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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjadi bangsa yang maju merupakan cita-cita yang ingin dicapai 

oleh setiap negara di dunia. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

tingkat keberhasilan suatu negara berasal dari dunia pendidikan. Pola 

pendidikan yang tepat akan membentuk Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. 

Pendidikan merupakan proses mengubah tingkah laku siswa menjadi 

manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat 

dalam lingkungan alam sekitar. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional, 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.   

Serangkaian kegiatan pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila hasil yang 

dicapai sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan pendidikan 

nasional adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka   

mencerdaskan   kehidupan   bangsa   dan   membentuk   watak  serta 

peradaban   bangsa   yang   bermartabat  (PP No 19 Tahun 2005).   Salah  satu  
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perwujudannya melalui pendidikan bermutu pada setiap satuan pendidikan di 

Indonesia. Matematika salah satu mata pelajaran yang memberikan kontribusi 

positif tercapainnya masyarakat yang cerdas, bermartabat melalui sikap dan 

berfikir logis. 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang memiliki ciri obyek 

abstrak, pola pikir deduktif dan konsisten juga tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Belajar matematika 

memerlukan pemikiran rasional, karena matematika memiliki struktur yang 

kuat dan jelas konsepnya. Tujuan dari belajar matematika adalah (1) melatih 

cara berfikir nalar dan bernalar dalam menarik kesimpulan misal melalui 

penyelidikan, eksperimen, eksplorasi, (2) mengembangkan aktivitas, 

kreatifitas, dan melibatkan imajenasi untuk melakukan penemuan dalam 

mengembangkan pemikiran, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan 

serta mencoba-coba, (3) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, 

(4) mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi antara lain 

melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan 

gagasan (Depdiknas, 2003: 1). 

Matematika merupakan pengetahuan dasar yang erat hubungannya 

dengan kehidupan sehari-hari, namun pelajaran matematika salah satu 

pelajaran yang paling tidak disenangi bagi siswa. Matematika bagi sebagian 

besar siswa dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan rumit, sehingga 

kemampuan siswa dalam pengetahuan dasar masih kurang. Ketidakmampuan 

sering menimbulkan kejenuhan dan kesulitan belajar terutama di dalam 
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menganalisis secara sederhana untuk memecahkan masalah dalam bentuk 

soal-soal. 

Kesulitan belajar yang dialami siswa dapat mengakibatkan rendahnya 

prestasi belajar siswa yang di tunjukkan dengan rendahnya nilai atau angka 

nilai pada hasil evaluasi siswa. Berdasarkan data yang bersumber dari 

kegiatan observasi dan dialog awal dengan guru Matematika, diperoleh 

keterangan tentang prestasi belajar siswa yang masih rendah. Nilai rata-rata 

siswa kelas IV SD Negeri 03 Dalangan Sukoharjo dalam menyelesaikan soal 

cerita pecahan mencapai 58,33. Siswa yang tuntas hanya 4 siswa atau 33,33% 

dari 12 siswa, jadi 8 siswa atau 66,67% masih mendapatkan nilai dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (≥65). 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa telah menguasai materi 

pembelajaran yang telah disampaikan. Tingkat penguasaan terhadap materi 

pembelajaran biasanya dinyatakan dengan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapar 

berupa nilai atau angka nilai. Rendahnya nilai atau angka nilai evaluasi yang 

diperoleh menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

Berbagai upaya telah ditempuh guna mengatasi permasalahan di atas. 

Akan tetapi hasil yang diperoleh dirasa belum cukup maksimal. Untuk itulah 

peneliti mencoba untuk mengenalkan suatu pendekatan baru dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu pendekatan Realistic Mathematic Education (RME). 

RME adalah salah satu pendekatan baru dalam pembelajaran matematika 

yang mengajak siswa untuk menyukai matematika dengan memperlihatkan 
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kepada siswa cara mempelajari matematika melalui pengalaman langsung ke 

alam sekitar. 

Melalui uraian di atas dapat disepakati bahwa sikap siswa dalam 

kegiatan pembelajaran matematika perlu mendapat pembenahan. Dengan 

usaha pembenahan yang akan ditempuh diharapkan akan dapat meningkatkan 

keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran yang ditempuh. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud mengadakan 

suatu penelitian tentang pembelajaran Matematika dengan judul peningkatan 

kemampuan menyelesaikan soal pecahan melalui strategi Realistic 

Mathematic Educatian (RME) siswa kelas IV SD Negeri 03 Dalangan 

Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Pemahaman konsep pecahan dalam pembelajaran matematika belum 

menampakkan hasil yang maksimal. 

2. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pecahan masih rendah. 

3. Adanya anggapan siswa, pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit, 

tidak menarik dan membosankan sehingga hasil belajar matematika 

rendah. 

4. Banyaknya guru yang masih menggunakan metode ceramah dalam 

pembelajaran. 
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5. Banyaknya guru yang belum menggunakan alat peraga dalam 

menyampaikan materi pembelajaran.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini efektif dan efisien maka perlu diadakan 

pembatasan masalah. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Permasalahan yang diteliti adalah memampuan menyelesaikan soal cerita 

pecahan Matematika. 

2. Solusi dari masalah yang diteliti adalah dengan penggunaan pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) pada kegiatan pembelajaran. 

3. Lokasi pelaksanaan penelitian adalah SD Negeri 03 Dalangan Sukoharjo. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat peneliti 

adalah sebagai berikut: Apakah strategi pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

pecahan Matematika siswa kelas IV SD Negeri 03 Dalangan Sukoharjo tahun 

ajaran 2011/2012? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan 
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Matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Dalangan 

Sukoharjo  tahun ajaran 2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

konseptual utamanya terhadap pembelajaran Matematika, disamping itu juga 

terdapat peningkatan mutu, proses, dan hasil pembelajaran. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran Matematika, terutama pada peningkatan kemampuan 

siswa menyelesaikan soal pecahan menggunakan strategi pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME). 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru 

1) Memberikan informasi pentingnya penggunaan strategi 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam mengajar 

Matematika. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam merancang model dan 

pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pecahan. 

b. Bagi siswa 

1) Dapat menemukan ide dan konsep matematika melalui eksplorasi 

masalah-masalah nyata. 
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2) Memberi masukan pada siswa untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajarnya melalui penggunaan strategi pembelajaran 

Relistic Mathematic Education (RME).. 

3) Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan 

menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pecahan. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. 

2) Meningkatkan kualitas dari proses dan hasil pembelajaran di 

sekolah. 

d. Bagi peneliti 

1) Merupakan uji kemampuan terhadap bekal teori yang diperoleh di 

bangku kuliah. 

2) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di 

bangku kuliah. 

3)  sebagai bahan perbandingan atau referensi terhadap penelitian 

yang relevan. 

 


