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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam penelitian ini, bab I akan membahas tentang (1) latar belakang 

masalah, (2) identifikasi masalah, (3) cara pemecahan masalah, (4) rumusan 

masalah, (5) tujuan penelitian dan (6)  manfaat penelitian. Secara lebih rinci akan 

dijelaskan seperti berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang penting dalam kehidupan 

sehari-hari maupun dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan 

matematika merupakan ilmu dasar yang sudah menjadi alat untuk mempelajari 

ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu penguasaan terhadap matematika mutlak 

diperlukan dan konsep-konsep matematika harus dipahami dengan betul dan benar 

sejak dini. Hal ini karena konsep-konsep dalam matematika merupakan suatu 

rangkaian sebab akibat. Suatu konsep disusun berdasarkan konsep-konsep 

sebelumnya, dan akan menjadi dasar bagi konsep-konsep selanjutnya, sehingga 

pemahaman yang salah terhadap suatu konsep akan berakibat pada kesalahan 

pemahaman terhadap konsep-konsep selanjutnya. Namun, dalam kenyataannya 

pemahaman akan mata pelajaran matematika terhadap siswa kurang, karena 

pandangan orang terhadap mata pelajaran matematika yang negatif. Matematika 

yang dianggap mata pelajaran yang sulit menyebabkan kurangnya perhatian siswa 

terhadap mata pelajaran matematika, hal tersebut berdampak pada  kemampuan 

siswa itu sendiri.  

Sesuai dengan standar isi nomor 22 tahun 2006 bahwa matematika 

diberikan kepada siswa sejak dini memiliki tujuan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta 

berkemampuan 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. Oleh karena itu, sebagai seorang guru mempunyai tugas untuk
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membimbing, mendidik, mengajarkan, serta menghilangkan pandangan siswa 

tentang mata pelajaran matematika yang sulit dengan penerapan konsep-konsep 

matematika yang menarik dan menyenangkan.  

Melihat pentingnya matematika, para siswa diharapkan mendapatkan 

pelajaran matematika dengan baik sejak dini. Sebagaimana hakikat matematika itu 

sendiri, Ruseffendi (Heruman, 2008:1) mengungkapkan bahwa matematika adalah 

“bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, 

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur 

yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, 

dan akhirnya ke dalil”. Dari pernyatakan Ruseffendi tersebut bahwa siswa 

terutama anak sekolah dasar berdasarkan usia perkembangan kognitif, siswa 

masih terikat dengan objek yang konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. 

Dalam pembelajaran matematika yang abstrak, peserta didik memerlukan alat 

bantu yang berupa media atau alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan 

disampaikan oleh guru sehingga siswa akan lebih mudah untuk memahami dan 

mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Untuk menanamkan konsep-

konsep matematika ke dalam diri siswa, guru dengan menggunakan benda atau 

alat peraga tiruan sesuai dengan apa yang diajarkan kepada siswa, sehingga siswa 

diberi kesempatan untuk menyentuh, merasakan, melihat, mengembangkan dan 

melakukan. Hal tersebut bertujuan agar siswa mampu menumbuhkan sikap rasa 

ingin tahu, mampu berproses dalam memecahkan masalah, mampu menghasilkan 

produk, dan mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata. 

Guru sebagai pelaku dan sekaligus pengatur dalam proses belajar mengajar, 

mengarahkan bagaimana proses belajar mengajar berlangsung. Guru merupakan 

salah satu faktor penting dalam proses belajar yang bertujuan untuk pendidikan, 

salah satunya ialah di Indonesia. Tercantum dalam UUD 1945 yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Berhasil tidaknya pendidikan ditentukan banyak 

faktor, salah satunya yaitu guru dalam melaksanakan proses pembelajarannya. 

Cara pandang yang berbeda akan menimbulkan beberapa pendekatan 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sehingga, menjadi tugas seorang guru 

untuk menyiapkan dan mendesain pembelajaran yang inovatif, memfasilitasi dan 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya 

secara aktif dan kreatif. Pengalaman dalam proses belajar mengajar yang nantinya 

akan berguna bagi siswa untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam konteks ini, masalah kontekstual di sini adalah bagaimana seorang 

guru memberikan konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan kondisi dunia nyata atau pengalaman siswa dan mendorong 

siswa untuk membuat hubungan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki siswa 

dengan penerapannya melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

guru kreatif dan mampu membuat siswa tertarik pada pembelajaran maka siswa 

bersemangat untuk belajar. Sehingga guru diharapkan mampu menerapkan 

metode yang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan disampaikan sehingga 

perlu adanya tindakan khusus untuk meningkatkan hasil motivasi/niat untuk 

belajar dan hasil siswa. 

Namun pada kenyataannya dari observasi pada pembelajaran kelas IV SD 

Negeri Kumpulrejo 01 bahwa masih banyak siswa yang cenderung malas dan 

tidak memiliki motivasi untuk belajar. Pembelajaran di kelas IV SD Negeri 

Kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo kota Salatiga ditemukan permasalahan 

bahwa materi matematika yang diajarkan kepada siswa belum tersimpan dalam 

memori siswa, artinya bahwa siswa sulit untuk mengingat materi yang telah 

diajarkan oleh guru. Pembelajaran matematika masih berpusat pada guru, guru 

kurang melibatkan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar meskipun guru 

sudah menerapkan metode kreatif dengan cara diskusi, melakukan tanya jawab 

namun sebatas memberikan penugasan kepada siswa. Selain itu, guru dalam 

memberikan materi pelajaran tidak menghubungkan dengan masalah-masalah 

nyata yang dekat dengan kehidupan siswa, padahal masalah-masalah nyata yang 

dekat dengan lingkungan siswa dapat digunakan sebagai awal permasalahan untuk 

memberikan pembelajaran matematika. Dengan menghubungkan pembelajaran 

matematika dengan kehidupan sehari-hari siswa, siswa akan menyerap 

pembelajaran dengan lebih mudah dan tidak mudah untuk dilupakan.  

Berdasarkan keadaan tersebut, menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika pada sekolah tersebut masih tergolong konvensional, sebab urutan 
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sajian yang diberikan oleh guru mengikuti alur ceramah, diskusi untuk 

mengerjakan tugas. Pembelajaran konvensional mengakibatkan siswa memahami 

matematika tanpa penalaran dan siswa hanya mengerjakan tugas, memperhatikan 

penjelasan tanpa adanya perkembangan secara individu, misalnya menyampaikan 

pendapat, demonstrasi di depan kelas. Selain itu, guru tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan sendiri.    

Hal tersebut berdampak pada motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran 

matematika menjadi rendah. Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika dapat dilihat dari lembar angket pra siklus yaitu belum ada siswa yang 

berada pada kategori motivasi sangat tinggi dengan skor (85 – 104) dan kategori 

tinggi dengan skor (65 – 84), 20 siswa (77%) dalam kategori motivasi sedang 

dengan skor (45 – 64), 6 siswa (23%) dalam kategori rendah dengan skor (25 – 

44). Sedangkan untuk hasil belajar matematika dapat dilihat hasil pretes, terdapat 

22 siswa (85%) yang memperoleh nilai di bawah KKM (65) atau belum tuntas 

dan 4 siswa (15%) yang sudah tuntas dengan nilai di atas KKM (65). Rata-rata 

nilai pada pra siklus ini adalah 52 dengan nilai tertinggi 68 dan nilai terendah 34.  

Untuk menciptakan pembelajaran yang baik, guru dan siswa diharapkan 

aktif dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Dengan kondisi yang seperti itu, 

dibutuhkan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan upaya 

untuk meningkatkan semangat, memberi dorongan dan motivasi belajar siswa 

agar siswa menjadi lebih baik. Dengan masalah diatas maka diperlukan model, 

metode, dan setrategi pembelajaran yang membuat siswa tertarik, yang 

mengharapkan siswa lebih aktif dari awal pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran serta mampu menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri, sehingga 

siswa dapat memahami materi dengan baik. Beberapa model, metode, dan strategi 

pembelajaran menjadi alternatif guru untuk mengembangkan keterampilan 

berfikir siswa dalam memecahkan masalah kontekstual. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan guru adalah Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR). 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dikembangkan oleh Hans 

Freudental yang berpendapat bahwa “matematika merupakan aktivitas insani 
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(human activities) yang berhubungan dengan realita atau dunia nyata”. Dengan 

demikian, Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat diartikan sebagai 

pembelajaran yang bertumpu pada masalah kontekstual yang dekat dengan siswa, 

sehingga siswa dapat menemukan kembali konsep matematika dengan sendirinya 

berdasarkan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 

dilakukannya. Masalah kontekstual yang disajikan oleh guru dapat dibayangkan 

oleh siswa. Siswa akan mengerti konsepnya melalui masalah kontekstual yang 

disajikan oleh guru sehingga menjadi konsep formal yang disebut sebagai rumus, 

prinsip, ataupun definisi dalam matematika.  

Model pembelajaran yang diterapkan pada proses belajar mengajar tidak 

selalu sempurna dan terdapat kelemahan. Beberapa kelemahan dalam penerapan  

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) ini diantaranya adalah tidak mudah 

bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara dalam 

menyelesaikan soal atau memecahkan masalah. Dari pernyataan tersebut, siswa 

sulit untuk memahami masalah kontekstual yang telah diberikan oleh guru. 

Dengan demikian guru diharapkan mendorong siswa untuk belajar memahami 

masalah kontekstual dan membimbing siswa untuk menyelesaiakan masalah 

kontekstual yang telah diberikan. Dengan pembelajaran yang berpusat pada 

masalah kontekstual maka peneliti mencoba untuk menggunakan Pembelajaran 

Matematika Realitik (PMR) agar siswa lebih mudah memahami dan 

menyelesaikan masalah kontekstual seperti yang diharapkan. Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) yang akan diterapkan dalam pembelajaran 

diharapkan dapat mendorong siswa agar lebih termotivasi, bekerjasama dan 

mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dan 

membangun pemahaman dengan baik. 

Bruner melalui teorinya, mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak 

sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang 

dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh peserta didik dalam 

memahami suatu konsep matematika. Dengan demikian agar pembelajaran dapat 

mengembangkan keterampilan intelektual anak dan pemahaman anak dalam 

mempelajari sesuatu pengetahuan (misalnya suatu konsep matematika), maka 
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materi pelajaran perlu disajikan dengan memperhatikan tahap perkembangan 

kognitif/pengetahuan anak agar pengetahuan itu dapat dipahami dalam pikiran 

anak tersebut. Dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik, 

terutama anak sekolah dasar maka guru harus memperhatikan media alat peraga 

yang digunakan dalam pembelajaran. Bruner membagi menjadi 3 tahapan model 

pembelajaran, yaitu  model tahap enaktif, model ikonik dan model tahap simbolik. 

Selain itu, menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif pada individu meliputi 

empat tahap. Siswa terutama sekolah dasar berumur sekitar 8-12 tahun yang 

memasuki tahap operasional konkret. Pada tahap ini siswa tidak langsung melihat 

hal-hal yang bersifat abstrak, akan tetapi anak diharapakan melihat hal-hal yang 

bersifat konkret atau tahap enaktif, selanjutnya ke gambar, media visual atau tahap 

ikonik dan terakhir ke hal-hal yang bersifat simbol atau tahap simbolik. Dengan 

menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) akan 

menumbuhkembangkan pemikiran siswa dengan pengalaman-pengalaman yang 

dialami dalam kehidupan sehari-hari.  

Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemapuan kognitif siswa, selain itu kemampuan psikomorik dan 

kemampuan afektif juga akan dicapai. Ketiga aspek tersebut adalah satu kesatuan 

dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, dalam penelitian ini unsur 

utama yang akan dicapai adalah motivasi atau kemampuan afektif dan hasil 

belajar atau kemampuan kognitif. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan belajar 

mengajar, proses yang dilalui tidak selalu sesuai harapan. Sebagai contoh, tidak 

semua siswa aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) ini sebagai sarana untuk mendorong siswa termotivasi dan aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar. Kejenuhan dan kebosanan yang dialami siswa 

dapat berkurang dengan desain pembelajaran yang melibatkan siswa praktek 

secara langsung. Mc. Donald (Syaiful Bahri Djamarah, 2008:148) mengatakan 

bahwa, “motivation is a energy change within the person characterized by 

affective arousal and anticipatory goal reations”. Motivasi adalah suatu 

perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan 
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bahwa penggunaan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) ini agar siswa 

termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai.  

Dari latar belakang diatas maka penulis dalam penelitian ini mengambil 

judul “Peningkatan Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Matematika Melalui 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Semester II  Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas terdapat 

permasalahan, yaitu: 

1. Belum diterapkan pembelajaran kreatif yang dapat menjadi solusi bagi siswa 

untuk lebih menarik siswa dalam proses pembelajaran, memahami materi 

dalam pembelajaran matematika dan memberikan motivasi kepada siswa 

dalam pembelajaran. 

2. Penggunaan metode pembelajaran atau pengajaran yang masih berpusat 

kepada guru. 

3. Guru belum menghubungkan pembelajaran matematika dengan kehidupan 

yang dekat dengan siswa atau kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa 

kurang memperoleh pengalaman. 

4. Guru belum mendorong siswa untuk memahami matematika dengan 

penalaran. 

5. Siswa belum sepenuhnya menemukan sendiri konsep matematika.  

6. Tidak ada kesempatan siswa untuk berpikir dan kurangnya keterlibatan siswa 

dalam proses belajar mengajar.  

7. Kurangnya sikap kerjasama, tanggung jawab dan toleransi terhadap diri 

siswa. 

8. Siswa kurang tertarik atau motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika rendah, rendahnya motivasi belajar dan penguasaan siswa pada 

mata pelajaran matematika menyebabkan siswa belum mencapai nilai KKM 

(65) akibatnya hasil belajar matematika menjadi rendah.   
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1.3 Cara Pemecahan Masalah 

Pembelajaran yang digunakan selama ini masih berpusat pada guru, 

sehingga anak didik kurang diberikan kesempatan yang leluasa untuk berekspresi. 

Kalau hal ini tidak diubah maka anak akan masih mengganggap bahwa 

matematika adalah pelajaran yang sulit karena tidak ada hal yang menarik bagi 

siswa dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya. Maka dari itu harus 

segera diatasi agar pandangan siswa tentang mata pelajaran matematika yang sulit 

menjadi mata pelajaran yang menyenangkan dan siswa mendapatkan kesempatan 

untuk bereksplorasi. Sebagai bentuk perbaikan maka penulis akan menggunakan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)  unuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan lebih memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menuangkan ide sesuai dengan kreativitas siswa. 

 

1.4 Rumusan masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV 

pada mata pelajaran Matematika di SD Negeri kumpulrejo 01 Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga semester II tahun pelajaran 2015/2016? 

2. Apakah dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV 

pada mata pelajaran Matematika di SD Negeri kumpulrejo 01 Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga semester II tahun pelajaran 2015/2016? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah: 

a) Mendiskripsikan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar dalam mata pelajaran matematika 

pada siswa kelas IV SD Negeri kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota 

Salatiga semester II tahun pelajaran 2015/2016. 
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b) Meningkatkan motivasi dan hasil belajar dalam mata pelajaran matematika 

pada siswa kelas IV SD Negeri kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota 

Salatiga semester II tahun pelajaran 2015/2016. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dalam pendidikan berupa referensi bagaimana penerapan 

“Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)” dalam pembelajaran matematika di 

Sekolah Dasar. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada mata pelajaran matematika mengingat pentingnya 

peran pendekatan pembelajaran dalam menunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar. Penggunaan pendekatan dan metode yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi serta prestasi belajar siswa.   

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat Bagi Siswa 

Untuk mendorong pemikiran siswa secara logis, rasional, kritis, cermat, 

jujur, efektif, efisien dan serta dapat memecahkan masalah dengan baik. Serta 

keterampilan, keaktifan dan antusias siswa pada saat proses pembelajaran, 

dikarenakan siswa merasa senang dan tertarik pada saat mengikuti pembelajaran 

sehingga dengan hal itu dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

sedang dipelajari sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Dengan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) diharapkan dapat 

memberikan pandangan baru bagi guru dalam upaya meningkatkan motivasi 

belajar dan hasil belajar matematika serta dapat membantu siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

c. Manfaat Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dapat mengembangkan wawasan penelitian dalam 

menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) serta sebagai sarana 

berlatih dan sebagai bekal agar kelak di dalam dunia kerja peneliti akan merasa 
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terbiasa dengan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan masalah 

kontekstual. 

d. Manfaat Bagi Instansi atau sekolah 

Dengan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat menjadi sebuah 

upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk  memaksimalkan proses pembelajaran 

yang dilakukan di Sekolah Dasar serta dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa sehingga dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas dari sekolah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas dari pendidikan. 

 

 

 

 

 

 


