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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Istilah pendidikan pada masyarakat maju, ditempatkan sebagai lembaga 

yang memiliki peran dinamis. Pelaksanaan pendidikan diarahkan untuk 

mengembangkan dan mengubah pengetahuan, budaya, dan struktur sosial. Dalam 

pandangan masyarakat maju, pengetahuan menjadi kekayaan yang sangat 

produktif sehingga suatu pekerjaan dianggap produktif apabila bukan didasarkan 

kepada tenaga melainkan kepada akal.  

Pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai 

pendidikan tinggi mempunyai tujuan mencetak para siswa agar menjadi individu 

yang memiliki kepribadian sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Winkel 

(Selvia, 2012: 2) memberi arti sekolah sebagai pendidikan formal yang terencana. 

Pendidikan terencana adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan dan 

terorganisir, yang terdiri atas kegiatan belajar mengajar. 

Pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah khususnya tingkat Sekolah 

dasar, dituntut peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan 

mutu dalam proses belajar mengajar (Cristinaningsih, 2012:1). Upaya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia terutama mutu pendidikan di Sekolah Dasar 

merupakan tugas utama. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan, maka 

pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga diperoleh hasil maksimal.  

Menurut Ade Hasjay (2012: 1) rendahnya mutu pendidikan di Indonesia 

saat ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidik atau pengajar. 

Hal tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang berlangsung umumnya 

masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional dengan pusat 

pembelajaran di tangan guru (Teacher Center). Sedangkan, proses pembelajaran 

menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menuntut adanya partisipasi aktif 

dari seluruh siswa. Jadi, telah terjadi kesenjangan yang seharusnya kegiatan 

belajar tersebut berpusat pada siswa dan guru sebagai motivator serta fasilitator di 

dalamnya agar menciptakan suasana kelas yang lebih hidup. 
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Yuwono (Hadi, 2009:1) mengemukakan bahwa sudah banyak usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, 

khususnya kualitas pendidikan matematika di sekolah. Namun, usaha tersebut 

belum menampakkan hasil yang memuaskan jika ditinjau dari efektivitas belajar 

yang tercermin dari proses serta hasil belajar siswanya. Hal tersebut merupakan 

masalah yang serius karena matematika sebagai salah satu mata pelajaran di 

sekolah dinilai mempunyai peranan penting yang dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa dalam berpikir secara logis dan kritis. Oleh karena itu, 

pengetahuan matematika harus dikuasai sedini mungkin oleh para siswa.  

Berpijak pada permasalahan mutu pendidikan yang telah dipaparkan, salah 

satunya adalah rendahnya kualitas pendidik, maka perlu dicari alternatif 

pemecahan masalah. Pembelajaran yang berpusat pada guru perlu segera dirubah. 

Ariyadi (2012:20) mengemukan bahwa, di negeri Belanda telah dikembangkan 

pendekatan Realistic Mathematics Education yang selanjutnya diadopsi di negara 

Indonesia dengan istilah Pendidikan Matematika Realistik. Dalam PMR, 

pembelajaran matematika lebih memusatkan kegiatan belajar pada siswa dan 

lingkungan serta bahan ajar yang disusun sedemikian rupa sehingga siswa lebih 

aktif membangun sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya.  

Pembelajaran matematika yang berlangsung selama ini terlalu dipengaruhi 

pandangan bahwa matematika adalah alat yang siap pakai. Pandangan ini 

mendorong guru bersikap memberi tahu konsep, sifat, dan teorema serta cara 

menggunakannya (Ramadhan, 2009:2). Dengan kata lain guru mentransfer 

pengetahuan yang dimilikinya ke pikiran anak, sehingga anak tidak kritis dan 

hanya menerima secara pasif. Adakalanya siswa dapat menjawab soal dengan 

benar namun mereka tidak dapat menjelaskan alasan atas jawaban mereka. Siswa 

bisa menggunakan rumus tetapi tidak tahu dari mana asal rumus itu dan mengapa 

rumus itu digunakan. Keadaan demikian bisa terjadi karena dalam proses 

pembelajaran tersebut siswa kurang diberi kesempatan dalam mengungkapkan ide 

dan alasan dari jawaban mereka, sehingga siswa tidak terbiasa untuk 

mengungkapkan ide-ide atau alasan dari jawaban yang diungkapkan. Dalam PMR 

pembelajaran tidak dimulai dari guru yang memberi defenisi, teorema atau sifat-
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sifat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan contoh, seperti pembelajaran yang 

selama ini dilaksanakan. Namun sifat-sifat, definisi, cara, prinsip, dan teorema 

diharapkan seolah-olah ditemukan kembali oleh siswa melalui penyelesaian 

masalah kontekstual yang diberikan guru di awal pembelajaran. Siswa menjawab 

soal dengan benar dan mampu mengungkapkan alasan atas jawaban mereka. 

Siswa dapat menjawab soal dengan menggunakan rumus dan mengetahui dari 

mana asal rumus tersebut dan mengapa rumus itu digunakan. Dengan demikian, 

dalam pendidikan matematika realistik siswa didorong untuk aktif bekerja, bahkan 

diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuan yang diperolehnya. Sehingga 

melalui PMR diharapkan pula mampu meningkatkan efektivitas belajar siswa 

dalam matematika yang pada akhirnya berdampak pada hasil belajar yang baik. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada hari Sabtu, 15 Desember 

2012 pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni terdapat suatu permasalahan 

yang cukup memprihatinkan khususnya dalam pembelajaran matematika. Banyak 

siswa kurang berminat terhadap  pelajaran  matematika, karena matematika 

dianggap pelajaran yang sulit dan abstrak sehingga jauh dari kehidupan siswa. 

Siswa menganggap bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang 

mengutamakan hafalan rumus yang telah diberikan oleh guru dan pelajaran yang 

lebih menekankan pada hitungan. Pembelajaran hitungan tidak membuat siswa 

menjadi senang dan mudah mengingatnya. Hal tersebut berdampak sebaliknya, 

siswa menjadi bosan dan cenderung tidak memperhatikan pelajaran, sehingga 

efektivitas belajar siswa juga cenderung rendah. Efektivitas belajar matematika 

yang rendah dapat dilihat pula dari nilai siswa pada ulangan matematika yang 

kurang memuaskan. Pada SDN 3 Karangwuni KKM yang ditentukan 60, dari 22 

jumlah siswa terdapat 14 siswa berada di bawah KKM (< 60), 8 siswa telah 

mencapai KKM (≥ 60) atau telah tuntas. Data tersebut diperoleh dari wali kelas 5 

pada SDN 3 Karangwuni. Hal ini terjadi dikarenakan guru melakukan 

pembelajaran dengan metode konvensional seperti ceramah dan pemberian tugas 

saja. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa pasif dan didikte oleh 

guru untuk mengerjakan soal-soal tanpa ada kegiatan mengasikkan bagi siswa. 
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Penyampaian pembelajaran matematika akan lebih menarik dengan 

pendidikan matematika realistik yang mengaitkan dengan permasalahan dan 

benda konkrit dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam pembelajaran dapat 

digunakan alat peraga yang membantu siswa mengurangi tingkat keabstrakan 

materi pembelajaran. Dengan alat peraga, hal-hal yang abstrak tersebut dapat 

disajikan dalam bentuk model benda konkrit yang dapat dilihat dan dipegang 

sehingga mudah dipahami oleh siswa. Hasan (2008:2) mengungkapkan fungsi 

utama alat peraga yaitu untuk menurunkan tingkat keabstrakan konsep agar siswa 

mampu menangkap arti konsep tersebut. Penggunaan alat peraga juga akan 

membantu siswa dari kebosanan dalam pembelajaran, persepsi akan pembelajaran 

matematika menjadi berubah dari pembelajaran yang dianggap sulit menjadi 

pembelajaran yang menyenangkan. Melalui PMR menggunakan alat peraga 

diharapkan siswa mengalami peningkatan efektivitas belajar matematika. 

Ratnawati (2012) pernah melakukan penelitian di SDN 2 Geneng 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Semester  II Tahun Ajaran 2011 / 2012. Dari 

hasil penelitian eksperimen tersebut dapat diketahui bahwa PMR terbukti 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata 

postest hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen sebesar 83,95 lebih besar 

dari pada nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok kontrol sebesar 73,95, 

maka dari itu PMR akan diterapkan di SDN 3 Karangwuni untuk meningkatkan 

efektivitas belajar siswa. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi 

permasalahan yang cukup memprihatinkan dalam pelajaran matematika. Banyak 

siswa kurang berminat terhadap  pelajaran  matematika, karena matematika 

dianggap pelajaran yang sulit dan abstrak sehingga jauh dari kehidupan siswa. 

Siswa menganggap bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang 

mengutamakan hafalan rumus dan lebih menekankan pada hitungan.  

Faktor penyebab permasalahan tersebut terletak pada proses pembelajaran 

yang berlangsung masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional 
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dengan pusat pembelajaran di tangan guru. Guru menyajikan materi dengan 

ceramah dan pemberian tugas saja. Sehingga pada saat proses pembelajaran siswa 

cenderung pasif dan didikte oleh guru untuk mengerjakan soal terus menerus 

tanpa ada kegiatan yang mengasikkan bagi siswa. Seharusnya seorang guru harus 

lebih kreatif dalam menggali metode yang bisa diterapkan untuk pembelajaran 

matematika, sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak monoton. Ini adalah sebuah 

realita bahwa materi yang cukup menarik jika disampaikan dengan cara yang 

kurang menarik, maka materi tersebut kurang dapat dicerna oleh siswa.  

Dampak dari permasalahan tersebut siswa menjadi bosan dan cenderung 

tidak memperhatikan pelajaran, sehingga efektivitas belajar siswa juga cenderung 

rendah. Jika hal tersebut tidak segera diatasi dikhawatirkan siswa tidak berminat 

mengikuti pembelajaran matematika, sehingga efektivitas belajar siswa menurun, 

citra guru menjadi jelek dan terlebih lagi citra sekolah juga terlihat kurang baik. 

Aktivitas belajar yang terjadi dalam pembelajaran dengan pendidikan 

matematika realistik ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan 

uraian di atas penulis ingin menggambarkan fenomena tentang aktivitas belajar 

siswa kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni dengan menggunakan pendidikan 

matematika realistik. Penelitian ini berjudul “Peningkatan Efektivitas Belajar 

Matematika Melalui Pendidikan Matematika Realistik (PMR) Berbantuan Alat 

Peraga pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 3 Karangwuni Kecamatan 

Pringsurat Kabupaten Temanggung Semester  II Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut. 

a. Apakah PMR dapat meningkatkan efektivitas belajar matematika siswa kelas 5 

SD Negeri 3 Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung 

semester  II tahun pelajaran 2012/2013? 

b. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan 

PMR yang terbukti dapat meningkatkan efektivitas belajar  siswa? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pedoman penulis dalam melaksanakan 

penelitian. Untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

a. Meningkatkan efektivitas belajar matematika melalui PMR. 

b. Memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran metematika 

mengunakan PMR yang terbukti dapat meningkatkan efektivitas belajar  siswa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis 

bagi kalangan yang berkecimpung di dunia pendidikan dan peduli terhadap dunia 

pendidikan, diantaranya sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat melengkapi atau memberi arahan untuk mempermudah 

penerapan PMR. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain: 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kepala sekolah untuk 

membina guru yang akan melakukan penelitian pembelajaran matematika. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas, sehingga konsep-konsep matematika yang diajarkan guru 

dapat dikuasai siswa, serta dapat menambah koleksi untuk pemilihan teknik 

pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika.  

c. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat, 

motivasi, dan kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika 

sehingga efektivitas belajar siswa dalam matematika dapat meningkat. 


