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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan berlangsung tidak tanpa suatu alasan atau tujuan. 

Pendidikan merupakan proses yang berfungsi membimbing siswa di dalam 

kehidupan, yakni membimbing perkembangan diri sesuai dengan tugas-tugas  

perkembangan yang harus dijalani siswa itu sendiri. Tugas perkembangan 

tersebut mencakup kebutuhan hidup, baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat. Bilamana ditinjau secara luas akan tampak jelas bahwa 

proses kedewasaan manusia yang hidup dan berkembang adalah manusia yang 

selalu berubah dan perubahan itu merupakan hasil belajar.  

Setiap kegiatan pendidikan merupakan bagian dari suatu proses yang 

diharapkan untuk menuju ke suatu tujuan (Djumransjah, 2006:114). Secara 

umum, tujuan diberikannya pendidikan matematika di sekolah adalah 

mempersiapkan diri siswa dalam menghadapi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta membantu siswa bermatematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai obyek yang 

bersifat abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan 

dalam belajar matematika sehingga diperlukan adanya suatu cara yang dapat 

mempermudah siswa dalam belajar. Prestasi matematika yang dicapai siswa 



baik secara nasional maupun internasional belum begitu memuaskan. Banyak 

siswa yang nilai matematikanya tidak memenuhi standar kelulusan dalam 

UAN.  

Rendahnya prestasi matematika siswa tidak hanya disebabkan dari 

siswa yang mengalami masalah dalam belajar matematika, tapi juga 

dipengaruhi oleh kurangnya kualitas materi pembelajaran, metode 

pembelajaran yang mekanistik serta buruknya sistem penilaian. Selain itu, 

belajar matematika siswa juga belum bermakna sehingga pengertian siswa 

tentang konsep masih sangat lemah. Mengaitkan  pengalaman kehidupan 

nyata anak dengan ide-ide matematika dalam pembelajaran di kelas penting 

dilakukan agar pembelajaran bermakna (Soedjadi, 2000; Price, 1996; 

Zamroni, 2000) dalam Zainurie (2007). Guru dalam proses pembelajaran di 

kelas tidak mengaitkan dengan skema yang telah dimiliki oleh siswa serta 

kurangnya  kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk menemukan 

kembali dan mengkontruksi sendiri ide-ide matematika sehingga siswa tidak 

berperan sebagai subyek belajar, melainkan hanya sebagai obyek belajar saja.  

Hal ini dapat mengakibatkan kreativitas siswa tidak dapat berkembang. 

Siswa tidak bisa berkreasi dan memunculkan ide atau gagasan dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Kreativitas siswa dalam pembelajaran 

matematika  sangat dibutuhkan karena matematika memerlukan kecerdasan, 

keterampilan menganalisa, dan berpikir abstrak. 



Pembelajaran yang aktif dan dapat meningkatkan kreativitas siswa 

dalam proses pembelajaran dapat diwujudkan dengan menggunakan media 

sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam menemukan konsep. Dengan 

adanya media dalam pembelajaran matematika, kreativitas siswa dapat 

meningkat dan mereka dapat menemukan sendiri konsep dari suatu materi 

sehingga akan berdampak pada adanya peningkatan prestasi belajarnya. 

Model pembelajaran matematika realistik dengan menggunakan media 

pembelajaran dapat digunakan sebagai salah satu solusi bagi permasalahan 

tersebut. Model pembelajaran ini dilaksanakan dengan menempatkan realitas 

dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah 

realistik digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika 

atau pengetahuan matematika formal. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

tingkat ketersediaan dan keterpakaian media berkonteks lokal dalam 

penerapan model pembelajaran realistik yang dapat meningkatkan kreativitas 

siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, timbul beberapa masalah yang 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan 

rendahnya kreativitas siswa. 



2. Kurangnya penggunaan media dalam proses pembelajaran menyebabkan  

pemahaman siswa terhadap materi masih rendah. 

3. Penggunaan model pembelajaran yang kurang bervariatif menyebabkan 

prestasi belajar siswa rendah. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian tahun I dimana pada 

penelitian tahun I masalah dibatasi pada perumusan kompetensi 

bermatematika dan merancang model awal pembelajaran matematika yang 

berkonteks lokal. Sedangkan penelitian tahun II  masalah dibatasi pada 

analisis, ujicoba, pengembangan, evaluasi, dan revisi model awal 

pembelajaran matematika. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian 

tahun II. 

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada : 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

matematika realistik. 

2. Pada proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran berkonteks 

lokal, yaitu media yang tersedia dan mudah diperoleh di lingkungan. 

3. Kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada kreativitas 

siswa dalam menggunakan media pembelajaran dan kreativitas dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. 

 

D. Rumusan Masalah 



Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat ketersediaan dan keterpakaian media berkonteks lokal 

yang digunakan dalam penerapan model pembelajaran matematika 

realistik pada SD ? 

2. Adakah peningkatan kreativitas siswa setelah dilakukan pembelajaran 

matematika realistik yang menggunakan media berkonteks lokal? 

 

E. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui tingkat ketersediaan dan keterpakaian media dalam 

penerapan model pembelajaran matematika realistik pada SD. 

b. Mengetahui adanya peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

  

F. Manfaat penelitian 

a. Membantu guru SD mempermudah penyampaian materi dan 

penanaman konsep matematika yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

lokal (kontekstual). 

b. Membantu guru SD mengetahui media yang sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan dalam model matematika realistik. 

c. Menambah wawasan guru SD dalam hal penyampaian materi yang 

lebih variatif. 



d. Proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat siswa 

menjadi jenuh dapat membantu siswa dalam menyerap konsep 

matematika dengan mudah dan tidak akan terlupakan. 

e. Menjadikan siswa lebih aktif dan merasa tertarik dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

 


