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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah utama yang dihadapi pendidikan di Indonesia 

adalah masih kurangnya sikap (attitude) siswa terhadap matematika dan 

rendahnya prestasi siswa dalam belajar matematika. Hal ini disebabkan siswa 

mengalami masalah baik secara komprehensif maupun parsial dalam 

matematika. Selain itu, siswa dalam belajar matematika belum bermakna 

sehingga pengertian tentang konsep sangat lemah. Siswa cenderung 

mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika kedalam situasi 

kehidupan real. Dan yang menyebabkan sulitnya matematika bagi siswa 

adalah pembelajaran matematika yang kurang bermakna. 

Secara umum, model pembelajaran matematika di sekolah masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional yang masih menunjukkan 

keabstrakan matematika sehingga siswa sulit memahaminya. Proses 

pembelajarannya hanya berpusat pada guru, siswa tidak diberi keksempatan 

untuk aktif mengembangkan pengetahuannya. Untuk memperbaiki proses 

pembelajaran tersebut maka dibutuhkan suatu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa aktif didalamnya sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna sesuai dengan KTSP. 

 



Dalam hal ini, pembelajaran akan menjadi bermakna jika mengaiktkan 

pengalaman kehidupan nyata siswa denan ide-ide atau konsep-konsep 

matematika dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, pentingnya menerapkan 

kembali konsep matematika yang telah dimiliki siswa pada kehidupan sehari-

hari atau bidang lain. Pembelajaran matematika realistik berorientasi pada 

pengalaman sehari-hari serta menerapkan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Menurut Zulkardi (2001), Pakar PMRI yang sekarang menjabat Ketua 

Program Pascasarjana Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya, PMRI 

adalah singkatan dari pendidikan matematika realistik indonesia, diadaptasi 

dari Realistic Mathematics Education (RME) yang dikembangkan oleh 

Freundenthal Institute di Belanda sejak tahun 1971. PMRI menggabungkan 

pandangan apa itu matematika, bagaimana siswa belajar matematika, dan 

bagaimana matematika harus diajarkan. Pendekatan ini menggunakan masalah 

kontekstual sebagai kritik awal (strating point) pembelajaran matematika 

Dalam PMRI, dengan pendekatan realistik masalah nyata berfungsi 

sebagai sumber dari proses belajar masalah yang nyata dan situsi nyata. 

Keduanya digunakan untuk menunjukkan dan menerapkan konsep-konsep 

matematika. Pada PMRI, pembelajaran lebih luas (kompleks) dan konsep-

konsepnya bermakna. Siswa diperlakukan sebagai partisipan yang aktif dalam 

pembelajaran sehingga mereka dapat mengembangkan ide-ide matematika. 

Dalam hal ini model pembelajarannya biasa menggunakan media. 



Media pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud untuk 

menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru maupun 

sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik ataupun warga 

belajar). Pesan (informasi) yang disampaikan melalui media, dalam bentuk isi 

atau materi  pengajaran itu harus dapat diterima oleh penerima pesan (anak 

didik), dengan menggunakan salah satu ataupun gabungan beberapa alat 

indera mereka. Bahkan lebih baik lagi bila seluruh alat indera yang dimiliki 

mampu atau dapat menerima isi pesan yang disampaikan (Latuheru, 1988: 

13). 

Model pembelajaran yang menggunakan media dapat membantu siswa 

memahami konsep matematika terutama pada tingkat sekolah dasar. Siswa 

sekolah dasar kecenderungan belum siap untuk menerima pelajaran 

matematika secara langsung. Oleh karena itu guru harus pintar mengenalkan 

matematika dalam bentuk yang berbeda yaitu dalam bentuk yang 

menyenangkan dengan mennggunakan media pembelajaran sehingga 

matematika tidak dijadikan suatu pelajaran yang menakutkan atau dianggap 

sulit. Media yang digunakan  sebenarnya media yang mudah ditemui siswa 

dalam kehidupan sehari-hari mudah diperoleh dan siswa sudah biasa 

menggunakannya agar penggunaan media tepat. 

Berdasarkan hal itu peneliti memandang bahwa penelitian tentang 

model pembelajaran di SD yang nantinya berusaha untuk menciptakan 

pengalaman pertama akan matematika yang berkesan pada setiap siswa dinilai 



sangat penting, menarik dan perlu diteliti sebagai upaya peningkatan mutu 

pendidikan pada umumnya dan pendidikan matematika pada khususnya. 

Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 16 Surakarta yang dijadikan 

subyek penelitian adalah siswa kelas II, dalam penelitian ini pembelajaran 

matematika akan diupayakan untuk lebih efektif melalui model pembelajaran 

matematika realistik berbasis media berkonteks lokal.  

 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat didefinisikan 

permasalahan diantaranya adalah masih rendahnya prestasi siswa dalam 

pelajaran matematika, motivasi dalam belajar matematika belum tampak pada 

sebagian siswa, tingkat partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran matematika 

masih rendah, kurangnya kreativitas siswa dalam melakukan proses 

pemecahan masalah pada pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya minat belajar matematika di sekolah dan pembelajaran yang 

kurang bermakna. Beberapa faktor penyebabnya adalah cara guru mengajar 

yang kurang menarik, guru masih menggunakan pendekatan konvensional 

(ceramah) dan pembelajaran belum mengaiktkan pengalaman kehidupan nyata 

siswa dengan ide-ide/ konsep-konsep matematika dan belum emnggunakan 

media pembelajaran. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diharapkan model 

pembelajaran matematika realistik berbasis media berkonteks lokal dapat 

menjadikan pembelajaran matematika semakin menarik dan menyenangkan 



serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dan 

menemukan konsep yang dipelajari.  

 
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 berbasis media berkonteks lokal. 

2. Efektivitas pembelajaran matematika dibatasi pada motivasi siswa yang 

meliputi: antusias siswa dalam belajar, mendengarkan penjelasan guru, 

menganggapi secara positif dorongan dari guru atau siswa lain, keaktifan 

siswa meliputi: bertanya, mengemukakan ide, mengerjakan soal latihan, 

kreativitas siswa meliputi: melakukan praktek, tepat dalam menggunakan 

alat dan media, pemahaman siswa meliputi: menguasai materi, 

menyelesaikan soal dengan tepat.  

3. Materi yang disampaikan adalah perkalian, pembagian, pengelompokkan 

bangun datar.   

 
D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas, 

maka didapat perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran matematika realistik berbasis media berkonteks lokal?  

2. Apakah ada peningkatan efektivitas dalam pembelajaran matematika 

dengan menerapkan model pembelajaran matematika realistik berbasis 

media berkonteks lokal?  



E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari perumusan masalah. Agar 

suatu penelitian dapat terarah dan ada batasan-batasannya tentang obyek yang 

diteliti. Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:  

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran matematika realistik berbasis media berkonteks lokal.  

2. Untuk mengetahui peningkatan efektivitas dalam pembelajaran 

matematika dengan menerapkan model pembelajaran matematika realistik 

berbasis media berkonteks lokal.  

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan terutama pengajaran matematika relistik dalam meningkatkan 

IPTEK, dan berperan  sebagai umpan balik dalam peningkatan mutu 

pendidikan. 

2. Secara Parktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru dan calon 

guru khususnya bidang studi matematika dalam proses pengajaran, 

dijadikan referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya, dan menambah 

wawasan serta pengalaman bagi penulis. 

 


