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  BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Matematika adalah suatu ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan

keseharian kita. Karena banyak aspek kehidupan ini semua berjalan dan dibuat

berdasarkan  perhitungan matematika.  Perkembangan  di bidang teknologi

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, dan teori  peluang.

Matematika merupakan ilmu yang universal yang mendasari  perkembangan

teknologi modern. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting

dalam kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya pelajaran matematika

masih dianggap oleh sebagian peserta didik merupakan hal yang menakutkan,

akibatnya minat dan ketertarikan siswa dalam mempelajari pelajaran

matematika kurang akibatnya siswa dalam belajar cenderung kurang

memahami penerapan dari mata pelajaran yang mereka pelajari dalam

kehidupan sehari-hari.

Pentingnya ilmu matematika dalam kehidupan manusia tidak  perlu di

perdebatkan lagi. “Ilmu matematika tidak hanya untuk matematika saja tetapi

teori maupun  pemakaiannya  praktis  banyak membantu dan melayani ilmu-

ilmu lain”  Ruseffendi dkk, (1993:106). Bisa dikatakan bahwa semua aspek

kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari ilmu ini. Artinya bahwa

matematika digunakan oleh manusia disegala bidang.
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Meskipun ilmu matematika merupakan ilmu yang sangat  penting dalam

kehidupan masyarakat umum, namun sering kali ilmu ini dipahami dengan

cara yang salah. Ilmu ini sering kali sekedar dipahami sebagai rumus-rumus

yang sulit sehingga banyak siswa yang kurang menyukainya. Matematika

merupakan ilmu yang mengkaji obyek abstrak dan mengutamakan  penalaran

dedukatif.  Obyek matematika adalah merupakan benda  pikiran yang bersifat

abstrak dan tidak dapat diamati dengan  panca indra. Karena itu wajar apabila

matematika tidak mudah di pahami oleh kebanyakan siswa Sekolah Dasar

samapi SMP  bahkan untuk sebagian siswa SMA sekalipun. Sifat ilmu

matematika yang demikian itu tentu saja akan menimbulkan kesulitan bagi

anak-anak usia Sekolah Dasar yang mempelajari matematika.

Masih rendahnya kualitas hasil  pembelajaran siswa dalam matematika

merupakan indikasi bahwa tujuan yang ditentukan dalam kurikulum

matematika belum tercapai secara optimal. Secara umum kenyataan ini dapat

dilihat dari hasil rata-rata nilai UAS khususnya pada pelajaran matematika

masih memprihatinkan. Dalam hal ini salah satu sub  pokok  bahasan yang

sering dianggap sulit oleh siswa di tingkat Sekolah Dasar adalah bilangan

pecahan yang standar kompetensinya adalah menggunakan pecahan dalam

pemecahan masalah dan kompetensi dasar adalah menyederhanakan berbagai

bentuk pecahan, penjumlahan bilangan pecahan berpenyebut sama dan

pengurangan bilangan pecahan yang berpenyebut sama.  Materi tersebut

materi esensial yang cukup lama proses  penanamannya. Oleh karena itu

berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelajaran khususnya mata pelajaran
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matematika terus dilakukan. Upaya itu antara lain  penggunaan  pendekatan

yang tepat. Disamping itu faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah

dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa. Faktor dari diri siswa adalah

kurangnya minat, semangat dan kemauan siswa dalam pelajaran matematika

karena siswa sudah merasa bosan, takut terhadap pelajaran tersebut.

Sedangkan faktor dari luar adalah dari lingkungan sekitar siswa yang

mempengaruhi. Apabila lingkungan sekitar siswa mendukung apa yang

dilakukan siswa dalam hal yang positif, maka semangat siswa dalam

melakukan suatu kegiatan akan besar. Tetapi sebaliknya apabila lingkungan

sekitar siswa tidak menjadi keinginan siswa, maka semangat siswa dalam

melakukan suatu kegiata atau belajar akan kurang.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh  peneliti di kelas

IV SD Negeri 2 Jonggrangan Klaten Utara  pada tanggal 22 januari 2013 dan

data hasil ulangan materi bilangan pecahan, hasil belajar siswa masih rendah.

Presentasi siswa tuntas hanya  33 % dari 24 siswa dan untuk siswa seluruhnya

di perlukan remidial.

Dari hasil observasi di atas menunjukan bahwa  pembelajaran

matematika  perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas hasil  pendidikan,

maka  peneliti ingin berusaha meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar

matematika siswa ( materi  bilangan pecahan)  pada siswa kelas IV SD Negeri

2 Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun  Pelajaran

2012/2013
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Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan siswa dalam memahami

bilangan pecahan, di samping itu faktor dari guru juga berpengaruh  pada hasil

belajar siswa, yaitu dalam  pembelajaran guru masih menggunakan

pendekatan teaching center artinya bahwa guru menjadi sumber segala

pengetahuan yang akan diterima dan diketahui oleh siswa. Untuk mengatasi

hal tersebut, maka dalam mempelajari suatu konsep  / prinsip – prinsip

matematika di perlukan  pengalaman melalui  pendekatan yang membawa

anak berfikir yang real, yaitu melalui  pembelajaran matematika realistik.

Matematika Realistik adalah matematika yang disajikan sebagai suatu proses

kegiatan manusia, bukan sebagai produk jadi dan bahan pelajaran yang

disajikan melalui bahan cerita yang sesuai dengan lingkungan siswa.

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pembelajaran matematika

realistik (PMR) merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan

matematika.

Sehubungan dengan latar belakang  di atas,  penulis tertarik untuk

meneliti tentang Peningkatan Motivasi dan Hasil belajar dalam Bilangan

Pecahan  melalui  Pembelajaran Matematika Realistik  Pada Kelas IV SD

Negeri 2 Jonggrangan Tahun Pelajaran  2012/2013.

B. Perumusan Masalah

Dari  permasalahan di atas, dapat diidentifikasi masalah  penelitian

sebagai berikut:
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1. Bagaimana pembelajaran matematika realistik  mampu meningkatkan

motivasi belajar pada pelajaran matematika kelas IV SD Negeri 2

Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun  Pelajaran

2012/2013 ?

2. Bagaimana pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan hasil

belajar pada bilangan pecahan siswa kelas IV SD Negeri 2 Jonggrangan

Kecamatan Klaten Utara  Kabupaten Klaten Tahun  Pelajaran 2012/2013 ?

C. Tujuan  Penelitian

1. Tujuan Khusus

a. Mendiskripsikan peningkatan motivasi belajar dalam pelajaran

matematika melalui pembelajaran matematika realistik pada siswa

kelas IV SD Negeri 2 Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Tahun

Pelajaran 2012/2013.

b. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar dalam bilangan pecahan

melalui pembelajaran matematika realistik pada siswa kelas IV SD

Negeri 2 Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Tahun Pelajaran

2012/2013.

2. Tujuan Umum

a. Meningkatkan motivasi belajar dalam mata pelajaran matematika

melalui  pembelajaran matematika realistik  pada siswa kelas IV SD

Negeri 2 Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten

Tahun  Pelajaran 2012/2013.
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b. Meningkatkan hasil belajar dalam bilangan pecahan melalui

pembelajaran matematika realistik   pada siswa kelas IV SD Negeri 2

Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun

Pelajaran 2012/2013.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami  bilangan pecahan

dan dapat menemukan hal baru yang  positif.

b. Bagi Guru

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru untuk mengatasi

kesulitan pembelajaran dalam bidang matematika khususnya dalam

bilangan pecahan dengan menggunakan pembelajaran matematika

realistik, sehingga tercipta suatu  pembelajaran yang kondusif.

c. Bagi Sekolah

Meningkatkan kualitas dan mampu menjadi  pendorong untuk selalu

mengadakan  pembaharuan  proses  pembelajaran ke arah yang lebih

baik.

2. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bilangan

pecahan secara keseluruhan.
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b. Hasil ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk

kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

pembelajaran matematika.


