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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu anak cerdas 

istimewa dan berbakat istimewa ( CI BI ), anak tuna netra, anak tuna rungu 

wicara. anak tuna grahita anak tuna daksa, anak tuna laras. Anak autis dan anak 

cacat ganda. Salah satu pendidikan anak tuna rungu wicara adalah hal yang 

tidak bisa diabaikan, memegang peranan penting pula dalam mempersiapkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan ABK 

harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil maksimal. 

Pendidikan secara umum hendaknya dikelola, baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Hal tersebut dapat dicapai dengan terlaksananya pendidikan yang 

tepat waktu dan tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sejalan dengan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, inovasi di bidang pendidikan telah banyak diupayakan oleh 

pemerintah, baik pada pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi 

termasuk didalamnya pendidikan luar biasa (PLB) guna meningkatkan kualitas 

pendidikan. Misalnya, meningkatkan kualitas guru melalui penataran-

penataran, seminar pendidikan, dan pendidikan lanjutan.  

Perkembangan pendidikan matematika saat ini menekankan pada 

pentingnya pengembangan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

akan memberikan bekal kemampuan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan 
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ke jenjang selanjutnya maupun untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. 

Demikian pentingnya peranan kemampuan pemecahan masalah sehingga 

pemecahan masalah dipandang sebagai tujuan utama dalam pembelajaran 

matematika (Schoenfeld, 1992). Pemecahan masalah menjadi focus dalam 

pembelajaran matematika karena matematika bukan hanya sekumpulan konsep, 

fakta, dan prinsip yang harus dihafalkan oleh siswa dan diterapkan untuk 

menjawab soal tetapi matematika adalah pemecahan masalah itu sendiri. 

Siswa diposisikan sebagai objek. Siswa dianggap tidak tahu dan 

belum tahu apa-apa, sementara guru memposisikan diri sebagai yang 

mempunyai pengetahuan. Guru ceramah dan menggurui, otoritas tertinggi 

adalah guru. Dalam proses pembelajaran “dunia nyata” hanya digunakan untuk 

mengaplikasikan konsep dan kurang mematematisasi “dunia nyata”. Apabila 

dalam pembelajaran di kelas, pengalaman anak sehari-hari dijadikan inspirasi 

menemukan, mengkonstruksikan konsep (mematisasikan pengalaman sehari-

hari) dan mengaplikasikan kembali ke “dunia nyata” maka anak akan mengerti 

konsep dan dapat melihat manfaat matematika. Paradigma guru mengajar tidak 

dapat lagi dipertahankan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Sudah 

saatnya paradigma guru mengajar diganti dengan paradigma belajar. Dalam 

paradigm belajar siswa diposisikan sebagai subjek. 

Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi suatu proses yang 

harus dipraktikkan, dipikirkan dan dikonstruksikan siswa, tidak dapat 

ditransferkan kepada mereka yang hanya menerima secara pasif. Salah satu 

metode pembelajaran yang sesuai dengan paradigma belajar dimana peserta 
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didik memiliki potensi untuk belajar dan berkembang sehingga peserta didik 

harus aktif dalam pencarian dan pengembangan pengetahuan adalah PMR 

(Pembelajaran Matematika Realistik).  

Matematika harus dekat dengan anak dan kehidupan sehari-hari. 

Upaya ini dilihat dari berbagai situasi dan persoalan-persoalan “realistik”. 

Realistik ini dimaksudkan tidak mengacu pada realitas tetapi pada sesuatu yang 

dapat dibayangkan. Jenning dan Dunne dalam (Suharta, 2002: 642) 

mengatakan bahwa kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam 

mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan nyata. Hal lain yang 

menyebabkan sulitnya matematika bagi siswa karena pembelajaran matematika 

kurang bermakna, artinya guru dalam pembelajaran di kelas tidak mengaitkan 

dengan skema yang telah dimiliki oleh siswa dan siswa kurang diberikan 

kesempatan untuk menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri ide 

matematika. 

Mengaitkan pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-ide 

matematika dalam pembelajaran di kelas penting dilakukan agar pembelajaran 

bermakna. Menurut Van de Henvel-Panhuizen (2000), bila anak belajar 

matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari maka anak akan cepat 

lupa dan tidak dapat mengaplikasikan matematika, terlebih anak tuna rungu 

wicara. 

Berdasarkan hasil refleksi bahwa siswa belum cukup memahami 

Konsep Dasar Pecahan, penulis perlu meningkatkan pemahaman konsep dasar 

pecahan kepada siswa dengan melakukan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Pendekatan Matematika  
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Realistik untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dasar 

Pecahan Pada Siswa Kelas IVB SDLB Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2013/2014”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang diharapkan, peneliti 

membatasi pokok permasalahan : 

1. Pembelajaran Matematika di kelas IVB SDLB Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

2. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Matematika Realistik. 

3. Aspek yang ditingkatkan adalah Pemahaman konsep Dasar Pecahan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

“Apakah penerapan pendekatan matematika realistik dapat 

meningkatkan pemahaman konsep dasar pecahan pada mapel matematika di 

kelas IVB SDLB Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014 ?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

“Untuk meningkatkan Pemahaman konsep Dasar Pecahan dengan 

menggunakan Pendekatan Matematika Realistik di kelas IVB SDLB 

Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.” 
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E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

(1) dengan penelitian ini diharapkan dunia pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) dalam hal ini Anak Tuna Rungu Wicara, khususnya 

bidang studi matematika menjadi lebih menarik dan bukan menjadi 

pelajaran yang menakutkan bagi siswa Tuna Rungu Wicara, dan  

(2) bagi dunia pendidikan: diharapkan PMR ini dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika khususnya di sekolah luar biasa. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Bagi peneliti, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang pendekatan matematika realistik khusus-nya 

pada ABK. 

2. Bagi siswa 

Bagi Siswa, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan hasil 

pembelajaran matematika, dan siswa dapat belajar lebih menyenangkan 

karena mengimplementasikan pendekatan matematika realistik sebagai 

media pembelajaran matematika di kelas pada standar kompetensi 

menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah, 

3. Bagi Guru 

Penelitian ini   bermanfaat   untuk   mengetahui   efektivitas   model 

pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik dalam 
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pemahaman konsep dasar pecahan dan dapat dijadikan tolok ukur untuk 

mengadakan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya. 

4. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan wawasan 

pembelajaran matematika yang lebih bermakna bagi siswa tuna rungu 

wicara. 

 


