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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran di Sekolah Dasar akan lebih efektif, menarik, dan menyenangkan 

apabila memanfaatkan berbagai media dan metode secara bervariasi. Pembelajaran 

yang bervariasi bertujuan agar menimbulkan minat dan motivasi belajar peserta didik 

terhadap semua mata pelajaran di sekolah.  Dengan motivasi belajar yang tinggi maka 

hasil belajar akan berkualitas sehingga mutu pendidikan akan meningkat. Namun 

demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran di 

Sekolah Dasar, berdasarkan pengamatan dan informasi dari berbagai pihak masih 

banyak yang bersifat konvensional. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran 

masih cenderung pada metode ceramah, dan kurang memanfaatkan media. Oleh 

karena itu hasil belajar masih kurang optimal.  

Pembelajaran di sekolah dasar yang kurang menarik  akan membosankan 

siswa. Apalagi dalam pembelajaran Matematika, hampir sebagian besar peserta didik 

merasa takut dan menganggap pelajaran yang  paling sulit. Hal ini dapat  dilihat dari 

rendahnya hasil pembelajaran Matematika semester dua kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Sukoharjo 01 pada materi pecahan sederhana, peserta didik kurang termotivasi 

dalam pembelajaran  terbukti dengan banyaknya peserta didik yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru, peserta didik bercerita ketika kegiatan pembelajaran, 

dan peserta didik malas mengerjakan latihan. Berdasakan hasil tugas,sebagian besar 

peserta didik mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Hal ini terbukti  dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan metode ceramah, dalam materi 

pecahan sederhana ternyata hasil belajar peserta didik yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan  Minimal (KKM) yang ditentukan sekolah yaitu 65, jumlah peserta didik 

sebanyak 28 siswa, hanya 14 peserta didik (50%) yang mencapai  KKM sedangkan  14  

peserta didik (50%) masih belum mencapai yang ditentukan. 
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Rendahnya hasil belajar peserta didik dalam materi pecahan sederhana ini, 

berdasarkan analisis dan pengamatan guru kelas serta masukan dari teman sejawat, 

ternyata karena peserta didik kurang termotivasi mengikuti pembelajaran matematika 

dan kurang menguasai pecahan sederhana. Sebagai contoh adalah ketika peserta 

didik mengerjakan soal tentang pecahan sederhana yang berbeda, peserta didik masih 

salah konsep. 

 Berdasarkan kondisi di atas, guru kelas dengan mendapatkan masukan dan  

informasi dari berbagai pihak menentukan model pembelajaran  baru agar motivasi dan 

hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Matematika meningkat. Media yang 

dipilih adalah  benda-benda konkrit. Dipilihnya benda-benda konkrit karena 

berdasarkan pengamatan peneliti, peserta didik lebih antusias dan tertarik ketika 

pelajaran sesuai kenyataan dengan menggunakan benda-benda konkrit. Sehingga 

soal-soal didesain dengan tujuan untuk menarik motivasi belajar siswa. Hasil belajar 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan mencapai KKM 

yang ditentukan yaitu 65, serta rata-rata kelas yang dicapai meningkat dari hasil 

sebelumnya.  

Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran dapat diketahui dari 

penugasan siswa terhadap materi pelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran 

adalah kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Guru 

harus mampu melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan siswa mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Dalam kegiatan ini guru berperan sebagai 

pengelola pembelajaran ( instruktur / pengajar ) selain itu guru juga harus mampu  

menciptakan situasi kelas yang memungkinkan pembelajaran yang efektif. Guru 

berperan sebagai pengelola kelas (manager). Kedua peran itu saling berkaitan dalam 

kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dan mengukur 

kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran serta pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan, stetelah pembelajaran guru mengadakan tes formatif. Adalah 

suatu kebahaiaan bagi seorang guru bila hasil tes semua siswanya berhasil mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Namun ada kalanya dalam setiap tes yang 
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diadakan, ada siswa yang belum mencapai target penguasaan materi dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga dialami oleh penulis. Dari setiap tes 

yang diberikan oleh peulis kepada siswa SD Sukoharjo 01 Kelas III, baik tes sumatif 

maupun ulangan-ulangan harian selalu ada siswa yang nilainya kurang dari 

standarketuntasan yang ditetapkan oleh sekolah. Ini merupakan masalah yang 

dirasakan oleh penulis sebagai guru.  

Untuk mengembangkan kemampuan profesional, guru harus berupaya 

mengatasi masalah pembelajaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Begitu juga dengan penulis, sebagai guru yang memiliki masalah 

pembelajaran, maka penulis berupaya untuk mengatasinya. Adapun upaya yang 

dilakukan adalah dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Masalah pembelajaran yang akan diatasi atau diperbaiki penulis melalui 

kegiatan PTK adalah masalah pembelajaran yang timbul pada pembelajaran 

matematika SD Sukoharjo 01 Kelas III, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

Dari hasil tes refleksi diri setelah mengadakan pembelajaran dan berdiskusi 

dengan teman sejawat, terungkap beberapa permasalahan pembelajaran yaitu : 

(1) Pengelolaan kelas kurang. 

(2) Penyampaian kurang jelas. 

(3) Kurang menggunakan alat peraga. 

(4) Siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan terungkapnya masalah pembelajaran, maka penulis dengan bantuan 

supervisor, mengnalisis masalah dengan cara introspeksi diri. 

Introspeksi dilakukan untuk mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut.: 

(1) Apakah materi pembelajaran disajikan dengan menarik. 

(2) Apakah materi berhubungan kehidupan sehari-hari. 

(3) Apakah dalam memberikan pertanyaan,bahasa yang digunakan guru 

mudah dipahami anak? 

(4) Apakah dalam memberikan pertanyaan guru memberikan kesempatan anak 

untuk berfikir ? 

(5) Apakah alat peraga yang digunakan untuk memperjelas materi 
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(6) Apakah  sikap, perilaku dan penampilan guru menarik dan bersahabat bagi 

anak.  

Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah  pembelajaran sesuai 

dengan timbulnya masalah, tersebut adalah untuk bersikap guru berupaya untuk 

bersikap realistic dalam menghadapi siswanya, berlaku sabar tapi tegas. Dalam 

memberikan pertanyaan berupaya memberi acuan atau tuntunan secara jelan. 

Sehingga keaktifan siswa terarah, berupaya menyajikan materi dalam mata pelajaran 

secara menarik disertai alat peraga dan contoh yang cukup. Pada mata pelajaran 

matematika terutama tentang materi “ pecahan sederhana “. Setelah guru menerapkan 

pendekatan matematika realistik, hasilnya akan meningkat. Bahkan 75% melebihi KKM. 

 

1.2 Permasalahan penelitian. 

Setelah pembelajaran selasai, ternyata hasil belajar siswa tidak sesuai dengan 

harapan. Masih banyak siswa yang belum tuntas, hasil belajar tersebut jauh dibawah 

KKM. Hal ini dimungkinkan dari pola pembelajaran yang kurang tepat. Agar hasil 

belajar SD Sukoharjo 01 Kelas III meningkat maka perlu ditingkatkan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar tidak sesuai dengan harapan, penulis menerapkan 

pembelajaran yang inovatif. Yang sebelumnya belum menggunakan alat peraga, 

sekarang menggunakan alat peraga. Guru mendesain peran siswa yang kurang aktif 

menjadi lebih aktif. Peran siswa yang sebelumnya menjadi obyek, guru mendesain 

menjadi subyek dalam pembelajaran. 

Untuk mewujudkan hasil belajar matematika yang lebih baik, maka perlu desain 

pembelajaran yang inovatif. Desain pembelajaran yang inovatif yang dimaksud adalah 

menerapkan matematika realistik.  

 

 

1.3 Cara Pemecahan Masalah 

Agar masalah yang dikaji terfokus dan terarah, penulis membatasi masalah-

masalah dalam penelitian adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan langkah-

langkah penerapan pembelajaran matematika realistik, pada materi pecahan sederhana , 

untuk siswa SD Sukoharjo 01 Kelas III semester dua tahun pelajaran 2011-2012 dapat 
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meningkat. sebab penerapan pembelajaran matematika realistik adalah pembelajaran 

matematika yang menggunakan masalah kontektual sabagi awal dalam belajar 

matematika sebagai ganti dari pengenalan konsep benda abstrak. Dengan demikian 

proses pengembangan konsep-konsep dan ide-ide dari matematika bermula dari dunia 

nyata. Dunia nyata ini tidak berarti konkret secara fisik dan kasat mata, tetapi juga 

termasuk yang dapat dibayangkan oleh pikiran anak. 

Dalam pembelajaran matematika realistik, siswa belajar matematisasi masalah-

masalah kontektual. Dalam proses ini siswa telah melakukan proses matematisasi 

horizontal. Pada awalnya siswa mencoba untuk memecahkan masalah secara informal 

(menggunakan bahasa sendiri). Tetapi setelah beberapa waktu, siswa familiar dengan 

proses-proses pemecahan masalah yang serupa, mereka akan menggunakan bahasa 

yang lebih formal dan diakhiri proses penemuan siswa 

 

1.4 Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah penerapan pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika bagi siswa SD Negeri Sukoharjo 01 Kelas III semester dua 

kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati tahun ajaran 2011-2012? 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada : 

Siswa 

- rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

- memperbaiki kehadiran 

- penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

- perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

- konflik antar pribadi berkurang 

- pemahaman yang lebih mendalam 

- meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi 
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- hasil belajar lebih tinggi 

Guru 

- memperoleh pengalaman dan mengatasi kesulitan pembelajaran 

- menemukan strategi dan model pembelajaran yang efektif dan efisien 

- lebih percaya diri karena dapat menemukan kelebihan dan kelemahan dalam 

pembelajaran 

- meningkatkan kemampuan mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang 

bervariasi dan inovatif. 

Sekolah 

- meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

- meningkatkan motivasi mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


