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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan 

mulai dari sekolah dasar. Namun, pandangan orang terhadap pelajaran 

matematika secara umum negatif. Matematika dianggap sebagai pelajaran yang 

sulit sehingga tidak diminati kebanyakan orang. Hal ini terjadi karena kurangnya 

pemahaman siswa terhadap pelajaran matematika dan pandangan bahwa 

matematika berkenaan dengan ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, hubungan-

hubungan, yang diatur secara logis sehingga matematika berkaitan dengan 

konsep-konsep abstrak. Matematika merupakan pengetahuan yang disusun secara 

deduktif dan dapat digunakan untuk mendidik dan melatih untuk berpikir secara 

logik (Hudoyo dalam Aisyah, 2007). 

Matematika dalam pembelajarannya memiliki tujuan untuk membekali 

siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif 

serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 

kompetitif. Oleh karena itu, pembelajaran matematika penting agar siswa menjadi 

sumber daya yang berkualitas dan bermutu.  

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik matematika 

yang memiliki objek kajian abstrak. Hal ini berkaitan dengan karakteristik siswa 

SD yaitu senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara 

langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, siswa SD memasuki tahap 

operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar 

menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar 

pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, 

fungsi-fungsi badan, jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi siswa SD, 

penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak 

melaksanakan sendiri. Dengan demikian guru hendaknya merancang 
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pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran dan mengkonkretkan materi pelajaran yang disampaikan. 

Namun pada kenyataannya dari hasil observasi pada pembelajaran di kelas 

4 SD Negeri Ledok 04 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga ditemukan 

permasalahan bahwa pembelajaran matematika masih berpusat pada guru. Guru 

kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, pada umumnya hanya 

menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran meskipun guru 

memberikan penugasan kepada siswa, namun sebatas mengerjakan latihan soal 

yang diberikan oleh guru. Selain itu guru dalam memberikan materi pelajaran 

tidak menghubungkan dengan masalah-masalah nyata yang dekat dengan 

kehidupan siswa, padahal masalah-masalah nyata dari kehidupan sehari-hari siswa 

dapat digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika, agar siswa dapat 

memperoleh pengalaman yang tidak mudah untuk dilupakan. Siswa hanya 

menyaksikan guru menjelaskan materi, cenderung pasif, dan diminta mengerjakan 

soal-soal tanpa ada kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. 

Berdasarkan keadaan sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika pada sekolah tersebut masih tergolong konvensional, sebab urutan 

sajian yang diberikan oleh guru mengikuti alur informasi ceramah, pemberian 

contoh, dan pemberian tugas. Pembelajaran konvensional mengakibatkan siswa 

hanya bekerja secara prosedural dan memahami matematika tanpa penalaran. 

Selain itu guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun 

pengetahuan sendiri.  

Hal tersebut berdampak pada minat belajar dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika menjadi rendah. Minat belajar siswa dapat dilihat dari 

hasil lembar angket pada pra siklus yaitu belum ada siswa yang memiliki minat 

sangat tinggi dengan skor 80-100, 4 siswa (33,33%) memiliki minat tinggi dengan 

skor 70-79, 7 siswa (58,33%) memiliki minat rendah dengan skor 60-69 dan 

hanya 1 siswa (8,33%) memiliki minat sangat rendah dengan skor <50. 

Sedangkan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil pretes, terdapat 10 siswa 

(83,33%) yang memperoleh nilai dibawah KKM atau belum tuntas dan 2 siswa 
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(16,67%) yang sudah tuntas dengan nilai diatas KKM. Rata-rata nilai Matematika 

pada pra siklus ini adalah 47,08 dengan nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 25. 

Berdasarkan permasalahan tersebut guru perlu menerapkan pembelajaran 

yang tepat untuk meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika salah satunya dengan menerapkan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR). PMR merupakan pembelajaran yang mengangkat 

permasalahan atau topik-topik dari kehidupan siswa yang dialami, diamati, dan 

dipahami sehari-hari. Oleh karena itu, PMR dapat menjadi alternatif yang dapat 

digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk diperbaiki ke arah yang lebih 

baik.  

Pembelajaran Matematika Realistik(PMR) mendorong atau menantang 

siswa aktif bekerja, bahkan diharapkan dapat mengkonstruksi atau membangun 

pengetahuan sendiri yang diperolehnya. Pengalaman yang diperoleh siswa akan 

semakin berkesan apabila proses pembelajaran yang diperolehnya merupakan 

hasil dari pemahaman atau penemuan sendiri. Pembelajaran bermakna akan 

membawa siswa pada pengalaman belajar siswa yang menyenangkan. 

Pengalaman tersebut akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. PMR pengajarannya berangkat dari persoalan dalam dunia 

nyata yang diharapkan dapat bermakna bagi siswa. Dengan demikian 

pembelajaran ini dapat menarik minat belajar dan pada akhirnya akan berdampak 

pada hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran Matematika. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan 

mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Peningkatan Minat Belajar 

dan Hasil Belajar Matematika melalui Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Ledok 04 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan yang muncul di SD Negeri Ledok 04 Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga adalah guru masih menggunakan metode konvensional 

dengan ceramah, pemberian contoh, dan pemberian tugas tanpa memberikan 

kontribusi ide dalam pembelajaran. sehingga menyebabkan kurangnya 

penguasaan siswa terhadap materi tersebut. Guru dalam memberikan materi 

pelajaran tidak menghubungkan dengan masalah-masalah nyata yang dekat 

dengan kehidupan siswa, sehingga siswa kurang memperoleh pengalaman. Selain 

itu siswa cenderung pasif dan tanpa ada kegiatan yang melibatkan siswa secara 

langsung. Siswa kurang tertarik atau minat belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika rendah. Rendahnya minat belajar dan penguasaan siswa pada mata 

pelajaran matematika membuat banyak siswa belum mencapai nilai KKM= 65 

akibatnya hasil belajar menjadi rendah . 

 

1.3 Cara Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah dari permasalahan penelitian tersebut adalah dengan 

menerapkan pembelajaran yang tepat untuk menumbuhkan minat belajar dan 

mewujudkan hasil belajar siswa yang maksimal. Pembelajaran dimaksudkan 

adalah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Pembelajaran matematika 

realistik merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual dalam 

belajar matematika, sebagai ganti dari pengenalan konsep yang bersifat abstrak. 

Dengan demikian, proses pengembangan konsep-konsep dan ide-ide dari 

matematika bermula dari dunia nyata. Dunia nyata ini bukan berarti konkret 

secara fisik dan kasat mata, tetapi dapat dibayangkan oleh siswa. Selain itu, 

pembelajaran ini lebih memusatkan kegiatan belajar pada siswa dan lingkungan 

serta bahan ajar yang akan dipelajari. Sehingga siswa lebih aktif mengkonstruksi 

atau membangun sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan 

minat belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Ledok 04 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013? 

2) Apakah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Ledok 04 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013? 

3) Bagaimanakah penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

dalam meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas 4 SD 

Negeri Ledok 04 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013? 

4) Bagaimanakah penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD 

Negeri Ledok 04 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013? 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan minat belajar matematika melalui Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) pada siswa kelas 4 SD Negeri Ledok 04 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013. 

2) Meningkatkan hasil belajar matematika melalui Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) pada siswa kelas 4 SD Negeri Ledok 04 Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 
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3) Mendeskripsikan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

dalam meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas 4 SD 

Negeri Ledok 04 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013. 

4) Mendeskripsikan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD 

Negeri Ledok 04 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis. Adapun manfaat penelitian diuraikan sebagai berikut:  

1) Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan atau referensi dalam rangka meningkatkan minat belajar 

dan hasil belajar matematika melalui Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR). 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi sekolah 

Menambah wawasan terhadap kinerja guru supaya kualitas 

pembelajaran matematika meningkat. 

b) Bagi guru 

Mengembangkan keterampilan melalui Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) terhadap peningkatan minat belajar dan hasil belajar 

matematika. 

c) Bagi siswa 

Sebagai acuan belajar yang tepat agar minat belajar dan hasil belajar 

matematika meningkat. 

 


