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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua 

pihak dapat memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan mudah dari 

berbagai sumber dan tempat di dunia. Selain perkembangan yang pesat, 

perubahan juga terjadi dengan cepat. Karenanya diperlukan kemampuan untuk 

memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Kemampuan ini membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis dan 

kritis yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran 

yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Matematika merupakan 

salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Tidak mengherankan jika pelajaran matematika dalam pelaksanaan 

pendidikan diberikan kepada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu dilihat dari porsi jam pelajarannya, 

matematika diberikan lebih banyak dibanding pelajaran yang lain. 

Namun sampai saat ini masih banyak siswa yang merasa matematika 

sebagai mata pelajaran  yang sulit, tidak menyenangkan, bahkan momok yang 

menakutkan. Hal ini dikarenakan masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika. 
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Pada umumnya guru mengajarkan matematika dengan menerangkan 

konsep dan operasi matematika, memberi contoh mengerjakan soal, serta 

meminta siswa untuk mengerjakan soal yang sejenis dengan soal yang sudah 

diterangkan guru. Model ini menekankan pada menghafal konsep dan 

prosedur matematika guna menyelesaikan soal. Model pembelajaran ini 

disebut model mekanistik (Freudhental, 1973). Guru menekankan 

pembelajaran matematika bukan pada pemahaman siswa terhadap konsep dan 

operasinya, melainkan pada pelatihan simbol-simbol matematika dengan 

penekanan pada pemberian informasi dan latihan penerapan algoritma. Guru 

bergantung pada metode ceramah, siswa yang pasif, sedikit tanya jawab, dan 

siswa mencatat dari papan tulis.  

Menurut Van de Henvel-Panhuizen (2000) dalam Zainurie (2007), bila 

anak belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari maka 

anak akan cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan 

matematika.  Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran matematika di kelas 

hendaknya ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika 

dengan pengalaman anak sehari-hari.  Selain itu, menerapkan kembali konsep 

matematika yang telah dimiliki anak pada kehidupan sehari-hari atau pada 

bidang lain sangat penting dilakukan.   

Salah satu pembelajaran matematika yang berorientasi pada 

matematisasi pengalaman sehari-hari (mathematize of everyday experience) 

dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari 

adalah  Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) (Zainurie, 2007).  PMR 
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pertama kali dikembangkan dan dilaksanakan di Belanda oleh Hans 

Freudenthal dan dipandang sangat berhasil untuk mengembangkan pengertian 

siswa. PMR menggabungkan pandangan tentang apa itu matematika, 

bagaimana siswa belajar matematika dan bagaimana matematika harus 

diajarkan. Siswa tidak boleh dipandang sebagai obyek belajar, melainkan 

sebagai subyek belajar sehingga diharapkan siswa benar-benar mampu 

menguasai konsep. 

Pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses 

komunikasi. Dalam proses komunikasi, kehadiran media sangatlah penting 

agar pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima oleh 

komunikan secara efektif. Demikian juga dalam pembelajaran, agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien maka diperlukan media 

pembelajaran yang memudahkan siswa belajar. Apalagi pada pembelajaran 

matematika yang memiliki tingkat kesulitan dan keabstrakan konsep yang 

lebih tinggi dibanding dengan mata pelajaran yang lain.  

Pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah 

kontekstual (contextual problem) sebagai titik tolak dalam belajar matematika. 

Perlu diketahui bahwa suatu hal yang bersifat kontekstual dalam lingkungan 

siswa di suatu daerah, belum tentu bersifat konteks bagi siswa di daerah lain. 

Oleh karena itu pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik harus 

disesuaikan dengan keadaan tempat tinggal siswa. Dalam hal ini, media 

berkonteks lokal Surakarta adalah media yang disesuaikan dengan kondisi di 

sekolah dan lingkungan sekitarnya di daerah Surakarta di mana penelitian ini 
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dilakukan. Media yang digunakan mudah ditemukan di daerah Surakarta serta 

efektif dan efisien. Media dapat berupa barang bekas, benda-benda di sekitar 

kelas maupun benda yang sering dilihat siswa dalam kehidupannya.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang upaya mengatasi kesulitan belajar matematika siswa kelas IV SD 

melalui model pembelajaran matematika realistik berbasis media dan 

berkonteks lokal Surakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan bahwa 

siswa masih mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Selain 

pemahaman siswa yang masih lemah juga disebabkan ketergantungan siswa 

akan penjelasan guru. Akibatnya adalah siswa tidak memiliki alternatif lain 

dalam mengerjakan soal sehingga ketika ada kesulitan maka siswa tidak 

memiliki pegangan lainnya untuk dijadikan panduan. 

Pembelajaran matematika belum bermakna karena dalam pembelajaran 

siswa hanya belajar tentang simbol-simbol matematika dengan penekanan 

pada pemberian informasi dan latihan penerapan algoritma. Dalam 

pembelajaran matematika tidak dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. 

 

C. Pembatasan Masalah 
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Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlakukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini 

dibatasi hal-hal berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

matematika realistik. 

2. Pada proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran berkonteks 

lokal Surakarta, yaitu media yang tersedia dan mudah diperoleh  di 

lingkungan Surakarta. 

3. Kesulitan belajar matematika siswa dibatasi pada ketidakmampuan siswa 

dalam memahami konsep-konsep matematika sehingga tidak dapat 

mengaplikasikannya dalam pemecahan soal. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka permasalahan di dalam 

penelitian ini adalah : Apakah penerapan model pembelajaran matematika 

realistik berbasis media dan berkonteks lokal Surakarta mampu mengatasi 

kesulitan belajar matematika pada siswa kelas IV SD? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan bagian yang penting dari suatu penelitian 

karena akan menentukan arah dari hasil penelitian secara terperinci. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dan menguji apakah penerapan model pembelajaran matematika realistik 
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berbasis media dan berkonteks lokal mampu mengatasi kesulitan belajar 

matematika pada siswa kelas IV SD. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang terkait. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar matematika siswa melalui model pembelajaran 

matematika realistik berbasis media dan berkonteks lokal. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan belajar matematika siswa 

melalui model pembelajaran matematika realistik berbasis media dan 

berkonteks lokal. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat untuk guru, siswa dan sekolah. 

a. Bagi guru, dapat memperluas pengetahuan tentang model 

pembelajaran dan mempermudah usaha guru dalam menjelaskan 

materi pelajaran matematika kepada siswa agar lebih mudah dipahami. 

b. Bagi siswa, dengan adanya model pembelajaran matematika realistik 

berbasis media dan berkonteks lokal ini dapat membangkitkan minat 
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belajar, mempercepat daya serap terhadap materi yang disampaikan 

dan mengatasi kesulitan belajar matematika. 

c. Bagi sekolah hasil penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran matematika. 

 
 


