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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak negara mengakui bahwa persoalan pendidikan merupakan 

persoalan yang pelik, namun semuanya merasakan bahwa pendidikan 

merupakan tugas negara yang amat penting. Bangsa yang ingin maju, 

membangun dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakat dan dunia, tentu 

mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci dan tanpa kunci tersebut 

usaha mereka akan gagal (Asri Budiningsih, 2005). 

Sejak peradaban manusia bermula, matematika memainkan peranan 

yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk simbol, rumus, 

teorema, dalil, ketetapan, serta konsep digunakan untuk membantu 

perhitungan, pengukuran, penilaian, peramalan dan lainnya. Tidak heran jika 

peradaban manusia berubah dengan pesat karena ditunjang dengan partisipasi 

yang selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Matematika 

merupakan subyek yang sangat penting dalam sistem pendidikan di seluruh 

dunia. Akibatnya bagi negara yang mengabaikan pendidikan matematika 

sebagai prioritas utama, akan tertinggal dari kemajuan segala bidang (terutama 

IPTEK), dibandingkan negara lain yang memberikan tempat bagi matematika 

sebagai subyek vital.  

Pembelajaran matematika oleh sekolah di Indonesia sejauh ini masih 

didominasi oleh pembelajaran konvensional dengan paradigma mengajarnya. 
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Siswa diposisikan sebagai obyek, 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 (Sriyanto, 2008). 

Menurut Marpaung (2003) paradigma guru mengajar tidak dapat lagi 

dipertahankan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Sudah saatnya 

paradigma guru mengajar diganti dengan paradigma belajar. Dalam paradigma 

belajar siswa diposisikan sebagai subyek. Pengetahuan bukan sesuatu yang 

sudah jadi, tetapi suatu proses yang harus dipraktekkan, 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 didik memiliki potensi untuk belajar dan berkembang 

sehingga peserta didik harus aktif dalam pencarian dan pengembangan 

pengetahuan adalah PMR (Pembelajaran Matematika Realistik).  

Teori belajar  Bruner dalam ( Slameto, 1995) mengatakan, bahwa 

alangkah baiknya jika sekolah dapat menyediakan kesempatan bagi siswa 

untuk maju dengan cepat sesuai dengan kemampuan siswa dalam mata 
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pelajaran tertentu. Untuk meningkatkan proses belajar perlu lingkungan yang 

dinamakan “discovery learning environment” yaitu lingkungan tempat siswa 

dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal 

atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui dengan kegiatan 

enaktif, ikonik dan simbolik. 

Pembelajaran matematika realistik sejalan dengan teori belajar Bruner  

karena mengajak siswa menyukai matematika dengan memperlihatkan kepada 

cara mempelajari matematika melalui pengalaman langsung ke alam sekitar 

yang memungkinkan siswa mengalami sendiri proses mirip dengan penciptaan 

matematika melalui kegiatan mematematisasi kontekstual yaitu kegiatan 

enaktif, ikonik dan simbolik. Pola pikir siswa dikembangkan dari hal–hal  yang 

bersifat konkret ke yang abstrak. Aktifitas belajar dilakukan melalui peraga-

peraga yang melibatkan seluruh panca indra terutama indra penglihatan, 

pendengaran dan peraba 

Dalam matematika, setiap konsep abstrak yang baru dipahami siswa 

perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan lama dalam 

memori siswa sehingga akan melekat pada pola pikir dan pola tindakannnya. 

Untuk keperluan inilah, maka pembelajaran matematika realistik sangat 

diperlukan karena dalam proses pembelajarannya melalui perbuatan dan 

pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat  saja, karena hal ini 

akan cepat dilupakan siswa (Syaiful Sagala, 2006). 

PMR (Pembelajaran Matematika Realistik) mampu membuat siswa 

aktif dan guru hanya berperan sebagai fasilitator, motivator dan pengelola kelas  
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yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Setiap siswa 

bebas mengemukakan idenya dengan teman yang lain. Selain itu penerapan 

RME (Realistic Mathemathic Education) di Indonesia yang dikenal dengan 

PMR  sudah disesuaikan dengan kultur Indonesia sehingga diharapkan akan 

lebih mudah dilaksanakan dan dimengerti siswa untuk meningkatkan prestasi 

belajar matematika di Indonesia. 

Melalui Penelitian Tindakan Kelas diharapkan ada peningkatan 

pemahaman konsep yang signifikan. Guru matematika sebagai mitra peneliti 

sangat mendukung dalam upaya pencapaian kondisi tersebut. Dengan demikian 

proses pembelajaran matematika yang menerapkan model pembelajaran 

matematika realistik dapat meningkatkan pemahaman konsep. Berdasarkan 

dari uraian-uraian di atas penulis melakukan penelitian tentang "Upaya 

Peningkatan  Pemahaman Konsep Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Matematika Realistik Sekolah Dasar Berbasis Media dan Berkonteks Lokal 

Surakarta Siswa Kelas III  Sekolah Dasar 1 dan 2 Gentan  Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2008/2009". 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika yang cenderung rendah karena siswa hanya 

sebagai penerima pasif matematika yang sudah jadi. 

2. Matematika yang selama ini dipelajari bersifat abstrak sehingga pemahaman 

konsep siswa sangat lemah. 

3. Materi yang dipelajari siswa cenderung tidak relevan dan tidak bermakna. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah maka perlu 

pembatasan masalah. Dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran yang ditetapkan adalah Pembelajaran Matematika 

Realistik. 

2. Pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada 

kemampuan siswa dalam mengikuti skenario pembelajaran yang 

dilaksanakan guru, terampil dalam menggunakan media pembelajaran, 

mengingat konsep yang telah dipelajari, keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan dari guru serta kemampuan siswa dalam mengemukakan ide atau 

gagasannya untuk menemukan sendiri konsep dari materi yang akan 

dipelajari. 

3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas III SD Negeri 1 dan 2 Gentan  

Sukoharjo. 
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4. Materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran dengan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah pecahan sederhana pada 

sub pokok bahasan mengenal pecahan sederhana, membaca dan menulis 

lambang pecahan serta unsur dan sifat bangun datar pada pokok bahasan 

jenis-jenis sudut. 

 

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas 

dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan menggunakan 

Pembelajaran Matematika Realistik yang dilakukan guru SD? 

2. Apakah dengan menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan Pembelajaran Matematika 

Relistik (PMR) untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas III SDN 1 

dan 2 Gentan Sukoharjo. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan guru SDN 1 dan 2 

Gentan Sukoharjo  untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

2. Mengetahui sejauh mana pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pembelajaran matematika realistik. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan kepada pembelajaran matematika terutama pada peningkatan 

mutu pendidikan matematika melalui pembelajaran matematika realistik. 

Secara khusus penelitian ini untuk memberikan kontribusi pada strategi 

pembelajaran berupa pergeseran dari paradigma guru mengajar menuju ke 

paradigma belajar yang mementingkan pada proses untuk mencapai hasil. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi guru dan siswa. Bagi guru 

matematika dapat digunakan sebagai bahan masukan bahwa Pembelajaran 

Matematika Realistik dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Bagi siswa proses pembelajaran ini dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika. 

 


