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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

 Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Dengan  

pendidikan manusia memiliki pengetahuan atau wawasan luas untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Salah satu jenjang pendidikan yang paling utama dan 

mendasar adalah Sekolah Dasar. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan 

tahap awal  bagi anak untuk memperoleh pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan tingkat perkembangannya, apabila pada jenjang tersebut terjadi suatu 

kesalahan maka akan terbawa pada jenjang berikutnya.  

Untuk mewujudkan tercapainya keberhasilan pendidikan di sekolah, 

banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut seperti bakat dan motivasi 

siswa, orang tua, guru, sarana pembelajaran, suasana pembelajaran dan 

sebagainya. Pendidikan tidak bisa terlepas dari pembelajaran. Pendidikan dan 

pembelajaran bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. 

Pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidik 

memberikan bantuan kepada siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, 

penguasaan ilmu serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Dalam setiap 

kegiatan pembelajaran, guru merupakan unsur utama untuk mencapai tujan 

pembelajaran. Karena guru merupakan salah satu unsur di bidang 

kepemimpinan yang berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya 
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sebagai tenaga potensial, sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain sebagai 

pengajar yang memberikan ilmu pengetahuan, guru juga memberikan nilai dan 

pengarahan serta menuntun siswa dalam belajar. 

Guru harus inovatif dalam memilih dan menggunakan strategi 

pembelajaran yang menarik. Hal itu dilakukan agar pembelajaran menjadi 

lebih bermakna dan siswa dapat menerima pelajaran dengan baik. Dalam 

pembelajaran guru juga harus memperhatikan kondisi siswa, karena setiap 

siswa memiliki daya serap, kondisi, dan motivasi yang berbeda. Adapun 

kondisi siswa yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah bagaimana 

dan seberapa besar motivasi terhadap suatu pelajaran.  Siswa yang bermotivasi 

tinggi, akan memiliki perhatian dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap mata 

pelajaran yang dipelajari seperti matematika. Motivasi siswa dapat muncul 

dengan penerapan strategi  penyampaian materi yang tidak membosankan, 

sehingga menarik perhatian siswa. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), matematika adalah ilmu 

tentang hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan 

dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Matematika merupakan salah 

satu ilmu pasti yang memilki peranan penting dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Matematika setidaknya dapat dikuasai oleh 

seluruh warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan matematika dapat 

memberi bekal kepada siswa untuk menerapkan matematika dalam berbagai 

permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari. Banyak siswa yang 

memilki persepsi negatif terhadap mata pelajaran matematika. Siswa 
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menganggap bahwa mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran 

yang sangat sulit. Sifat abstrak dari objek matematika menyebabkan banyak 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. Hal 

ini berakibat pada prestasi matematika siswa yang belum memuaskan. 

Selain guru dan materi pembelajaran, unsur yang paling penting dalam 

pembelajaran adalah siswa atau peserta didik. Peserta didik merupakan salah 

satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam 

pembelajaran. Karena dalam pembelajaran siswa sebagai pihak yang memiliki 

cita-cita dan tujuan untuk mencapainya secara maksimal. Dalam mencapai 

tujuan tersebut siswa harus memiliki motivasi dari dalam dirinya. Motivasi 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Dengan 

memiliki motivasi yang tinggi dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika, karena pada dasarnya motivasi sangat berperan penting dalam 

memperoleh prestasi. 

Permasalahan dalam pembelajaran matematika di kelas V SD Negeri 5 

Karangrejo, sebagaimana hasil wawancara dengan guru kelas V bahwa 

motivasi siswa terhadap pelajaran matematika masih tergolong rendah sekitar 

30%. Menurut keterangan yang diperoleh dari guru tersebut rata-rata nilai 

matematika siswa kelas V SD Negeri 5 Karangrejo yaitu 70, belum mencapai 

KKM 75. Sementara itu dalam pembelajaran guru masih menggunakan 

pembelajaran tradisional (konvensional) dengan metode ceramah. 

Berdasarkan observasi, adapun kelemahan pembelajaran matematika di 

kelas V SD Negeri 5 Karangrejo adalah (1) siswa beranggapan pelajaran 
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matematika sulit dan membosankan, (2) siswa kurang mampu menguasai 

konsep, (3) siswa kurang memperhatikan guru saat menyampaikan materi 

pembelajaran, (4) siswa kurang dalam mengerjakan latihan soal, (5) siswa 

malu bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Permasalahan di atas disebabkan oleh anggapan siswa bahwa mata 

pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit dipahami, 

membosankan, dan tidak menarik. Anggapan siswa tersebut disebabkan 

kurangnya motivasi dalam mengikuti pembelajaran sehingga berakibat pada 

prestasi belajar siswa yang rendah. Siswa merasa malas belajar dan 

mengerjakan soal karena sejak awal sudah beranggapan bahwa pelajaran 

tersebut sulit. Di samping itu penggunaan metode pembelajaran yang masih 

konvensional sehingga siswa tidak tertarik mengikuti pembelajaran. 

Salah satu solusi untuk memecahkan permasalahn di atas adalah dengan 

menerapkan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME). 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) merupakan pembelajaran 

matematika yang berorientasi pada pengalaman sehari-hari dan menerapkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Marpaung (dalam Abin, 2009), 

menjelaskan bahwa pendekatan RME merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran matematika yang landasan filosofinya sejalan dengan falsafah 

kontruktivis yang menyebutkan bahwa pengetahuan itu adalah kontruksi dari 

seseorang yang sedang belajar. Pendekatan pembelajaran yang dapat 

diterapkan oleh guru dalam mengajarkan matematika adalah pendekatan RME 

(Realistic Mathematics Education), karena pembelajaran ini mendorong 



5 

 

keaktifan, membangkitkan motivasi, dan kreativitas belajar siswa agar dapat 

meningkatkan hasil belajarnya.  

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 5 

Karangrejo Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah pembelajaran Realistic Mathematics Education dapat 

meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 5 

Karangrejo? 

2. Apakah penerapan pembelajaran Realistic Mathematics Education dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 5 

Karangrejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 5 

Karangrejo melalui penerapan pembelajaran Realistic Mathematics 

Education. 
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2. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 5 

Karangrejo melalui penerapan pembelajaran Realistic Mathematics 

Education. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Mengetahui teori baru tentang peningkatan motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika melalui pembelajaran Realistic Mathematics 

Education.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, sebagai pemicu motivasi belajar sehingga siswa dapat 

belajar matematika dengan rajin. 

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dan masukan mengenai 

strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

c. Bagi sekolah, sebagai refrensi untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa melalui penerapan pembelajaran Realistic Mathematics 

Education. 

 

 

 

 


