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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Menurut Slameto (2003:2), belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Belajar bukan hanya di sekolah, melainkan juga dapat diperoleh 

dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Pengalaman dapat 

dijadikan sebagai cerminan diri seseorang untuk merubah tingkah laku atau 

kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik.  

Selain itu, proses belajar dapat diperoleh dari interaksi yang dilakukan oleh 

siswa sebagai pelajar dan guru sebagai pengajar, dimana dalam kegiatan ini 

keduanya memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan proses transfer 

ilmu. Bentuk interaksi ini adalah siswa menerima materi pelajaran dan guru 

memberikan pengajaran. Pada hakekatnya, proses belajar mengajar tidak akan 

berjalan tanpa adanya kedua komponen yang saling melengkapi.  

Sebagai pengatur dan sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, 

gurulah yang mengarahkan bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. 

Oleh karena itu guru harus kreatif dalam memilih metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan. Metode pembelajaran yang 

diterapkan tentunya harus dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti 

yang dikemukakan oleh Purwanto (dalam Djamarah 2011:200) bahwa banyak 

bakat anak yang tidak berkembang karena tidak diperolehnya motivasi yang tepat. 

Jika seseorang mendapat motivasi yang tepat, maka lepaslah tenaga yang luar 

biasa, sehingga tercapai hasil-hasil yang semula tidak terduga. 

Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan perilaku. Motivasi belajar 

adalah proses yang memberi semangat belajar, arah dan kegigihan perilaku. 
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Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan 

bertahan lama. (Suprijono, 2011:163) 

Dalam penelitian ini, penulis memilih SD Negeri Werdoyo sebagai tempat 

dilaksanakannya penelitian. Karena berdasarkan hasil wawancara terhadap guru 

kelas, hasil belajar matematika di SD Negeri Werdoyo Kecamatan Godong  

Kabupaten Grobogan masih sangat rendah terutama di kelas 4. Nilai KKM 

matematika di sekolah tersebut mencapai 70 . Berdasarkan hasil tes soal pra siklus 

yang dilakukan terhadap siswa kelas 4 pada pelajaran matematika menunjukkan 

bahwa dari 35 siswa; 18 siswa nilainya sudah mencapai KKM sedangkan 17 siswa 

nilainya masih belum mencapai KKM. Hasil observasi kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa rendahnya hasil belajar siswa 

disebabkan karena daya serap siswa rendah terhadap pembelajaran matematika 

sehingga hasil nilai belajar matematika siswa masih rendah kurang dari KKM 

(70). Ada beberapa pengaruh yang menyebabkan sulitnya siswa menyerap 

pembelajaran matematika diantaranya guru tidak menggunakan alat peraga yang 

nyata dalam pembelajaran sehingga siswa kesulitan memahami materi pelajaran. 

Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru dan peran siswa lebih banyak 

mendengarkan penjelasan dari guru sehingga motivasi siswa kurang dalam 

mengikuti pelajaran. Guru menggunakan metode ceramah dalam mengajar 

sehingga siswa kesulitan mengaplikasikan mata pelajaran matematika dalam 

kehidupan nyata. Siswa sulit memahami pelajaran matematika sehingga pelajaran 

ini bagi siswa menjadi kurang bermakna. Hal ini menyebabkan munculnya 

beberapa permasalahan berkaitan dengan peningkatan motivasi belajar dan hasil 

belajar matematika dengan nilai siswa di atas KKM (70). Hasil observasi pra 

siklus terhadap motivasi belajar siswa menunjukkan skor rata-rata sebesar 23,34. 

Nilai tersebut termasuk dalam kriteria cukup karena berada pada rentang 17-24.  

Menurut Piaget (dalam William 2007:182), anak usia 7-11 tahun termasuk 

dalam tahap operasi berpikir konkret. Maka anak pada usia ini anak mulai berpikir 

secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Oleh karena itu, pembelajaran 

matematika di kelas ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep materi 

matematika dengan pengalaman anak sehari-hari. Aktivitas dan keaktifan anak 
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menjadi salah satu aspek terpenting yang menunjang pemahaman konsep materi 

yang disampaikan.  

Salah satu model pembelajaran matematika yang berorientasi pada 

pengalaman sehari-hari dan menerapkan matematika dalam kehidupan nyata 

adalah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) merupakan suatu pembelajaran 

matematika yang mengaitkan materi pembelajaran matematika dengan situasi 

nyata (Wijaya, 2012). Model pembelajaran ini dapat membantu guru untuk 

menyampaikan materi matematika dalam bentuk yang lebih menyenangkan 

sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, siswa 

mendapatkan pengalaman yang berkesan dalam proses belajar matematika 

sehingga siswa akan lebih mudah memahami penjelasan dari guru. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) sangat 

cocok diterapkan dalam pembelajaran matematika SD karena dapat membantu 

guru dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arini (2010) dan Dewirawati (2012) 

menunjukkan bahwa Pembelajaran matematika realistik terbukti mempengaruhi 

dan meningkatkan hasil belajar peserta didik, karena aktivitas pembelajaran yang 

semula berpusat pada guru, menjadi lebih berpusat kepada siswa, semula interaksi 

yang terjadi hanya komunikasi searah dari guru ke siswa, setelah menggunakan 

Pembelajaran matematika realistik interaksi yang terjadi menjadi multiarah antara 

guru dan siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan Pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan hasil 

belajar dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan dengan metode 

konvensional.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Dan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Matematika Dengan 

Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMRI) Pada Siswa Kelas 4 SD 

Negeri Werdoyo Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan hasil konsultasi dengan guru kelas terdapat permasalahan-

permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang pada saat pembelajaran 

Matematika kelas 4 SD Negeri Werdoyo dapat diidentifikasikan masalah sebagai 

berikut. 

1. Daya serap siswa rendah terhadap pembelajaran matematika sehingga hasil 

nilai belajar matematika siswa masih rendah kurang dari KKM (70). 

2. Guru tidak menggunakan alat peraga yang nyata dalam pembelajaran 

sehingga siswa kesulitan memahami materi pelajaran. 

3. Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru dan peran siswa lebih 

banyak mendengarkan penjelasan dari guru sehingga motivasi siswa kurang 

dalam mengikuti pelajaran. 

4. Guru menggunakan metode ceramah dalam mengajar sehingga siswa 

kesulitan mengaplikasikan mata pelajaran matematika dalam kehidupan 

nyata. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Apakah model pembelajaran PMRI dapat meningkatkan motivasi belajar  

matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo? 

2. Apakah model pembelajaran PMRI dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo? 

3. Apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran PMRI? 

4. Bagaimana peningkatan motivasi belajar matematika dengan model 

pembelajaran PMRI pada siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo? 

5. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika dengan model pembelajaran 

PMRI pada siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo? 
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1.4 Cara Pemecahan Masalah 

Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan cara 

menerapkan model pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI). Model pembelajaran ini dinilai dapat meningkatkan motivasi belajar 

karena proses pembelajaran matematika realistik berorientasi pada kehidupan 

sehari-hari dan menerapkan matematika dalam kehidupan nyata.  

Dalam penerapan model pembelajaran PMRI, penulis mencoba untuk 

mengemas rencana pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk semenarik mungkin 

didukung dengan pemanfaatan alat peraga yang sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan agar pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan. Penulis 

memanfaatkan lingkungan alam sekitar di sekitar siswa dan benda-benda konkret 

sebagai media dalam pembelajaran matematika. Sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah maka penulis menentukan tujuan 

penelitian yang dilakukan sebagai berikut. 

1. Meningkatkan motivasi belajar  matematika siswa kelas 4 SD Negeri 

Werdoyo. 

2. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo. 

3. Mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran PMRI. 

4. Menerapkan model pembelajaran PMRI dalam upaya meningkatkan motivasi 

belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo. 

5. Menerapkan model pembelajaran PMRI dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut. 
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1.6.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang pengembangan 

pembelajaran dengan penggunaan model pembelajaran PMRI pada mata pelajaran 

Matematika.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman cara 

belajar yang baru bagi siswa dan meningkatkan prestasi belajarnya, 

menumbuhkan semangat belajar siswa, meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses belajar mengajar, meningkatkan motivasi daya tarik siswa 

terhadap pembelajaran terutama pada pelajaran Matematika.  

2) Bagi guru  

Dengan dilaksanakan penelitian ini dapat menambah pengalaman 

penerapkan pembelajaran PMRI  ini, dapat digunakan sebagai acuan 

dalam menentukan desain pembelajaran matematika yang aktif, kreatif, 

menarik, dan menyenangkan. Dan juga memberikan masukan untuk 

para guru untuk menerapkan pembelajaran matematika realistik sebagai 

alternative pembelajaran matematika di kelas. 

3) Bagi sekolah 

Menambah reverensi yang digunakan untuk pembinaan guru terkait 

dengan penggunaan Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI). 

 


