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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah salah satu unsur pokok dalam mempengaruhi

keberhasilan belajar (Muliawan, 2008: 166). Kemampuan otak mengecil jika

merasa terancam dalam lingkungannya, yaitu apabila otak tersebut harus

menghadapi frustasi, ketakutan, dan kebingungan (Kaufeldt, 2009: 1). Masalah

lingkungan, orang tua yang tidak peduli dengan proses pembelajaran anak, dan

menyerahkan sepenuhnya proses pembelajaran kepada sekolah adalah

kesinambungan antara lingkungan dan kerja otak yang salah satunya akan

membuat seorang anak frustasi dan bingung. Otak akan merespons pengaruh

pembuat frustasi dan akan mencari cara yang menguntungkan agar selamat dari

situasi tersebut (Kaufeldt, 2009: 2). Anak akan tidak acuh terhadap proses

pembelajaran dan berakibat buruk pada hasil belajarnya, karena mereka

beranggapan bahwa itu adalah cara agar mereka mendapat perhatian lebih. Tetapi

kemungkinan tersebut kurang berhasil dilakukan apabila orang tua tidak memiliki

banyak waktu untuk memberikan perhatian lebih tersebut. Hal inilah yang terjadi

di kelas 4 SD Negeri Genuk 1 Kecamatan Ungaran Barat. Dimana sebagian besar

orang tua bekerja menjadi buruh pabrik yang tidak memungkinkan untuk acuh

terhadap proses belajar anaknya. Mereka hanya melihat dari hasil belajarnya saja.

Salah satu mata pelajaran yang menjadi akibat ketidakpedulian lingkungan

itu adalah matematika. Pada dasarnya, guru telah melaksanakan proses

pembelajaran dengan cukup baik dan telah memberikan kenyamanan kepada

siswa dalam belajar di kelas. Yang dilakukan guru sesuai dengan yang ditulis oleh

Kaufeldt (2009: 18) bahwa kepedulian yang santai untuk menciptakan lingkungan

belajar yang hangat dan nyaman, akan memotivasi siswa untuk selalu ingin tahu.

Tetapi dari kenyamanan tersebut, masih ada siswa yang memperoleh hasil belajar

< KKM, yaitu 65 di Semester I tahun 2012/2013. Dari masalah tersebut,

diperlukan alternatif pembelajaran yang lebih membuat siswa tertantang dan



2

menimbulkan rasa ingin tahu lebih tinggi sehingga akan meningkatkan hasil

belajar.

1.2  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka

terdapat beberapa permasalahan yaitu :

a. Kebingungan anak menghadapi perbedaan antara lingkungan rumah dan

sekolah dalam proses pembelajaran,

b. Sebagian besar orang tua bekerja sebagai buruh yang membuat perhatian

kepada pembelajaran anak berkurang, yang berakibat pada kurangnya hasil

belajar di sekolah.

1.3 Cara Pemecahan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini terbatas pada pembelajaran matematika

kelas 4. Peneliti menggunakan pembelajaran matematika realistik, yaitu

pembelajaran yang mengangkat masalah nyata pada awal pembelajaran. Hartono

(2007: 7-1) menegaskan bahwa dengan pembelajaran matematika realistik, siswa

dapat memahami bahwa matematika dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Meskipun, seperti yang ditulis oleh Wijaya (2012), masalah realistik tidak harus

berupa masalah yang ada di dunia nyata dan bisa ditemukan dalam kehidupan

sehari-hari, tetapi bila masalah “realistik” tersebut dapat dibayangkan atau nyata

dalam pikiran siswa. Proses belajar yang menggunakan masalah-masalah yang

timbul dari kehidupan nyata atau dapat dibayangkan tersebut, akan lebih membuat

siswa antusias dan aktif, serta terus ingin tahu sehingga proses belajar akan lebih

bermakna dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Muschla, 2009: 3).

Salah satu hasil penelitian yang menunjukkan pembelajaran matematika

realistik berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa adalah “Upaya

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Alat Peraga Bangun

Datar Berdasar Prinsip Pembelajaran Matematika Realistik Siswa Kelas V

Semester II SDN Mangunsari 06 Salatiga” oleh Nurinayah yang menunjukkan

adanya peningkatan rata-rata kelas, yaitu 84,14 pada siklus 1 dan 85,14 pada

siklus 2.
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1.4 Rumusan Masalah

Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

a. Apakah pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar

matematika siswa kelas 4 SD Negeri Genuk 1 Kecamatan Ungaran Barat

Semester II Tahun 2012/2013?

b. Bagaimana pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan hasil

belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Genuk 1 Kecamatan Ungaran

Barat Semester II Tahun 2012/2013?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Membuktikan adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri

Genuk 1 Kecamatan Ungaran Barat Semester II Tahun 2012/2013 pada

Standar Kompetensi memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan

antar bangun datar menggunakan pembelajaran matematika realistik.

b. Mengetahui proses pembelajaran matematika realistik siswa kelas 4 SD

Negeri Genuk 1 Kecamatan Ungaran Barat Semester II Tahun 2012/2013

pada Standar Kompetensi memahami sifat bangun ruang sederhana dan

hubungan antar bangun datar.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian akan memberikan manfaat baik teoretis maupun praktis.

1. Manfaat teoretis

Diharapkan dapat memberikan referensi pembelajaran matematika sekaligus

dapat meningkatkan hasil belajar di sekolah dasar.

2. Manfaat praktis

Bagi siswa, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar dan

rasa ingin mengetahui hal baru yang akan diajarkan guru.

Bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam

mengajarkan pembelajaran matematika.


