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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada kurikulum 2013 terdapat beberapa mata pelajaran yang disajikan 

dalam sebuah tema, salah satunya adalah mata pelajaran matematika. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari manusia, hal tersebutlah yang menyebabkan 

matematika termasuk dalam pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. 

Menurut Permendiknas No 22 Tahun 2003 menyebutkan bahwa mata 

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa dari sekolah 

dasar untuk membekali siswa kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, 

kreatif, sistematis, dan memiliki kemampuan bekerjasama. Oleh karena itu, 

mata pelajaran matematika merupakan pelajaran wajib yang diberikan di 

sekolah dasar, hal tersebut dikarenakan dengan mempelajari matematika 

siswa mampu berpikir logis sesuai kenyataan dari hasil analisinya. Saat 

siswa belajar menganalisis siswa menjadi lebih peka atau kritis terhadap hal 

yang ada dilingkungannya dan mampu bekerjasama dalam kehidupan 

sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut matematika menduduki tempat yang 

penting dalam dunia pendidikan dasar karena mampu mengembangkan 

kemampuan intelektual yang sekaligus mengembangkan kemampuan sosial 

siswa. 

Pembelajaran matematika berkaitan dengan konsep-konsep yang 

saling berkaitan, hal ini sejalan dengan pendapat  Zulkardi, dkk, (2006, hlm 

2) bahwa mata pelajaran matematika menekankan pada konsep. Arti dari 

pernyataan tersebut adalah dalam mempelajari matematika siswa harus 

memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan 

soal-soal dan mampu mengamplikasikan pembelajaran tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari serta mampu mengembangkan kemampuan lainnya 

yang menjadi tujuan dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu 

pembelajaran matematika disekolah dasar harus menekankan pada 

pemahaman konsep matematis siswa, karena pemahaman konsep matematis 

disekolah dasar menjadi dasar untuk memahami konsep-konsep matematis 

pada jenjang selanjutnya.  
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Menurut Wardani (2010, hlm. 20) seorang siswa dikatakan memiliki 

pemahaan konsep yang baik apabila siswa telah mampu menyatakan ulang 

sebuah konsep, mengklasifikasi objek menurut sifatnya sesuai dengan 

konsep, memberi contoh dan bukan contoh dari konsep, menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, memilih prosedur atau operasi 

tertentu dalam sebuah konsep, dan mengaplikasikan konsep ke pemecahan 

masalah.. Pendapat tersebut merupakan indikator atau ciri-ciri dari seorang 

siswa yang memiliki pemahaman konsep. Indikator pemahaman konsep ini 

disesuaikan dengan materi pada pembelajaran matematika. Dari pendapat 

tersebut memudahkan seorang guru mengetahui seberapa jauh pemahaman 

konsep siswanya. 

Namun pada kenyataannya matematika merupakan mata pelajaran 

yang tidak disukai oleh siswa, karena dianggap sulit dan membosankan. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Retna (2011, hlm. 3) yang menyebutkan 

bahwa pembelajaran matematika sering dianggap sebagai pelajaran yang 

sulit dan membosankan, pendapat tersebut muncul karena dalam 

mempelajari matematika siswa tidak memahami konsep materi dengan baik. 

Oleh karenanya dapat diketahui bahwa ketidak senangan dan pandangan 

negatif tentang pelajaran matematika disebabkan kurangnya pemahaman 

konsep matematis siswa sekolah dasar, yang memberikan dampak terhadap 

hasil belajar siswa karena siswa kebingungan dalam menyelesaikan soal 

yang berbeda dari contoh yang diberikan menyebabkan siswa lebih tertarik 

melakukan hal lain dari pada belajar matematika, contohnya menggambar. 

Rata-rata nilai pembelajaran matematika 54 dengan hasil ketuntasan belajar 

di kelas hanya 40%. Dari hasil tersebut dapat diketahui siswa belum mampu 

menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek menurut sifatnya 

sesuai dengan konsep, dan mengaplikasikan konsep ke pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam proses 

pembelajaran hal tersebut disebabkan karena: (1) pembelajaran yang 

dilakukan berpusat pada guru (2) siswa tidak diberikan kesempatan untuk 

menemukan sendiri konsep pembelajaran (siswa pasif) (3) pembelajaran 

dikemas tanpa memperhatikan tahap perkembangan intelektual siswa (4) 

pembelajaran bersifat hafalan (5) sumber belajar siswa adalah contoh 

penyelesaian soal yang diberikan oleh guru.  Apabila permasalahan yang 
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telah dijabarkan oleh peneliti di atas tidak segera diatasi, maka siswa akan 

mengganggap matematika merupakan pembelajaran yang sulit. siswa akan 

mengalami kesulitan untuk menguasai kompetensi matematis dijenjang 

berikutnya dan tujuan pembelajaran matematika tidak tersampaikan. 

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu cara yang dapat memperbaiki 

proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematis. Dalam proses pembelajaran diharapkan 

pembelajaran berpusat pada siswa, siswa dapat berperaan aktif dalam 

pembelajaran, titik tolak pembelajaran berasal dari pengalaman dan 

menggunakan realitas sesuai tahap perkembangan intelektual siswa serta 

bermakna bagi siswa, dan guru berperan sebagai pembimbing siswa, dalam 

menemukan konsep matematis. Pendekatan pembelajaran yang memiliki 

kesesuaian dengan pemecahan masalah diatas yaitu pendekatan realistic 

mathematic education (RME). Menurut Fauzan (2002, hlm. 33-34) the key 

idea of RME is that children should be given the opportunity to reinvent 

mathematics  under  the  guidance  of  an  adult  (teacher).  In  addition,  

the  formal  mathematical  knowledge  can  be  developed  from  children's  

informal  knowledge. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ide 

utama RME adalah anak diberi kesempatan untuk menemukan kembali 

matematika di bawah bimbingan guru yang dikebangkan dari pengetahuan 

informal siswa atau lingkungan sehari-hari siswa. Oleh karenanya 

pendekatan RME memberikan ruang untuk anak berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran dan harus membangun pengetahuan dan 

pemahamannya sendiri. 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Sumantri (2015, hlm. 109) RME 

adalah pendekatan pembelajaran matematika disekolah yang menempatkan 

realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Oleh 

karenanya pendekatan RME dikembangkan untuk mendekatkan matematika 

kepada siswa, penggunaan benda-benda nyata yang akrab dengan 

kehidupan siswa sebagai alat peraga dan media pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada 

pendekata RME, prinsip-prinsipnya adalah Didactic Phenomenology, 

Progressive mathematizing, Guided Reinvention, dan Self Developed 

Models. 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah keliling bangun 

datar, yaitu persegi panjang, persegi, dan segitiga. Alasan pemilihan materi 
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ini dikarenakan banyak siswa yang kurang memahami konsep rumus 

keliling bangun datar (persegi, persegi panjang, dan segitiga). Pada materi 

ini siswa dituntut untuk memiliki pemahaman konsep tentang keliling 

bangun datar melalui penerapan pendekatan RME dalam pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif, dan menyenangkan sehingga siswa dapat 

menemukan sendiri rumus luas dan keliling pada bangun datar. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui 

penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) untuk 

meningkatkan Pemahaman Konsep Matematis siswa kelas IIIC SD 

Laboratorium Percontohan UPI. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahnya sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran muatan matematika materi 

keliling bangun datar dengan menerapkan pendekatan RME untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematis?  

b. Bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep matematis pada materi 

keliling bangun datar setelah diterapkan pendekatan RME? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan 

sesuai dengan permasalah yang ada adalah sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui penerapan pendekatan RME untuk meningkatkan 

pemahaman konsep matematis siswa SD. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran muatan matematika materi 

keliling bangun datar dengan menerapkan pendekatan RME untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematis. 

b. Mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep matematis pada 

materi keliling bangun datar setelah diterapkan pendekatan RME. 

 



5 

 

 
Noviana, 2018 
PENERAPAN PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATIC EDUCATION (RME) 
UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS DI SEKOLAH 
DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Setelah melaksanakan penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang pendidikan. 

b. Sebagai rujukan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

proses dan hasil pembelajaran muatan pelajaran matematika. 

c. Sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan 

penerapan pendekatan RME dan pemahaman konsep matematis siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan keaktifan dan keikutsertaan siswa dalam proses 

pembelajaran muatan matematika. 

2) Memudahkan siswa dalam memahami konsep matematis mengenai 

keliling bangun datar. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa mengenai keliling bangun datar. 

b. Bagi guru 

1) Mendapatkan pengalaman ilmiah dalam mengembangkan dan 

melaksanakan pembelajaran muatan matematika dengan menerapkan 

pendekatan RME. 

2) Mengembangkan kreativitas guru dalam proses mengajar yang 

menyenangkan. 

3) Meningkatkan kemampuan profesional guru dalam mengajar muatan 

matematika dengan menerapkan suatu pendekatan pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pendidikan di SD Labolatorium Percontohan 

UPI. 

2) Meningkatkan prestasi sekolah dengan adanya perbaikan proses dan 

hasil belajar siswa. 

3) Sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan meningkatkan 

pembelajaran tematik terpadu muatan pelajaran matematika 

 
 


