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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Lapono (2008:44) menerapkan bahwa perkembangan pembelajaran 

Sekolah Dasar merupakan perkembangan pembelajaran yang dilaksanakan 

untuk membantu peserta didik berkembang secara utuh sesuai dengan tingkat 

berpikir anak SD yang berpengaruh terhadap dimensi kognitif maupun dalam 

dimensi afektif dan psikomotorik. Tingkatan berpikir anak SD harus 

disesuaikan dengan kemampuan berpikir mereka, mengingat anak SD masih 

berada pada tingkatan umur antara 6 tahun – 13 tahun yang berada pada fase 

operasional konkret.  Menurut Heruman (2013:1) Kemampuan yang tampak 

pada fase operasional konkret adalah kemampuan dalam proses berpikir 

untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, mereka masih terikat dengan 

objek yang bersifat konkret yang hanya dapat ditangkap oleh panca indera. 

Untuk dapat mempelajari dengan logis, siswa membutuhkan bantuan media 

dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh 

guru sehingga pembelajaran yang diberikan akan lebih cepat dipahami dan 

dimengerti oleh siswa, sebab dalam belajar bukanlah sekedar hafalan atau 

mengingat saja melainkan siswa harus mengalami sendiri proses belajar.  

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka teori belajar yang sangat 

berpengaruh terhadap proses belajar siswa adalah dengan teori belajar 

kognitif dan teori belajar konstruktivis. Teori belajar kognitif adalah teori 

yang dikembangkan oleh Piaget, teori ini berisikan tentang perkembangan 

intelektual yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungannya. 

Sedangkan teori berikutnya adalah teori konstruktivis, teori ini dikembangkan 

oleh Bruner, dalam teori konstruktivis ini belajar lebih peduli terhadap proses 

belajar daripada hasil belajar, sebab dalam proses belajar haruslah berpusat 

pada siswa dan keaktifan siswa harus diutamakan dalam proses pembelajaran.  
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Salah satu mata pelajaran yang menggunakan kedua teori belajar 

kognitif dan teori belajar konstruktivis adalah Matematika. Menurut Ismail 

(dalam Hamzah, 2014:48) Matematika merupakan ilmu yang membahas 

angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik, 

mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berfikir, kemampuan 

sistem, struktur dan alat mata. Sebab Matematika adalah mata pelajaran yang 

berhubungan dengan logika kognitif yang membutuhkan benda-benda 

kongkret untuk membantu pemahaman siswa. Matematika perlu diberikan 

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar agar dapat membekali 

peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, kritis, sistematis dan kreatif, 

serta memberikan kemampuan peserta didik untuk bekerjasama. Dari 

pengertian Matematika diatas maka model pembelajaran yang sesuai adalah 

menggunakan model pembelajaran Matematika Realistik dan model 

pembelajaran Problem Based Learning.  

Menurut Suryanto (2010:37) pembelajaran Matematika Realistik 

sebenarnya menggabungkan matematika dengan realita dan merupakan 

aktivitas manusia. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika melalui 

bimbingan guru dan proses penemuan kembali konsep-konsep tersebut 

dimulai dari pengalaman siswa dari berbagai situasi persoalan dalam 

kehidupan siswa sehingga merupakan hal yang realistik bagi siswa. Model 

pembelajaran Matematika Realistik ini juga hampir mirip dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning sebab kedua model ini menggunakan 

masalah – masalah nyata yang dihadapi peserta didik. Model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) sendiri adalah model pembelajaran yang 

menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran 

kemudian peserta menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi melalui 

penyelidikan dan diterapakan dengan menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah. Rusman  (2013:243) mengemukakan bahwa model pembelajaran ini 

juga melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri yang 

memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena 
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dunia nyata dan membangun pemahamannya tentang fenomena itu. Model 

Problem Based Learning juga menjadi wadah bagi siswa untuk dapat 

mengembangkan cara berpikir kritis dan keterampilan berpikir yang lebih 

tinggi. 

Beberapa penelitian yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Setiawan (2012) yang menerapakan model pembelajaran Matematika 

Realistik terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V SD, penelitian ini 

membuktikan bahwa rata-rata hasil belajar Matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran Matematika Realistik lebih tinggi dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Penelitian kedua yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Wigar (2012) yang menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Matematika 

kelas V SD, membuktikan bahwa rata-rata hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran langsung. 

Adapun hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri Bringin 02 dan 

SD Negeri Popongan, didapatkan data bahwa model pembelajaran 

Matematika Realistik potensial dilakukan di SD Negeri Popongan dan model 

pembelajaran Problem Based Learning potensial dilakukan di SD Negeri 

Bringin 02, karena dalam pembelajaran Matematika, mereka belum 

melaksanakan dengan maksimal kedua model tersebut. Bertitik tolak pada 

permasalahan tersebut, proses pembelajaran Matematika yang merupakan 

proses penemuan yang menekankan siswa menemukan sendiri permasalahan 

yang dihadapi sehingga siswa dapat mengalami secara langsung proses 

pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. 

Berdasarkan hasil observasi di atas, peneliti ingin menggunakan kedua model 

pembelajaran untuk meneliti hasil belajar dan meneliti perbedaan ditinjau dari 

kedua model tersebut serta meneliti pengaruh signifikansi dari model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan model pembelajaran 

Matematika Realistik yang akan ditujukan pada kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2.  



4 

 

  
 

Berkaitan dengan  latar belakang yang di paparkan diatas, penulis 

mengajukan penelitian berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran PBL dan Model Pembelajaran 

Matematika Realistik Siswa Kelas IV SD Negeri Bringin 02 dan SD Negeri 

Popongan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016” 

  

1.2 Rumusan Masalah 

  Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang 

diangkat adalah : 

“Apakah ada perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model 

pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV SD Negeri Bringin 02 

dan SD Negeri Popongan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk : 

Mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model 

pembelajaran Matematika Realistik siswa Kelas IV SD Negeri Bringin 02 

dan SD Negeri Popongan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1   Manfaat Teoritis  

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi mata pelajaran 

Matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

Matematika Realistik dan model pembelajaran Problem Based 

Learning terhadap hasil belajar Matematika di Sekolah Dasar.   
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1.4.2   Manfaat Praktis  

a. Bagi guru 

Memberikan ide-ide dan gagasan sehingga menambah 

pengetahuan berpikir guru – guru dalam usaha meningkatkan 

kemampuan anak didik dalam penugasan materi pelajaran 

dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik sehingga pembelajaran khususnya 

mata pelajaran matematika tidak membosankan dan tetap 

menyenangkan. 

b. Bagi sekolah  

Dengan adanya penelitian ini, memberikan masukan untuk 

memberikan sarana dan prasarana dalam pembelajaran 

sehingga terdapat perubahan praktik pembelajaran 

konvensional menuju pembelajaran kreatif khususnya dalam 

mata pelajaran matematika. 

c. Bagi peneliti  

Peneliti dapat merasakan secara langsung proses mengajar 

menggunakan model-model pembelajaran yang kreatif 

khususnya model pembelajaran model pembelajaran 

Matematika Realistik dan Problem Based Learning. 

d. Bagi siswa  

Siswa diharapkan semakin menyukai mata pelajaran 

matematika, sehingga prestasi belajar siswa semakin 

bertambah baik. 

   

 




