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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditunjang 

oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi ilmu 

terapan dan ilmu pengetahuan dasar secara seimbang. Salah satu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan penguasaan pengetahuan dasar adalah dengan 

meningkatkan kemampuan dalam bidang matematika, sebab matematika 

merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang lain.  

Matematika merupakan alat yang memperjelas dan menyederhanakan 

suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi atau generalisasi untuk 

suatu studi atau pemecahan masalah. Matematika juga mampu meningkatkan 

kemampuan untuk berfikir dengan jelas, logis, teratur, dan sistematis. Hal 

itulah yang mengakibatkan pentingnya belajar matematika.  

Kalangan pendidik menyadari bahwa proses pembelajaran akan lebih 

efektif apabila siswa berpartisipasi aktif. Dengan berpartisipasi, siswa akan 

mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari aktivitas yang dilakukan, 

sehingga hasil belajar tertanam secara lebih mendalam pada diri siswa. 

Dengan demikian salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan 

kegagalan pendidikan adalah ditentukan oleh kemampuan kognitif siswa.  

Proses pembelajaran membutuhkan metode yang tepat, metode 

mengajar yang digunakan seharusnya berorientasi pada siswa yaitu siswa 
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belajar secara interaktif dan mempunyai kesempatan melakukan komunikasi 

dan argumentasi. Hal ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan memberlakukan 

kurikulum baru pada tahun 2006 yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) sebagai penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan bentuk 

operasional kurikulum dan konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi 

daerah. Penyusunan kurikulum ini melibatkan guru, kepala sekolah, komite 

sekolah dan dewan pendidikan. Guru sebagai pengembang rencana 

pelaksanaan pembelajaran seyogyanya melakukan penilaian terhadap 

efektivitas pelaksanaannya. Penilaian dapat dilakukan selama proses 

implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran maupun sesudahnya, 

sehingga kegiatan yang terbaik bagi guru sebagai pengembang kurikulum di 

sekolah adalah melakukan evaluasi kurikulum secara terus menerus, utuh dan 

menyeluruh. Pendekatan dan tehnik yang dapat digunakan dalam penilaian 

kurikulum yang berlaku itu beragam sesuai dengan sasaran, fungsi dan tujuan 

penelitian. 

 

Salah satu model pembelajaran terbaru yang diterapkan di Indonesia 

adalah Realistic Mathematic Education (RME). RME awal mula 

dikembangkan di Belanda oleh Hans Freudenthal (1905-1990) (dalam 

Suwarsono, 2001:1) dan pengaruhnya menyebar ke negara lain termasuk 

Indonesia.  

Realistic Mathematic Education (RME) sebagai suatu pendekatan baru 

dalam pembelajaran matematika memang memberikan banyak harapan kepada 
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dunia pendidikan matematika, baik di negeri Belanda maupun di berbagai 

negara yang lain, termasuk Indonesia. Harapan-harapan terhadap RME 

tersebut muncul antara lain karena adanya ciri-ciri dari RME yang sangat baik 

dan juga karena adanya kenyataan bahwa berbagai pendekatan dan gagasan 

atau inovasi dalam dunia pendidikan matematika dimasa lalu diperkenalkan 

secara luar ternyata belum dapat memberikan perubahan positif yang berarti 

baik dalam praktek pembelajaran matematika di sekolah maupun dalam 

praktek pendidikan matematika pada umumnya. Sehingga munculnya RME 

ini seolah-olah bagaikan penyelamat yang diharapkan akan dapat memberikan 

jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang selama ini muncul dalam 

praktek pembelajaran matematika di sekolah dan dalam pendidikan 

matematika pada umumnya. 

Salah satu prinsip dari RME adalah pendekatan PMR memberikan 

pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah 

suatu bidang kajian yang dapat dikontruksi dan dikembangkan sendiri oleh 

siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. 

Kondisi yang diperlukan untuk proses belajar melalui PMR itu mencakup 

kondisi yang fleksibel (bebas untuk berorientasi) lingkungan yang responsive, 

kondisi yang memudahkan untuk memusatkan perhatian dan yang bebas 

tekanan. 

RME mampu membuat siswa aktif dan guru hanya berperan sebagai 

fasilisator, motivator, dan pengelola kelas yang dapat menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan. Setiap siswa bebas mengemukakan dan 

mengkomunikasikan idenya dengan siswa lain. Selain itu penerapan RME di 

Indonesia sudah disesuaikan dengan kultur Indonesia sehingga diharapkan 
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dapat dilaksanakan dan dimengerti siswa  

Hasil belajar yang dimaksud, dilihat dari skolastik maupun non 

skolastik. Skolastik merupakan hasil belajar yang dicapai siswa secara 

kuantitatif, berarti hasil belajar yang berupa skolastik dapat dimaknai sebagai 

nilai prestasi yang dicapai siswa setelah pembelajaran. Non skolastik 

merupakan hasil belajar yang ditunjukkan dari perubahan perilaku siswa, 

berarti hasil belajar yang berupa non skolastik dapat dimaknai sebagai 

perubahan motivasi belajar ke arah yang lebih baik. 

Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai 

tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktifitas 

nyata berupa kegiatan fisik. Apabila dikaitkan dengan belajar, maka dapat 

diartikan bahwa motivasi belajar adalah kondisi psikologis dan perubahan 

energi dalam pribadi seseorang yang mendorong seseorang untuk belajar agar 

mendapatkan suatu kepandaian.Banyak cara yang dapat di upayakan untsuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa salah satu upaya untuk meningkatkan 

motivasi tersebut adalah  dengan pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME)  

Atas dasar tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui 

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) (PTK Pembelajaran 

Matematika Kelas III SDN KARANGNONGKO II Boyolali)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pembelajaran matematika realistik dilakukan oleh guru? 

2. Apakah pendekatan RME dapat meningkatkan hasil belajar non skolastik 

yang dimaknai dengan  motivasi belajar siswa pada pokok bahasan nilai 

mata uang. 

3. Apakah pendekatan RME dapat meningkatkan hasil belajar skolastik yang 

dimaknai dengan prestasi siswa pada pokok bahasan nilai mata uang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengingat tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan agar tercapainya 

hasil seperti yang diharapkan maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui cara yang tepat dalam meningkatkan hasil belajar 

matematika melalui pendekatan RME pada pokok bahasan nilai mata uang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoristis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika, utamanya pada upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui Pendekatan Realistic 

Mathematic Education. 
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Secara khusus hasil penelitian ini memberikan kontribusi kepada 

strategi pembelajaran matematika berupa pergeseran yang hanya 

mementingkan hasil ke pembelajaran yang mementingkan proses. Karena 

dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi disarankan untuk menguasai 

paradigma belajar yang menunjuk pada proses untuk mencapai hasil. 

2. Manfaat Praktis  

Bagi siswa, Pendekatan Realistic Mathematic Education dapat 

digunakan sebagai media untuk memahami konsep matematika yang 

sifatnya abstrak. Bagi guru, sebagai informasi untuk memilih suatu 

alternatif dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan Realistic Mathematic Education untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Bagi penulis, sebagai tambahan wawasan dan pengalaman 

dalam tahapan pembinaan diri sebagai calon pendidik dan bagi peneliti 

berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman 

peneliti selanjutnnya. 

 

E. Definisi Operasional Istilah 

1. Hasil Belajar Matematika 

Pada hakekatnya matematika adalah kependidikan yang berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan daya nalar serta pembinaan 

kepribadian siswa dan adanya kebutuhan yang nyata berupa tuntunan 

perkembangan riel dari kepentingan hidup masa kini dan masa mendatang 

yang senantiasa berorientasi pada perkembangan pengetahuan seiring 
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dengan kemajuan ilmu dan tehnologi. Belajar yaitu proses kegiatan yang 

berkesinambungan yang dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku 

karena pengaruh hasil dan pengalaman yang diperoleh. Jadi belajar 

diarahkan untuk membangun kemampuan berfikir dan kemampuan 

menguasai materi pelajaran. 

Hasil belajar yang dimaksud disini adalah hasil belajar yang 

dilihat dari skolastik maupun non skolastik. Skolastik merupakan hasil 

belajar yang dicapai siswa secara kuantitatif, berarti hasil belajar yang 

berupa skolastik dapat dimaknai sebagai prestasi yang dicapai siswa 

setelah pembelajaran. Non skolastik merupakan hasil belajar yang 

ditunjukkan dari perubahan perilaku siswa, berarti hasil belajar yang 

berupa non skolastik dapat dimaknai sebagai perubahan motivasi belajar 

ke arah yang lebih baik. 

2. Realistic Mathematic Education (RME)  

Realistic Mathematic Education (RME) merupakan model 

pembelajaran matematika di sekolah yang bertitik tolak dari hal-hal yang 

real bagi kehidupan siswa. Realistic Mathematic Education menekankan 

pada keterampilan berdiskusi, berkolaborasi, berargumentasi dan menarik 

kesimpulan. Jadi model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

adalah model pembelajaran yang dilaksanakan melalui proses belajar 

mandiri. 

 
 

 




