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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 1, Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 1 di atas, pendidikan 

adalah usaha yang dilakukan oleh guru melalui proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan tercapai jika proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru sesuai dengan karakteristik siswa.  

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya untuk memperoleh hasil maksimal. 

Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk proses belajar mengajar yang 

merupakan pelaksanaan dari kurikulum sekolah. Dalam proses belajar mengajar di 

kelas tidak terlepas dari aktivitas siswa. Melalui aktivitas belajar tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan pengalaman belajar sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna 

bagi siswa. 

Pada pembelajaran matematika tidak terlepas dengan masalah - masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman konsep yang dilakukan guru masih 

menggunakan konsep yang bersifat abstrak ( tidak nyata ). Padahal bagi anak SD 

terutama kelas rendah, konsep tersebut sulit ditangkap atau dimengerti karena anak 

masih sulit membayangkan hal-hal yang abstrak sehingga masih sering dijumpai 

anak-anak yang kurang dalam mata pelajaran matematika dikarenakan cara mengajar 

guru yang kurang kreatif dan kurang memanfaatkan alat peraga. Pembelajaran masih 
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dominan menggunakan pendekatan ceramah sehingga pembelajaran kurang menarik, 

guru juga belum memanfaatkan media dengan baik.  

Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Blotongan 02 pada semester II 

tahun ajaran 2013/2014 pada kelas 3, nampak bahwa hasil belajar pada mata 

pelajaran matematika masih kurang dari KKM yang ditentukan guru yaitu 70 dan 

rata-rata nilai yang diperoleh siswa hanya mencapai 57. Oleh karena itu, akan  

diadakan penelitian yang berjudul “ Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Melalui Pendekatan PMRI Berbantuan Alat Peraga Pada Siswa Kelas 3 SD Negeri 

Blotongan 02 Salatiga Tahun Ajaran 2013 / 2014 “ 

Peneliti mengambil PMRI karena PMRI merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran matematika yang berorientasi kepada siswa, bahwa matematika adalah 

aktivitas manusia dan matematika harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks 

kehidupan sehari-hari siswa ke pengalaman belajar siswa yang menyangkut pada hal-

hal yang real (nyata). Melalui pendekatan ini, siswa diajarkan mempelajari 

matematika dari hal yang nyata menuju keabstrak dan dengan pendekatan PMRI 

siswa juga diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar matematikanya.  

  

1.2 Identifikasi masalah 

Pembelajaran matematika dianggap sangat sulit dan membingungkan 

banyak siswa. Saat guru menjelaskan, banyak siswa yang asyik dengan kegiatannya 

masing – masing. Ada yang mengganggu teman, melamun, berbicara dengan teman 

sebangku, atau hal lain yang sifatnya tidak mau memperhatikan penjelasan guru. 

Akibatnya ketika guru memberikan soal latihan, masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal latihan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yang disampaikan guru tidaklah berhasil. 

Adapun permasalahan yang timbul pada saat proses pembelajaran 

Matematika dengan materi Pecahan, diantaranya : 

a) Guru kurang memanfaatkan alat peraga dalam pembelajaran. 
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b) Pendekatan yang digunakan guru kurang begitu menarik sehingga siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari indetifikasi masalah yang ada, maka batasan masalah dapat terumuskan 

sebagai berikut : 

a) Hasil belajar matematika kelas 3 SD N Blotongan 02 tahun ajaran 2013 / 2014 

semester 2 masih kurang maksimal 

b) Penerapan PMRI (Pendekatan Matematika Realistik Indonesia) adalah 

pendekatan pembelajaran yang penulis tawarkan untuk dapat menjadikan solusi 

dalam proses pembelajaran sekaligus untuk memberikan konsep yang benar 

dalam pelajaran matematika 

1.4 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini dapat dirumuskan :   

a) Bagaimana penerapan PMRI dengan berbantuan alat peraga pada Kompetensi 

Dasar (KD) mengenal pecahan, dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

kelas 3 semester 2 SDN Blotongan 02 Salatiga? 

b) Apakah penerapan PMRI dengan berbantuan alat peraga pada Kompetensi Dasar 

(KD) mengenal pecahan, dapat meningkatkan hasil belajar matematika kelas 3 

semester 2 SDN Blotongan 02 Salatiga?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dari penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan oleh peneliti tentunya 

memiliki tujuan. 

1) Menerapkan PMRI dengan berbantuan alat peraga pada Kompetensi Dasar (KD) 

mengenal pecahan, dapat meningkatkan hasil belajar matematika secara 

signifikan pada kelas 3 semester 2 SDN Blotongan 02 Salatiga 

2) Meningkatkan hasil belajar matematika secara signifikan pada kelas 3 semester 2 

SDN Blotongan 02 Salatiga dengan menggunakan PMRI berbantuan alat peraga 



4 
 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoretis dalam penelitian ini yaitu memberikan masukan bagi 

peningkatan pembelajaran Matematika yang berkaitan dengan penanaman konsep 

Matematika untuk meningkatkan hasil belajar Matematika melalui pendekatan PMRI 

berbantuan Alat peraga 

 

1.6.2 Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi guru :  

1) Guru mampu menerapkan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga, sehingga 

akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik dalam 

pembelajaran Matematika, serta dapat memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan, materi, karakteristik 

siswa, dan kondisi pembelajaran. 

2) Mengembangkan profesionalitas guru karena guru mampu memilih alat 

peraga yang sesuai dengan materi yang diajarkan dalam matematika 

b. Manfaat bagi siswa : 

1) Memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.  

2) Siswa dapat memahami konsep Matematika dan menyelesaikan masalah 

pembelajaran Matematika melalui pendekatan PMRI 

3) Memperbaiki belajar siswa, sehingga lebih dapat meningkatkan kemampuan 

siswa.  

4) Meningkatkan hasil belajar yakni mendorong motivasi belajar karena 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

Manfaat bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya sudah mampu membuat inovasi 

perubahan maka perbaikan pembelajaran memberi kesempatan yang besar bagi guru dan 

sekolah untuk berkembang. Hal ini dapat sebagai bahan pertimbangan dan kajian untuk 
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disebarluaskan pada sekolah lain. Selain itu, manfaat perbaikan perbaikan pembelajaran juga 

untuk beberapa kepentingan, antara lain : 

1) Dapat dimanfaatkan oleh guru yang tertarik akan hasil penelitian ini.  

2) Sebagai sumber bagi peneliti lain dan bahan kajian yang sama dalam 

memperoleh inspirasi untuk melakukan penelitian lainnya. 

3) Sebagai bahan rujukan dan bahan kajian untuk dapat memberikan kritikan 

serta saran dalam penelitian yang dilakukan. 

4) Sebagai acuan dan perbandingan untuk mengambil tindakan dalam 

menangani masalah yang serupa atau sama.  

 

 

 

 


