
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah Dasar  merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting dan 

menentukan.  Pendidikan  di  sekolah  dasar  sangat  perlu  sebagai  konsep  dasar 

untuk  jenjang pendidikan  selanjutnya.  Ibarat  sebuah  bangunan,  pendidikan  di 

sekolah  dasar  merupakan  pondasinya.  Bangunan  akan  tetap  kokoh  apabila 

mempunyai pondasi yang kokoh pula. Sasaran utama pendidikan di sekolah dasar 

adalah  memberikan  bekal  secara  optimal  tentang tiga  kemampuan  dasar  yang 

meliputi kemampuan baca, tulis dan hitung. Apabila tiga kemampuan dasar di 

sekolah  dasar  lemah,  maka  akan  berdampak  negatif  bagi  pemahaman  materi 

pelajaran  yang  lain.  Keberhasilan  proses  belajar  mengajar  umumnya  diukur 

dengan keberhasilan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi yang 

diberikan.  Semakin  banyak  siswa  yang  mencapai  tingkat  pemahaman  dan 

penguasaan materi,  maka akan semakin tinggi keberhasilan dari proses belajar 

mengajar tersebut. Tujuan proses kegiatan belajar mengajar secara ideal adalah 

agar bahan yang dipelajari sepenuhnya dikuasai oleh siswa atau mastery learning 

atau belajar tuntas artinya penguasaan penuh.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui ulangan umum semester pada 

siswa kelas IV SDN 1 Gempol ternyata mata pelajaran matematika memiliki nilai 

rata-rata  rendah  dibanding  nilai  mata  pelajaran  lain.  Dari  hasil  evaluasi 

matematika yang diikuti oleh 15 siswa mengerjakan tentang soal cerita diperoleh 
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hasil 6 siswa mendapat nilai >6 (nilai KKM 6), sedangkan 9 siswa mendapat nilai 

<6.  Capaian  keberhasilan  hanya  40 %. Pada dasarnya  pengajaran  matematika 

adalah mempersiapkan peserta didik agar dapat menerapkan matematika secara 

tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain belajar menyelesaikan soal 

matematika  bentuk  cerita  dapat  mempersiapkan  peserta  didik  menggunakan 

Matematika dalam kehidupan nyata. Penyelesaian soal-soal matematika bentuk 

cerita  memerlukan  berbagai  keterampilan  dan  pemahaman  yang  tidak  hanya 

membutuhkan  kemampuan  operasional  tetapi  juga  pemahaman  mengenai  soal 

atau  masalah  yang ditanyakan.   Pembenahan  dalam pembelajaran  matematika 

perlu  dilakukan,  antara  lain  dengan  pemilihan  pendekatan,  strategi,  metode, 

penggunaan  media  pembelajaran  dan  mengaitkan  pembelajaran  dengan 

kehidupan  nyata  siswa.  Pembenahan  pembelajaran  dapat  memberikan  makna 

pada  pembelajaran  yang  diikutinya.  Pembenahan  dalam  pembelajaran 

matematika  salah  satunya  pendekatan  yang  dikemukakan  oleh  R.  Soedjadi 

(dalam http://ariyanti.freehostia. com/wordpress/? p=31~) ada 3 pendekatan yang 

cukup  mendasar,  yaitu  “pemecahan  masalah”  atau  “Problem  Solving”  yang 

mendapat  keutamaan di Jepang, “Contextual  Teaching and Learning” ataupun 

“Connected  Mathematics”  yang  mulai  dilaksanakan  di  sebagian  Amerika  dan 

“Realistic  Mathematics  Education”  yang  sudah  melalui  proses  ujicoba  dan 

penelitian lebih dari 25 tahun di Belanda.

Salah  satu  pendekatan  dalam pembelajaran  matematika  yaitu  Realistic  

Mathematics Education.  Menurut  Nyimas Aisyah dkk (2007: 7-14) pendekatan 

matematika  realistik  memandang  matematika  sebagai  kegiatan  manusia  dan 
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harus dikaitkan dengan realitas yaitu matematika harus dekat dan relevan dengan 

kehidupan  siswa  sehari-hari.  Pembelajaran  Matematika  Realistik  adalah 

pembelajaran  matematika  yang  berorientasi  pada  matematisasi  pengalaman 

sehari-hari  (mathematize  of  everyday experience)  dan menerapkan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari (everydaying mathematics), sehingga siswa belajar 

dengan  bermakna  (http://darmosusianto.blogspot.com/2007/08/matematika-

realistik.html). Melalui penggunaan pendekatan Realistic Mathematics Education  

siswa dapat menerapkan pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari 

dan pembelajaran lebih bermakna sehingga hasil belajar matematika siswa dapat 

meningkat. Dari paparan di atas maka agar siswa dapat menyelesaikan soal cerita 

matematika  yang  baik  sesuai  dengan  harapan  siswa  dan  guru,  salah  satunya 

penggunaan  pendekatan  realistic  mathematics  education.  Hal  inilah  yang 

mendorong penulis  untuk mengambil  judul skripsi:  “Peningkatan Kemampuan 

Menyelesaikan   Soal  Cerita  Matematika  dengan  Pendekatan Realistic  

Mathematics Education  (RME) Pada Siswa Kelas  IV   SD Negeri 1 Gempol 

Karanganom Klaten Tahun Ajaran 2012/2013”.

B. Identifikasi Masalah     

Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  maka  dapat  diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut :

1. Prestasi belajar Matematika siswa rendah.

2. Siswa  kurang  memahami  bagaimana  cara  menyelesaikan  soal  cerita 

Matematika.
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3. Penggunaan metode pembelajaran dengan ceramah kurang memotivasi siswa 

untuk belajar.

4. Metode  pendekatan  Realistic  Mathematics  Education  (RME)  dalam mata 

pelajaran Matematika belum diterapkan.

C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini, dibatasi masalahnya pada peningkatan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Gempol 

melalui pendekatan Realistic Mathematics Education (RME).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang,  identifikasi  masalah, dan  pembatasan 

masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Apakah  melalui  pendekatan Realistic  Mathematics  Education  (RME),  dapat 

meningkatkan  kemampuan  menyelesaikan  soal  cerita  matematika  pada  siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Gempol?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum

a. Meningkatkan  kemampuan  siswa  kelas  IV  SD  Negeri  1  Gempol 

Karanganom  Klaten  Tahun  Ajaran  2010/2011  dalam  menyelesaikan  soal 
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cerita  matematika  dengan  pendekatan Realistic  Mathematics  Education  

(RME).

b. Menggiatkan  penggunaan  model  pembelajaran  yang  inovatif  dalam 

mencapai kebenaran menjawab soal matematika.

c. Meningkatkan pemahaman siswa pada materi matematika.

2. Tujuan Khusus

Untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Gempol Karanganom Klaten tahun ajaran 2012-2013 

dengan metode pendekatan Realistic Mathematics Education (RME).

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat  dijadikan  bahan  referensi  bagi  penelitian  selanjutnya  dengan 

pokok permasalahan yang hampir sama dengan penelitian ini.

b. Menambah jumlah referensi yang berkaitan dengan metode  pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME).

2. Manfaat Praktis

a. Untuk peserta didik/siswa

Peserta  didik  dapat  berinteraksi  dan  bekerjasama  dengan  orang  lain, 

selain  itu  juga  dapat  meningkatkan  keterampilannya  dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika bentuk cerita.
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b. Untuk guru

Dapat digunakan sebagai masukan bagi guru sekolah dasar, khususnya 

guru kelas IV dalam memperoleh pendekatan dan model pembelajaran 

yang tepat dalam pembelajaran matematika kelas IV.

c. Untuk sekolah

Dapat  digunakan sebagai  acuan sekolah dalam meningkatkan  prestasi 

belajar  Matematika  di  kelas  IV  SD  Negeri  1  Gempol,  Kecamatan 

Karanganom, Kabupaten Klaten.

d. Bagi peneliti

       Penelitian ini akan memberi pengalaman berharga dan wawasan baru.


