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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran matematika memiliki frekuensi waktu 

belajar lebih lama dibanding pembelajaran lainnya. Pembelajaran matematika 

bukan hanya menjadikan seseorang pandai dalam berhitung, melainkan dapat 

melatih seseorang agar mampu menjadi manusia yang teliti, cermat dan tidak 

ceroboh.  

Pembelajaran matematika harus disampaikan sesuai dengan tahapannya. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Piaget (dalam Syamsuddin, 2012, hlm.84) yang 

menyatakan bahwa usia tujuh sampai sebelas tahun berada pada tahap concrete 

operations.  Pada usia ini, siswa masih berkemampuan untuk berpikir secara 

konkret yang ditangkap melalu panca indranya. Jika memang dalam pembelajaran 

di sekolah terdapat materi yang menuntut anak supaya berpikiran secara abstrak, 

maka guru dituntut agar mampu menyediakan media yang mampu menjembatani 

pemikiran siswa dari yang konkret menuju pemikiran yang abstrak. Maka dari itu, 

seseorang tidak serta merta mampu menerima pembelajaran matematika langsung 

pada tahap abstrak.  Pembelajaran matematika bisa dimulai dari tahap konkret dan 

kemudian berlanjut pada tahap abstrak.  

Mata pelajaran matematika sebagai bagian dari Kurikulum 2006 

menekankan pada pentingnya penataan nalar, pemecahan masalah, pembentukan 

sikap, dan keterampilan dalam penerapan matematika. Berkaitan dengan keempat 

kompetensi tersebut, tujuan pembelajaran matematika pada tingkat sekolah dasar 

adalah menyiapkan siswa gara mampu mengaplikasikan apa yang telah 

diterimanya pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

dikatakan bahwa salah satu kemampuan matematika yang harus dimiliki siswa 

sesudah proses pembelajaran di kelas adalah kemampuan pemecahan masalah 

matematis. 
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Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis sebagai 

kemampuan yang harus dimiliki siswa berdasarkan Kurikulum 2006, sejalan 

dengan kemampuan matematis yang disusun oleh National Council of Teachers of 

Mathematics (2000).  Kemampuan matematis yang tercantum dalam tujuan 

pembelajaran yang disusun oleh NCTM (2000) adalah : (1) pemecahan masalah 

(problem solving); (2) penalaran dan pembuktian (reasoning and proof); (3) 

komunikasi (communication); (4) koneksi (connections); dan (5) representasi 

(representation). Lebih lanjut, NCTM (2000) menegaskan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis adalah kemampuan yang penting dalam 

mempelajari matematika dan direkomendasikan untuk dilatih. Pentingnya 

kemampuan penyelesaian masalah oleh siswa dalam matematika ditegaskan juga 

oleh Branca (Firdaus, 2009) bahwa: (1) kemampuan menyelesaikan masalah 

merupakan tujuan umum pembelajaran matematika; (2) penyelesaian masalah 

yang meliputi metode, prosedur dan strategi merupakan  proses inti dan utama 

dalam kurikulum matematika; dan (3) penyelesaian masalah merupakan 

kemampuan dasar dalam belajar matematika.   

Pandangan bahwa kemampuan penyelesaian masalah merupakan salah 

satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika, menurut Firdaus (2009) 

karena matematika dapat membantu dalam memecahkan persoalan baik pelajaran 

lain maupun dalam kehidupan sehari - hari. Pendapat ini juga diungkapkan oleh 

Bell (Sutrisno, 2013) bahwa kemampuan pemecahan masalah yang diperoleh 

dalam pembelajaran matematika pada umumnya dapat ditransfer untuk digunakan 

dalam memecahkan masalah lain. Maka dari itu, kemampuan pemecahan masalah 

matematis pada siswa bisa dipupuk sedini mungkin guna membiasakan siswa agar 

mampu menyelesaikan permaslahan yang disajikan dan diharapkan mampu 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu bentuk pembelajaran matematika yang mampu mengukur 

kemampuan pemecahan masalah adalah dengan menyajikan soal cerita. Soal 

cerita merupakan salah satu contoh bentuk permasalahan matematika yang 

mampu dijadikan jembatan supaya siswa mampu berpikir secara konkret yang 

dituangkan melalui soal-soal berbetuk cerita. Menurut Abidia (dalam Raharjo dkk, 

2009, hlm.2) soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk cerita pendek. 
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Cerita yang diungkap dapat merupakan masalah kehidupan sehari-hari atau 

masalah lainnya. Dikatakan demikian, karena soal cerita bisa diadaptasi dari 

permasalahan kehidupan sehari-hari. Tentu saja hal ini sejalan dengan tujuan 

pembelajaran matematika yang telah di uraikan bahwasannya tujuan akhir dari 

pembelajaran matematika adalah siswa mampu mengaplikasikannya pembelajaran 

matematika ke dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari.  

Untuk dapat menyelesaikan soal cerita, siswa dituntut agar memahami 

terlebih dahulu mengenai hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Raharjo dkk. (2009, hlm. 2) yang menjelaskan bahwa 

untuk dapat menyelesaikan soal cerita, siswa harus menguasai hal-hal yang 

dipelajari sebelumnya misalnya pemahaman tentang satuan ukuran luas, satuan 

ukuran panjang dan lebar, satuan berat, satuan isi, nilai tukar mata uang, satuan 

waktu, dan sebagainya.  Pada nyatanya permasalah yang ditemui dilapangan yakni 

di sebuah Sekolah Dasar yang terletak di Kota Bandung ini, siswa sudah 

memahami mengenai materi yang sudah dipelajari sebelumnya namun ketika 

siswa disajikan soal dalam bentuk cerita masih banyak siswa yang mengeluhkan 

cara penyelesaian yang harus dilakukan. Terlihat pada hasil pembelajaran materi 

pecahan, terdapat 5 soal yang disajikan dalam bentuk soal cerita dan siswa masih 

banyak keliru dalam menyelesaikannya. Hasil evaluasi yang dilakukan pada KD 

6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan, yaitu: siswa yang 

telah mampu mencapai KKM hanya 13,8%, dan 86,2% masih dibawah KKM. 

Hampir seluruh siswa mengeluhkan bagaimana cara penyelesaiannya. 

Banyak pendekatan pembelajaran yang mampu diterapkan dalam 

pembelajaran guna meningkatkan kemampuan pemecehan masalah matematis, 

diantaranya pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL), pendekatan 

Problem Based Learning (PBL), dan Pendekatan Realistic Mathematics 

Education. Pendekatan-pendekatan tersebut terbukti dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis sesuai dengan penelitian terdahulu 

yang sduah dilakukan oleh peneliti lain. Pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL), membawa siswa untuk terjun langsung pada kehidupan sehari-

hari. Sedangkan Problem Based Learning (PBL) menuntut siswa untuk 

memecahkan masalah yang disajikan dengan cara menggali informasi sebanyak-
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banyaknya. Namun pada penelitian ini, peneliti lebih tertarik pada pendekatan 

RME. Prinsip utama pendekatan pembelajaran ini adalah menyajikan 

pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan siswa sehingga siswa mampu 

membayangkannya.  RME merupakan sebuah pendekatan belajar matematika 

yang dikembangkan sejak tahun 1971 oleh sekelompok matematikawan dari 

Freudenthal Institute, Utrecht University di Negara Belanda. Hartono (2007, 

hlmn.7.14) mengemukakan bahwa Pendekatan RME ini memandang matematika 

sebagai kegiatan manusia dan harus dikaitkan dengan realitas. Artinya, 

matematika harus dekat dan relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. 

selanjutnya pembelajaran matematika dikemas sebagai proses “penemuan kembali 

yang terbimbing”. Disini siswa dapat mengalami proses yang sama dengan 

penemuan ide dan konsep matematika. proses penemuan kembali ide dan konsep 

matematika ini dilakukan melalui matematisasi horizontal dan matematisasi 

vertikal. 

Beberapa penelitian menunjukkan keberhasilan dalam penggunaan model 

RME.  Penelitian yang dilakukan Zainal Arifin pada tahun 2014 dengan judul 

“Penerapan Pendekatan Matematika Realistik untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa dalam Pembelajaran Matematika dengan Pokok Bahasan Pecahan” 

menunjukkan peningkatan yang cukup baik. 

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

yang memfokuskan pada pengaruh penerapan pendekatan RME terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal cerita matematika di SD. 

Oleh karena itu, penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penerapan 

Pendekatan  Realistic Mathematics Education  (RME) Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Soal Cerita Matematika di SD”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, rumusan permasalahan 

yang diajukan adalah “Bagaimanakah penerapan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa kelas IV pada soal cerita di SDN S?”. Rumusan masalah 

tersebut dijabarkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini: 
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1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

RME dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas IV pada soal cerita di SD? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

RME dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas IV pada soal cerita di SDN S? 

3. Bagaimanakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa kelas IV pada soal cerita di SDN S? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini adalah mendeskripsikan “Penerapan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME)  untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa kelas IV pada soal cerita di SDN S”. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendapat deskripsi mengenai: 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan RME untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas IV pada 

soal cerita matematika di SDN S. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan RME untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas IV pada 

soal cerita matematika di SDN S. 

3. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas IV pada 

soal cerita  matematika di SDN S dengan menerapkan pendekatan RME. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu baru dalam proses 

pembelajaran, khususnya dalam penerapan pendekatan RME untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal cerita di SD. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 
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1) Peneliti mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada 

dalam proses pembelajaran SD, sekaligus mencari alternatif pemecahan 

masalah yang tepat. 

2) Peneliti mampu memperbaiki proses pembelajaran didalam kelas dalam rangka 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal di SD. 

3) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses pembelajaran 

matematika dengan menerapkan pendekatan RME. 

4) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, 

khususnya dalam kemampuan pemecahan masalah matematis soal cerita di  

SD. 

2) Tercapainya tujuan pembelajaran matematika dalam pemecahan masalah 

matematis pada soal cerita di SD. 

3) Mengembangkan kreatifitas guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran 

yang lebih bervariatif dan inovatif dalam pembelajaran matematika. 

c. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal 

cerita di SD. 

d. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika di sekolah untuk masa sekarang dan masa yang akan 

datang. 

2) Sebagai informasi untuk memotivasi tenaga kependidikan agar menerapkan 

pendekatan pembelajaran yang lebih baik. 

3) Meningkatkan pengelolaan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran matematika SD. 


