
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi suatu negara. Dengan modal pendidikan 
yang memadai, tenaga-tenaga ahli sebagai modal pembangunan negara telah tersedia. 
Pada saat ini pendidikan di Indonesia sedang mendapatkan perhatian yang sungguh-
sungguh dari pemerintah. Usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan telah 
dan sedang dilakukan dengan berbagai cara melalui proses pembangunan di bidang 
pendidikan.  

Menurut Syaiful Sagala (2006 : 3), pendidikan dapat dimaknai sebagai prosedur 
mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup 
mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu 
berada. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan output 
yang berkualitas dan berdedikasi tinggi dalam masyarakat. Pendidikan bukanlah hal yang 
statis dan tetap, melainkan satu hal yang dinamis sehingga terdapat perubahan-perubahan 
dan perbaikan secara terus menerus. Dalam berinteraksi antara siswa dengan guru, 
diharapkan guru dapat menjalankan peranannya sebagai pengajar dan pendidik. Dalam 
berinteraksi antara siswa dengan guru biasanya banyak menimbulkan masalah atau 
kurang terarah, hal ini dikarenakan guru kurang tepat dalam menggunakan pendekatan 
dalam pembelajaran. Sebagai suatu proses, pendidikan merupakan serangkaian kegiatan 
yang sistematis diarahkan terhadap perubahan tingkah laku siswa yang tercermin dalam 
pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah 
dan masyarakat.  

Proses pembelajaran khususnya pembelajaran Matematika akan lebih efektif dan 
bermakna apabila siswa aktif. Salah satu ciri kebermaknaan dalam proses belajar 
mengajar adalah adanya keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Partisipasi 
merupakan suatu sikap berperan serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar 
bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan 
(Hartono dalam Tutik Ningsih, 2006: 2).  
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Peran aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran masih kurang. Kenyataan di 
sekolah menunjukan bahwa proses belajar mengajar Matematika yang berlangsung di 
kelas sebenarnya telah melibatkan siswa, misalnya siswa mendengar guru menerangkan, 
membaca dan mencatat pelajaran yang diberikan. Tetapi sebagian besar siswa terlibat 
jarang mengajukan pertanyaan atau mengutarakan pendapatnya walaupun guru telah 
berulang kali meminta agar siswa jika ada hal-hal yang kurang jelas, banyak siswa terlihat 
malas, tidak percaya diri mengerjakan soal-soal latihan dan baru akan mengerjakan 
setelah soal selesai dikerjakan oleh guru atau siswa lain yang berperan aktif. Pelajaran 
Matematika tidak segera dikuasai dengan mendengarkan dan mencatat saja, masih perlu 
lagi partisipasi siswa dalam kegiatan lain seperti bertanya, mengerjakan latihan, 
mengerjakan PR, maju ke depan kelas, mengadakan diskusi, mengeluarkan,  ide atau 
gagasan. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka membuat 
para guru terus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai metode yang bervariasi. 
Salah satunya dengan model pembelajaran matematika realistik. 

Model pembelajaran yang menarik dan mampu memicu siswa untuk ikut serta 
secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu model pembelajaran aktif. Pada 
dasarnya, pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik 
untuk belajar secara aktif. Di mana peserta didik diajak untuk turut serta dalam proses 
pembelajaran. Salah satu model pembelajaran aktif yang dapat mengatasi permasalahan 
di atas yaitu tipe pembelajaran matematika realistik.  

Model pembelajaran ini dilakukan dengan melibatkan siswa secara individu 
sehingga setiap individu menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri 
mau tidak mau harus berpartisipasi aktif, siswa tidak bisa menghindar dari proses 
pembelajaran, setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. Kemungkinan akan 
terjadi suasana gaduh, namun demikian bisa diatasi. Untuk mengurangi kondisi tersebut, 
guru hendaknya berkeliling guna memberikan motivasi kepada siswa yang masih bingung. 
Jangan lupa bahwa jawaban siswa yang salah harus dihargai karena salah adalah cirinya 
dia sedang belajar, ia telah berpartisipasi. Berkaitan dengan masalah-masalah di atas 
pembelajaran yang terjadi di SDN Sidomulyo 01, setelah peneliti melakukan observasi 
pendahuluan ditemukan permasalahan antara lain: 1) guru masih dominan dalam 
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pembelajaran, 2) hanya sebagian kecil siswa yang mau maju ke depan kelas untuk 
mengerjakan soal maupun memberikan penjelasan pada siswa lain, 3) siswa terlihat malas 
dan kurang percaya diri untuk mengerjakan soal dan akan mengerjakan setelah selesai 
dikerjakan guru atau siswa lain, 4) siswa tidak berani mengemukakan ide / gagasan pada 
guru, 5) siswa merasa takut pada pelajaran Matematika, mereka menganggap Matematika 
pelajaran yang sulit. Melalui Penelitian Tindakan Kelas diharapkan ada peningkatan 
keaktifan siswa yang signifikan pada pembelajaran Matematika di SDN Sidomulyo 01, 
pembelajaran Matematika melalui model pembelajaran matematika realistik dapat 
meningkatkan kemandirian siswa. Berangkat dari pemikiran tersebut Peneliti memilih judul 
”Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Realistik Pada Siswa 
Kelas 4 Sekolah Dasar” 
1.2    Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan fakta di atas, peneliti dengan bantuan teman sejawat, bersama-sama 
mengidentifikasi masalah terhadap kekurangan-kekurangan dari pembelajaran Matematika 
tersebut. Hasil refleksi tersebut terungkap masalah-masalah yang terjadi dalam 
pembelajaran : 

a.  Prestasi belajar siswa dalam penguasaan pelajaran Matematika rendah yaitu 6 
atau 43 % dari 14 siswa mendapat nilai kurang dari KKM (60), sehingga perlu 
dicari solusi untuk kemajuan yang lebih baik. 

b. Guru tidak menggunakan model pembelajaran inovatif yang melibatakan peran 
siswa secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar, untuk meningkatkan 
prestasi belajar. 

c. Guru menggunakan ceramah belum menggunakan metode model pembelajaran 
matematika realistik   

1.3    Rumusan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat 
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Apakah penggunaan metode melalui 
model pembelajaran realistik dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa 
kelas 4 Sekolah Dasar ?.   
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1.4    Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peningkatkan hasil belajar Matematika melalui model pembelajaran 
matematika realistik pada siswa kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 Kecamatan 
Gunungwungkal Kabupaten Pati semester 1 / 2012 – 2013.  
1.5.   Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoristis.  
 Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pembelajaran Matematika 
terutama pada peningkatan keaktifan dan kemandirian belajar siswa yang menggunakan 
pendekatan pembelajaran matematika realistik.  
 2. Manfaat Praktis  

    a. Bagi guru.  
1) Membantu guru dalam meningkatkan keaktifan siswa saat proses belajar 

mengajar.  
2) Membantu guru dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa dengan 

menggunakan pendekatan metode melalui model pembelajaran matematika 
realistik.  

          b. Bagi siswa.  
1) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Matematika  
2) Meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran Matematika.  
3) Siswa lebih termotivasi dan berminat dalam mengikuti proses pembelajaran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


