matematika? 

3. Bagaimanakah Peningkatan hasil belajar siswa kelas II A SDN I 1 

Bandung pada materi perkalian dengan menerapkan model Realistics 

Mathematics  Education? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, secara umum 

penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model Realistic 

Mathematics Education untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II A 

SDN I 1 Bandung pada materi perkalian. Secara penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mendeskripsikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

matematika dengan menerapkan Model Realistic Mathematics Education 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa  kelas II A SDN I 1 Bandung. 
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2. Untuk mendeskripsikan Pembelajaran dengan menerapkan model 

Realistic Mathematics Education untuk meningkatkan hasil belajar siswa  

kelas II A SDN I 1 Bandung.  

3. Untuk mendeskripsikan Peningkatan hasil belajar siswa kelas II A SDN I 

1 Bandung pada materi perkalian dengan menerapkan  model Realistic 

Mathematics Education.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan pembelajaran dan 

manfaat di antaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru untuk mengatasi 

kesulitan pembelajaran dalam bidang matematika khususnya dalam 

menghitung perkalian dengan menggunakan model Realistic Matematics 

Education, sehingga tercipta suatu proses pembelajaran yang kondusif 

dan menyenangkan untuk membantu perkembangan. 

2. Peneliti  

Memberikan banyak pengalaman dalam menghadapi dan mengatasi 

segala permasalahan yang di temui dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami perkalian dan dapat 

menemukan hal baru yang positif.  

4. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas sekolah dan mampu menjadi acuan untuk selalu 

mengadakan inovasi pembelajaran ke arah yang lebih baik. 

 

 

 

 


