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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Usia zaman yang semakin tua mengakibatkan banyak sekali 

perkembangan terutama di bidang ilmu pengetahuan. Banyak perubahan terhadap 

pandangan-pandangan lama di bidang ilmu pengetahuan yang telah digantikan 

dengan ilmu-ilmu baru yang lebih sesuai. Sebagai contoh adalah mengenai orang-

orang zaman dahulu yang lebih banyak menganut teori geosentris namun akhirnya 

terbantahkan oleh teori baru yang muncul yaitu heliosentris. Pergantian dan 

perubahan semacam ini masih juga mungkin terjadi pada teori dan ilmu lain. 

Semua teori dan ilmu yang ada sekarang ini bukan tidak mungkin dapat 

mengalami pergantian, penambahan atau inovasi baru karena rasa haus manusia 

akan ilmu pengetahuan untuk menemukan berbagai jawaban melalui sebuah 

penelitian ilmiah. 

 Dinamika ilmu yang silih berganti tentu melahirkan tuntutan baru bagi 

kehidupan manusia. Untuk dapat bertahan, manusia tidak hanya membutuhkan 

sandang, pangan serta papan saja melainkan juga pendidikan yang layak. 

Pendidikan tersebut dapat menunjang eksistensi kehidupan manusia dalam 

kebutuhannya untuk bersosialisasi dan mempertahankan diri dari berbagai 

masalah kehidupan manusia. Dengan demikian pendidikan juga merupakan salah 

satu tuntutan yang harus dijawab dan dipenuhi oleh setiap manusia jika mereka 

ingin tetap dapat bertahan di tengah majunya ilmu pengetahuan. 

 Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berkembang sangat 

membutuhkan  orang-orang pandai sebagai generasi penerus yang dapat 

memajukan negara Indonesia. Dengan demikian negara Indonesia mewajibkan 

negaranya untuk menempuh pendidikan. Wajib belajar yang diberlakukan pun 

bertahap dimulai dengan wajib belajar 9 tahun, kemudian yang terbaru adalah 

wajib belajar 12 tahun yang akan dicanangkan bersama kurikulum 2013 seperti 

yang disampaikan Menteri Pendidikan Indonesia M. Nuh. Semua wajib belajar itu 
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diberlakukan tidak lain adalah untuk mendorong warga negaranya menempuh 

pendidikan yang layak dengan minimal waktu pendidikan sesuai yang ditentukan 

negara (Djamari dalam DetikNews, 2012:1). Hal memang sudah sesuai dengan 

tujuan negara Indonesia yang tertuang di pembukaan UUD 1945 yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyebutkan bahwa, Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Oleh 

karena itu, seorang guru harus mampu menjalankan perannya sebagai seorang 

pendidik dan mampu mengoptimalkan kompetensinya atau kemampuannya dalam 

memilih strategi pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran sehingga siswa 

memiliki motivasi belajar (Dikti, 2003:2) 

 Menurut Heruman (2012:1) berdasarkan teori Piaget Siswa Sekolah Dasar 

(SD) umurnya berkisar antara 7 sampai 12 tahun atau 13 tahun. Anak usia SD 

berada pada fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini 

adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah 

logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret.  Ini berarti 

bahwa seorang guru SD perlu memperhatikan kemampuan berpikir seorang anak 

SD yang tidak memungkinkan bila diberikan informasi berupa konsep yang 

abstrak. Dengan demikian, bila pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak 

usia SD hanya berupa penjelasan dalam konsep yang abstrak tentu menjadi sangat 

tidak efisien karena belum tentu anak udia SD mampu mencerna konsep yang 

diberikan. 

 Lebih lanjut, menurut Djamarah dan Zain (2010:1) Belajar mengajar 

adalah kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang 
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terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Dari pernyataan 

diatas dapat diartikan bahwa pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah 

yaitu pemberian informasi dari guru kepada siswa saja, melainkan 2 arah antara 

guru dan siswa. Selain itu untuk mewujudkan pendidikan yang bernilai edukasi 

maka harus ada perencanaan yang matang sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran. 

 Menurut Warsono dan Hariyanto (2012:2) Pada periode awal 

pembelajaran sampai berakhirnya paham behaviorisme, pendekatan pembelajaran 

didominasi oleh pembelajaran berbasis guru (teacher-centered learning). Dengan 

munculnya kognitivisme dan kontruktivisme, pendekatan berubah menjadi 

pembelajaran berbasis siswa (student-centered learning). Dari pendapat ini boleh 

dikatakan bahwa pada masa sekarang guru bertindak sebagai satu-satunya sumber 

ilmu bagi siswa sudah tidak sesuai lagi. Pada perkembangannya perlu ada 

perubahan dalam pembelajaran dimana siswa tidak lagi pasif melainkan aktif 

karena merekalah pebelajar yang sesungguhnya. 

 Berdasarkan berbagai uraian dari berbagai sumber yang telah 

dikemukakan, maka ada beberapa garis besar yang perlu dicermati. Anak usia SD 

hakikatnya adalah anak-anak yang pola berpikirnya berbeda dengan orang dewasa 

dan belum mampu menerima bentuk konsep yang masih abstrak. Selain itu dalam 

pembelajaran juga diperlukan adanya interaksi dua arah antara guru dan murid, 

bahkan pola pembelajaran perlu dikembangkan lagi menjadi pembelajaran 

berbasis siswa. Semua bentuk ideal pembelajaran di SD akan terwujud melalui 

pembelajaran yang aktif. Menurut Warsono dan Hariyanto (2012:5) Pembelajaran 

aktif adalah istilah payung bagi berbagai model pembelajaran yang berfokus 

kepada siswa sebagai penanggung jawab belajar. Dengan demikian dapat 

disimpulkan model pembelajaran dengan model pembelajaran klasikal seperti 

ceramah bukanlah pilihan yang tepat digunakan di SD karena siswa hanya dijejali 

banyak konsep tanpa mampu melihat wujud nyatanya. 
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 Di semua lapis pendidikan termasuk di SD, pelajaran matematika menjadi 

salah satu pelajaran yang wajib dikuasai oleh siswa. Matematika bahkan termasuk 

pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan karena berhubungan dengan 

kehidupan peserta didik kelak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) dan Kurikulum 

KTSP Tahun 2006 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, 

kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 

beberapa mata pelajaran dan salah satunya adalah mata pelajaran matematika. 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut 

diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif (BSNP, 2006:55). 

 Menurut Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa standar 

kompetensi matematika adalah membekali siswa dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Tujuan dari mata 

pelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep, 

secara luwes akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Dalam 

pelajaran matematika siswa diharapkan mampu menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 
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Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. (BSNP, 2006:57)  

 Berdasarkan temuan Depdiknas (dalam Azis, 2003:3) dua permasalahan 

pembelajaran yang dirasakan sulit dikembangkan guru dalam proses pembelajaran 

adalah kemampuan siswa dalam melakukan pemecahan masalah (problem 

solving) dan kemampuan berkomunikasi matematis. Penyebab kemampuan siswa 

dalam pemecahan masalah matematika rendah karena pelajaran matematika tidak 

menarik untuk dipelajari oleh siswa dan siswa punya masalah tersendiri dalam 

memahami konsep-konsep matematika yang akan digunakan dalam pemecahan 

masalah matematika. Hal tersebut mengakibatkan cukup banyak siswa SD tidak 

suka belajar matematika, yang akan berdampak pada nilai matematika siswa SD 

menjadi rendah. Untuk itu seorang guru SD harus bisa memperbaiki proses 

pembelajaran matematika agar lebih menarik siswa agar mau belajar. Guru 

merupakan penentu keberhasilan pembelajaran karena seorang guru mempunyai 

tugas sebagai perancang, pengelola dan pengevaluasi pembelajaran. Guru harus 

mampu memilih metode atau pendekatan pembelajaran yang mampu 

membangkitkan minat siswa dan prestasi siswa dalam belajar matematika. 

 Menurut Abdul Azis (dalam Bromo net, 2009:1) pembelajaran matematika 

yang terjadi selama ini adalah pembelajaran yang menekankan pada perolehan 

hasil dan mengabaikan pada proses, sehingga siswa mengalami kesulitan 

mengerjakan pada soal yang lain. Akibat dari pembelajaran yang hanya 

menekankan pada hasil adalah hasil yang dicapai tidak tahan lama. Apalagi 

menurut H.W. Fowlwer (dalam Bromo net, 2009:2) matematika merupakan mata 

pelajaran abstrak sehinggah menuntut kemampuan berpikir abstrak, untuk itu guru 

dituntut mengupayakan metode yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan 

mental siswa. 
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 Berdasarkan berita terbaru yang dirilis Okezone.com (12/1/2013) ternyata 

nilai matematika anak Indonesia menempati peringkat 10 terendah di dunia. 

Menurut Rochmani (dalam okezone.com, 2013:1) kemampuan anak Indonesia 

dalam bernalar masih sangat rendah. Ia menduga hal tersebut disebabkan karena 

ada yang salah dengan kurikulum yang diterapkan pemerintah. Kenyataan yang 

terjadi menurut Rochmani (dalam okezone.com, 2013:1) anak-anak Indonesia bisa 

menghafal rumus dengan lancar. Namun, saat diberikan soal-soal yang lebih 

rumit, mereka sulit mengerjakannya karena kemampuan bernalarnya masih 

rendah. Namun perlu digaris bawahi juga, semua itu bisa saja terjadi bukan karena 

kesalahan kebijakan kurikulum semata, melainkan juga kesalahan guru dalam 

memilih metode mengajar matematika. 

 Hasil belajar matematika yang rendah juga ditemui di salah satu SD yaitu 

di SD Negeri 1 Kemiri, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. 

Berdasarkan wawancara yang pernah dilakukan penulis dengan guru kelas 5 SD N 

1 Kemiri, rentang nilai antara nilai tertinggi dan terendah terpaut cukup jauh. 

Selain fakta tersebut, dari data awal yang diperoleh ternyata masih ditemukan 

anak yang belum tuntas KKM lebih dari 62,5%. Setelah dilakukan observasi 

dengan melihat situasi pembelajaran matematika di kelas 5 SD N 1 Kemiri, 

ternyata metode pembelajaran yang digunakan masih kurang sesuai. Pembelajaran 

yang dilakukan hampir setiap hari dilaksanakan dengan metode ceramah dan 

pemberian tugas untuk mengerjakan soal di lembar kerja siswa.   

 Metode ceramah digunakan pada pelajaran matematika tentu kurang 

sesuai. Pada dasarnya seperti pada uraian tentang teori Piaget anak usia SD masih 

dalam tahap operasional konkret dimana jika konsep dan lambang matematika 

hanya diterangkan secara verbal saja maka kemungkinan akan membingungkan 

pemahaman mereka mengenai matematika. Menurut Heruman (2012:4) dalam 

pembelajaran matematika di tingkat SD, diharapkan terjadi reinvention 

(penemuan kembali). Lebih lanjut Bruner (dalam Heruman, 2012:4) mengatakan 

bahwa ‘menemukan’ di sini terutama adalah ‘menemukan lagi’ (discovery), atau 

dapat juga menemukan yang sama sekali baru (invention). Oleh karena itu, materi 
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yang disajikan kepada siswa bukan dalam bentuk akhir dan tidak diberitahukan 

cara penyelesaiannya. Karena perlu disadari bahwa peran guru adalah sebagai 

pembimbing bukan pemberitahu. 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai ulangan terakhir kelas 5 SD 

Negeri 1 Kemiri di semester II tahun ajaran 2012/2013 pada mata pelajaran 

Matematika belum semuanya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan yaitu 70. Nilai murni ulangan sebelum remidiasi siswa kelas 5 SD 

N 1 Kemiri Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, pada mata pelajaran 

Matematika diperoleh nilai terendah 50, nilai tertinggi 89 dan nilai rata-rata 66,75. 

Dapat dijelaskan bahwa dari total siswa kelas V yaitu 32 siswa, hanya ada 11 

siswa yang melebihi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Angka 

ketidaklulusan yang cukup besar mencapai 66% tersebut, menunjukkan bahwa 

kemampuan matematika anak-anak kelas 5 di SD N 1 Kemiri masih sangat 

rendah. Padahal, matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diujikan pada 

saat Ujian Nasional nanti ketika mereka masuk di kelas 6. 

 Rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 diduga akibat pengunaan metode 

pembelajaran yang tidak tepat di kelas 5, yaitu karena terlalu banyak 

menggunakan metode ceramah. Metode ceramah memang kurang mengaktifkan 

kegiatan siswa sehingga kurang memotivasi semangat belajar siswa di kelas. 

Selain itu dengan hanya ceramah pemahaman tentang konsep matematika siswa 

kelas 5 menjadi kurang maksimal. Rendahnya keaktifan siswa dan kurangnya 

pemahaman konsep-konsep tentu berdampak buruk pada hasil belajar matematika 

kelas 5 di SD N 1 Kemiri. 

 Masalah yang dihadapi pada pembelajaran di kelas 5 SD N 1 Kemiri 

sepertinya tidak sekedar pada hasil belajar yang kurang memuaskan saja. Dalam 

observasi penulis, aktivitas belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 

V SD N 1 Kemiri masih sangat terbatas. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

siswa biasanya adalah mengerjakan tugas yang ada di buku sehingga masih 

terkesan pengaruh adanya budaya buku teks. Padahal dalam pembelajaran 
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matematika perlu adanya penemuan konsep-konsep sebelum dilakukannya 

evaluasi. Belum lagi, penjelasan materi pembelajaran matematika kelas 5 di SD 

Negeri 1 Kemiri dijelaskan dengan banyak menggunakan verbalisme saja. 

 Rusman (2012:389) mengatakan, proses pembelajaran dikatakan sedang 

berlangsung, apabila ada aktivitas siswa didalamnya. Untuk itu pendekatan 

pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan yang berpusat pada siswa 

(student centered). Dengan pendapat ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

yang baik harus melibatkan aktivitas siswa. Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan pada pembelajaran matematika kelas 5 SD N 1 Kemiri tentu masih 

sangat jauh dari kata pembelajaran yang baik. 

 Berdasarkan pendapat tersebut maka perlu ada pendekatan sekaligus 

metode baru untuk memecahkan masalah hasil belajar serta kurangnya keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. Karena diperlukan pula sebuah pendekatan 

yang tepat dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD N 1 Kemiri, maka RME 

(Realistic Mathematic Education) atau dalam bahasa Indonesia Pendidikan 

Matematika Realistik dipilih sebagai solusi pemecahan masalah.  

 Dalam bukunya, Hamdani (2011:110) menjelaskan bahwa RME dilakukan 

dengan mengaitkan dan melibatkan siswa, pengalaman nyata yang pernah dialami 

siswa dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan matematika sebagai aktifitas 

siswa. Dengan RME, siswa tidak hanya dibawa ke dunia nyata, melainkan juga 

berhubungan langsung dengan masalah situasi nyata yang ada dalam pikiran 

siswa. Dengan kata lain matematika tidak begitu abstrak lagi sehingga siswa pada 

usia operasional konkret akan dapat menyelesaikan masalah matematika dengan 

mudah. Ini juga berarti ketika siswa kelas 5 di SD N 1 Kemiri mampu 

menyelesaikan permasalahan matematika dengan mudah, maka hasil belajarnya 

akan baik. 

 Seperti yang telah di jabarkan pada alinea sebelumnya bahwa kegiatan 

pembelajaran matematika kelas 5 SD N 1 Kemiri perlu mem-variasikan metode 

yang dipakai, namun disamping itu juga perlu mem-variasikan media 
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pembelajaran yang digunakan. Hal tersebut perlu dilakukan agar siswa kelas 5 SD 

N 1 Kemiri memiliki aktifitas lebih dalam pembelajaran matematika. Media yang 

sesuai untuk masalah ini adalah media visual non proyeksi karena menurut 

penulis media ini sesuai dengan RME (Realistic Mathematic Education) dan 

mampu mengaktifkan siswa.  

 Sesuai dengan pendapat Sudjana dan Rivai (2010:9) bahwa pengajaran 

akan lebih efektif apabila objek dan kejadian yang menyerupai bahan pengajaran 

dapat divisualisasikan secara realistik menyerupai keadaan sebenarnya, namun 

tidaklah berarti bahwa media harus selalu menyerupai keadaan sebenarnya. Selain 

itu menurut Arshad (2011:91) media visual dapat memperlancar pemahaman 

(misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi) dan memperkuat ingatan. 

Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan memberikan hubungan antara 

isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Tentunya hal tersebut sangat sesuai 

dengan RME sekaligus untuk memotivasi belajar siswa di kelas menuju hasil 

belajar yang baik. Lebih lanjut dijelaskan oleh Hamdani (2011:248) bahwa media 

visual dapat dibagi menjadi media yang tidak dapat diproyeksikan (non-projected 

visual) dan media visual yang dapat diproyeksikan (project visual). Menurut 

penulis media visual non proyeksi paling cocok digunakan dalam penerapan RME 

karena wujud yang dipilih adalah benda nyata. Selain itu media ini paling sesuai 

dengan karakter SD N 1 Kemiri.  

 Melihat masalah dan adanya peluang memecahkan masalah, penulis 

membuat sebuah penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model 

Realistic Mathematic Education berbantuan media visual non proyeksi sebagai 

Upaya Meningkatkan keaktifan dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika 

Siswa Kelas 5 SD N 1 Kemiri Semester II Tahun Ajaran 2012/2013”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Pembelajaran matematika yang masih bersifat teacher-centered learning 

di kelas 5 SD N 1 Kemiri mengakibatkan aktifitas belajar siswa di kelas sangat 

kurang. Pembelajaran seperti terasa membosankan dan kurang bergairah 
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mengakibatkan keaktifan pada mata pelajaran matematika sangat kurang. Selain 

itu guru hanya bertindak sebagai pemberitahu bukan pembimbing. Karena sebab-

sebab tersebut, pada pembelajaran Matematika kelas 5 SD Negeri 1 Kemiri, 

Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Pemahaman terhadap materi pelajaran matematika masih rendah. 

2. Hasil nilai belajar matematika siswa masih rendah kurang dari KKM 

(70). 

3. Siswa tidak berperan aktif dalam pembelajaran. 

4. Pandangan siswa terhadap pembelajaran matematika adalah menghafal 

rumus dan lambang tidak menyelesaikan masalah karena menggunaan 

metode dan model yang kurang tepat. 

 Dengan adanya masalah-masalah tersebut, maka tentu saja mengakibatkan 

suasana yang tidak menyenangkan bagi siswa dalam pembelajaran matematika 

yang kemungkinan besar akan membuat minat siswa kepada pelajaran matematika 

semakin menurun. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika dan 

pemahaman terhadap pelajaran matematika yang masih rendah tentu menjadikan 

pembelajaran matematika yang biasa dilaksanakan di kelas 5 menjadi kurang 

bermakna. Peran guru kelas 5 menjadi sangat dominan dalam pembelajaran 

matematika, jika terus dibiarkan maka dikemudian hari maka nilai matematika 

siswa kelas 5 tidak akan membaik. Sebagai langkah perbaruan maka ditawarkan 

model pembelajaran RME (Realistic Mathematic Education) dengan media visual 

non proyeksi untuk meningkatkan keaktifan serta hasil belajar matematika siswa 

kelas 5. 

 

1.3 Rumusan masalah 

 Dari berbagai masalah yang muncul, penulis menawarkan untuk 

memodifikasi pembelajaran dengan memanfaatkan RME (Realistic Mathematic 

Education) yang dibantu dengan media visual non proyeksi. Pembelajaran dengan 

model gabungan metode RME dan media visual non proyeksi ini akan digunakan 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 5 SD N 1 Kemiri. 



11 
 

Selain itu terdapat beberapa masalah yang harus dijawab penulis pada penelitian 

ini, antara lain: 

1. Apakah dengan menerapkan RME (Realistic Mathematic Education) 

berbantuan media visual non proyeksi dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa kelas 5 SD N 1 Kemiri pada mata pelajaran matematika? 

2. Apakah dengan menerapkan RME (Realistic Mathematic Education) 

berbantuan media visual non proyeksi dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas 5 SD N 1 Kemiri pada mata pelajaran matematika? 

3. Dengan menerapkan RME (Realistic Mathematic Education) berbantuan 

media visual non proyeksi di kelas 5 SD N 1 Kemiri, apakah ada pengaruh 

keaktifan belajar siswa terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika? 

4. Bagaimana menerapkan RME (Realistic Mathematic Education) 

berbantuan media visual non proyeksi agar dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5 SD N 1 kemiri? 

5. Bagaimana menerapkan RME (Realistic Mathematic Education) 

berbantuan media visual non proyeksi agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5 SD N 1 kemiri? 

 

1.4 Cara Pemecahan Masalah 

 Masalah yang ada dalam pembelajaran matematika di kelas 5 SD N 1 

Kemiri diduga adalah kurangnya keaktifan peserta didik akibat menggunakan 

metode dan model pembelajaran yang kurang tepat. Akibat yang timbul adalah 

hasil belajar yang tidak mencapai KKM. Selain itu, karena pengajaran matematika 

tidak dilaksanakan dengan memperhatikan proses melainkan hasil belajar siswa 

saja, maka ada proses berpikir matematika seperti bernalar yang dilewatkan guru. 

Dengan keadaan seperti itu maka pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 5 SD 

N 1 Kemiri tidak lagi sesuai tujuan kurikulum khususnya mata pelajaran  

matematika. 

 Solusi yang ditawarkan penulis adalah dengan melakukan percobaan 

metode baru yang belum pernah digunakan di kelas 5 SD N 1 Kemiri. Metode 
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tersebut yaitu RME (Realistic Mathematic Education). Harapannya dengan 

metode ini maka pola berpikir matematika peserta didik menjadi benar. RME 

akan diterapkan dengan sekaligus dibantu dengan media visual non proyeksi. 

Media visual ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan membantu 

pemahaman siswa kelas 5 SD N Kemiri sehingga dapat juga membantu 

maningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, salah satu bagian dari media visual 

non proyeksi adalah media dengan benda asli sehingga sangat sesuai dengan 

RME. 

 Pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya akan memakai metode 

RME (Realistic Mathematic Education) dengan memasukkan media visual non 

proyeksi yang disesuaikan dengan materi di tiap pertemuan yang dilakukan. RME 

akan menjadi acuan pada inti pembelajaran sedangkan  media visual non proyeksi 

akan menjadi peraga dalam proses pembelajaran. Penilaian peningkatan hasil dan 

keaktifan siswa akan dilakukan dengan membandingkan sebelum dan sesudah 

dilakukan pembelajaran dengan RME berbantuan media visual non proyeksi. 

 Setelah itu, untuk menjawab pertanyaan sebagai masalah yang harus 

diselesaikan dalam rumusan masalah maka penulis memberikan pemecahan 

masalahs antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah RME berbantuan media visual non proyeksi 

dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas 5 SD N 1 

Kemiri, maka penulis akan melakukan observasi terhadap keaktifan siswa 

dan membandingan perbedaannya sebelum dan sesudah menggunakan 

model RME berbantuan media visual non proyeksi. 

2. Untuk mengetahui apakah RME berbantuan media visual non proyeksi 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD N 1 

Kemiri, maka penulis akan melakukan perbandingan antara hasil belajar 

sebelum dan sesudah menggunakan model RME berbantuan media visual 

non proyeksi. 

3. Untuk mengetahui apakah keaktifan berpengaruh terhadap hasil belajar, 

maka setelah pemberian treatmen di tiap siklus akan dilakukan 

perhitungan perbandingan keaktifan terhadap peningkatan hasil belajar. 



13 
 

4. Untuk mengetahui bagaimana penerapan RME berbantuan media visual 

non proyeksi dapat meningkatkan keaktifan siswa, maka akan dilakukan 

perencanaan, pelaksanaan,dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan teori 

tahapan RME berbantuan media visual non proyeksi. 

5. Untuk mengetahui bagaimana penerapan RME berbantuan media visual 

non proyeksi dapat meningkatkan keaktifan belajar, maka akan dilakukan 

perencanaan, pelaksanaan,dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan teori 

tahapan RME berbantuan media visual non proyeksi. 

 

1.5 Tujuan penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini, bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

dan keaktifan siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SD N 1 Kemiri. 

Selain itu juga untuk mengetahui signifikasi pengaruh penerapa RME (Realistic 

Mathematic Education) berbantuan media visual non proyeksi terhadap keaktifan 

dan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika kelas 5 SD N 1  Kemiri, 

Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013. Hasil belajar dikatakan meningkat jika rata – rata hasil belajar dalam 

evaluasi tiap siklus lebih besar dari rata – rata hasil belajar di data awal yang 

dilakukan di setiap siklus dengan pencapaian 70% tiap individu dan 80% 

ketuntasan untuk semua siswa kela 5. 

 Tujuan lain dari penelitian yang dilakukan guna menjawab rumusan 

masalah yang ada. Tujuan-tujuan tersebut antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh penerapan RME (Realistic Mathematic Education) 

berbantuan media visual non proyeksi terhadap keaktifan belajar 

matematika kelas 5 SD N 1 Kemiri. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan RME (Realistic Mathematic Education) 

berbantuan media visual non proyeksi terhadap hasil belajar matematika 

kelas 5 SD N 1 Kemiri. 

3. Mengetahui korelasi antara kekatifan dan hasil belajar setelah adanya 

perlakuan penerapkan model RME (Realistic Mathematic Education) 

berbantuan media visual non proyeksi. 
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4. Menerapkan model RME (Realistic Mathematic Education) berbantuan 

media visual non proyeksi untuk meningkatkan keaktifan belajar 

matematika kelas 5 SD N 1 Kemiri. 

5. Menerapkan model RME (Realistic Mathematic Education) berbantuan 

media visual non proyeksi untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

kelas 5 SD N 1 Kemiri. 

 

1.6 Manfaat penelitian 

 Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang pengembangan 

pembelajaran dengan penggunaan RME (Realistic Mathematic Education) 

pada mata pelajaran Matematika. Selain itu juga dapat memperkaya 

pengetahuan tentang media yang sesuai dengan RME (Realistic Mathematic 

Education) yang salah satunya adalah media visual non proyeksi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan sebagai manfaat secara 

teoritis, maka ada beberapa manfaat praktis dari penulisan penilitian ini antara 

lain: 

1) Bagi siswa  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman cara 

belajar yang baru bagi siswa dan meningkatkan prestasi belajarnya, 

meningkatkan aktifitas siswa sehingga keaktifan siswa di kelas meningkat, 

dengan demikian siswa mempunyai minat yang lebih terhadap 

pembelajaran terutama pada pelajaran Matematika.  

2) Bagi guru  

   Dengan dilaksanakan penelitian ini, maka dapat menambah 

pengalaman dalam penerapkan RME (Realistic Mathematic Education) 

dengan memanfaatkan media visual non proyeksi. Disamping itu juga 
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dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan desain pembelajaran 

matematika yang kreatif, menarik, dan menyenangkan. 

3) Bagi sekolah 

  Menambah referensi yang digunakan untuk pembinaan guru terkait 

dengan penggunaan model pembelajaran RME (Realistic Mathematic 

Education) dan metode lain yang relevan dan masih sejenis. 


