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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga pergurun tinggi. 

Matematika tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari, dalam arti matematika 

memiliki kegunaan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan manusia. 

Menurut Wahyu (2016, hlm. 6) bahwa pembelajaran matematika memiliki 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena banyak 

persoalan dalam kehidupan yang memerlukan kemampuan matematika seperti 

menghitung, mengukur. Menyadari akan pentingnya matematika dalam kehidupan 

maka belajar matematika selayaknya menjadi kebutuhan dan menjadi kegiatan 

yang menyenangkan.     

Kenyataan dilapangan menunjukkan, siswa selalu beranggapan bahwa 

matematika itu sulit, menyeramkan bahkan tak sedikit yang sampai membenci 

matematika. Matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit karena selalu 

berhubungan dengan angka, rumus dan berhitung-menghitung. Mereka pun tidak 

berniat untuk mempelajarinya, kecuali karena tuntutan materi. Pemikiran awal 

seseorang seperti itu jelas akan memengaruhi terhadap penguasaan matematika 

seseorang karena sebelumnya sudah ada rasa takut tidak bisa memahami pelajaran 

matematika dan malas. Mereka sudah terlebih dahulu tidak tertarik dengan 

matematika sebelum mencobanya. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas IV SDN SKG7 Bandung 

diperoleh data bahwa, hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika masih 

sangat rendah. Rendahnya hasil belajar siswa terlihat dari nilai-nilai matematika 

yang masih di bawah KKM  (Kriteria Kelulusan Minimal). Hasil belajar siswa 

yang diperoleh adalah dari 35 orang, yang lulus KKM sebanyak 11 orang lulus 

dan sisanya 24 orang yang belum lulus KKM. Persentase jumlah siswa yang lulus 

31% sedangkan yang belum lulus 68%. Pada saat pembelajaran siswa 

mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi, namun saat diminta 

menjawab latihan soal yang diberikan guru, hampir semua siswa tidak bisa 
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menjawab. Hal ini dikarenakan cara guru mengajar yang masih konvensional dan 

belum menggunakan pendekatan yang inovatif. Cara mengajar guru yang fokus 

pada siswa yang memperhatikan saja, siswa yang tidak memperhatikan dibiarkan 

saja. 

Berkenaan dengan hal di atas diperlukan upaya untuk merubah pandangan 

para siswa terhadap matematika, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

membuat suasana pembelajaran yang berbeda dengan biasanya karena pada saat 

ini pembelajaran matematika masih dirasa monoton dengan selalu guru yang 

berperan aktif dan siswa pasif.  Para guru umumnya menyadari bahwa pelajaran 

matematika bukanlah termasuk pelajaran yang mudah bagi kebanyakan siswa, 

pelajaran matematika dianggap membosankan dan sulit karena matematika 

diajarkan dengan metode yang tidak menarik. Guru menjelaskan, memberi contoh 

dan siswa hanya mencatat sehingga tidak heran jika hasil belajar yang dicapai 

rendah.  

Menurut Heruman (2012 hlm. 4) dalam matematika setiap konsep yang 

abstrak yang baru dipahami siswa perlu segera diberi penguatan, agar mengendap 

dan bertahan lama dalam memori siswa, sehingga akan melekat dalam pola pikir 

dan pola tindakannya. Untuk keperluan inilah, maka diperlukan adanya 

pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau 

mengingat fakta saja, karena hal ini akan mudah dilupakan siswa. Perpatah cina 

mengatakan,”Saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya tahu, saya 

berbuat maka saya mengerti”. Dalam pembelajaran matematika, seorang siswa 

tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu soal 

matematika. Tuntutan yang terbatas pada penyelesaian soal matematika cenderung 

mengarahkan siswa untuk berfikir prosedural, menggunakan rumus tanpa 

memahami makna suatu rumus, banyak soal matematika yang bisa diselesaikan 

dengan hafal rumus tanpa memahami makna suatu rumus.  

 Menurut Wijaya (2012, hlm.38) Pendekatan pembelajaran yang digunakan 

oleh guru sangatlah berpengaruh terhadap efektivitas dalam pembelajaran, karena 

pendekatan yang digunakan oleh guru berkaitan erat dengan ketercapaian tujuan 

pembelajaran yaitu kompetensi. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

Matematika di SD harus dilaksankan dengan cara yang tepat sesuai dengan 
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perkembangan siswa untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Pembelajaran 

harus menumbuhkan keingintahuan anak akan lingkungan sekitarnya. Siswa harus 

dapat menghubungkan apa yang telah dimiliki dalam struktur berpikirnya yang 

belum berupa konsep matematika, dengan permasalahan yang ia hadapi.  

Alternatif yang dihadapi siswa kelas IV SDN SKG7 Bandung adalah 

menerapkan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

pembelajaran matematika. Telah banyak model pembelajaran yang telah 

dikembangkan sebagai langkah penciptaan lingkungan yang kondusif dalan proses 

belajar yang diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya 

adalah pembelajaran  RME (Realistic Mathematics Education). Sejak tahun 2001 

RME mulai merambah Indonesia. RME (Realistic Mathematics Education) adalah 

sebuah pembelajaran matematika yang akan dijelaskan dengan menggunakan 

media secara langsung atau dengan mengkaitkan permasalahan dengan kehidupan 

sehari-hari.  

Sejalan dengan pernyataan Rita (dalam Wahyu, 2016, hlm. 3) bahwa masa 

usia Sekolah Dasar dibagi menjadi dua fase yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. 

Masa kelas tinggi di Sekolah Dasar pada kelas 4-6. Pada siswa kelas tinggi 

memiliki sifat keinginan belajar tinggi, dan realistis, tertuju pada kegiatan praktis 

sehari-hari, rasa ingin tahu yang tinggi sehingga perlu diberikan pengalaman 

secara langsung untuk belajar. 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada salah satu SD di Kecamatan 

Sukajadi Kota Bandung yang berjudul “PENERAPAN PENDEKATAN 

REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD MATERI 

BANGUN DATAR”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, secara 

umum rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN SKG7 Bandung Materi Bangun Datar?” 

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, maka secara khusus 

dibuat tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN SKG7 Bandung Materi 

Bangun Datar ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN SKG7 Bandung Materi 

Bangun Datar ? 

3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN SKG7 

Bandung pada materi bangun datar setelah menerapkan pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME)? 

 

1.3 Tujuan 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Penerapan 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Materi Bangun Datar. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeksipsikan: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN SKG7 Bandung pada Materi Bangun Datar. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN SKG7 Bandung pada Materi Bangun Datar. 
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3. Peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD setelah menerapkan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) pada materi bangun 

datar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1). Bagi siswa 

a. Dapat memperoleh pengalaman secara langsung. 

b. Membiasakan siswa mengkontruksi sendiri pemahamannya. 

c. Membiasakan siswa berpikir kritis. 

d. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2). Bagi guru 

a. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME). 

b. Memberikan gambaran pelaksanaan pendekatan Realistic 

Mathematics Education yang dapat menjadi alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

3). Bagi sekolah 

a. Merupakan inovasi dalam pembelajaran matematika di sekolah 

dasar. 

b. Dengan adanya mutu pembelajaran yang lebih baik sehingga 

kualitas sekolah menjadi meningkat.  

 

4). Bagi peneliti 

a. Memberikan wawasan tentang peningkatan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics 

Education.  

 

 

 

 


