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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan adalah sistem yang digunakan untuk mengembangkan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU nomor 20 tahun 2003

bab 2 pasal 3). Berdasarkan sistem pendidikan yang bertujuan untuk

mengembangkan potensi manusia, maka diperlukan sebuah proses belajar

mengajar yang baik agar tujuan dari sistem pendidikan dapat tercapai. Proses

belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal  balik yang berlangsung

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu (Sagala. 2003: 68).

Berdasarkan uraian diatas dalam keberhasilan pembelajaran dipengaruhi

oleh interaksi antar komponen yaitu, kondisi pembelajaran dan pendekatan

pembelajaran, dengan kondisi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang

tepat maka tingkat keberhasilan pembelajaran akan semakin baik. Kondisi

pembelajaran adalah kondisi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan
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siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional

tertentu (Sagala. 2003: 68). Kondisi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran

yang baik sangat diperlukan untuk mata pelajaran matematika agar tujuan

matematika tercapai. Tujuan pembelajaran matematika adalah memecahkan

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh

(Permendiknas no 22 tahun 2006).

Menurut Freudenthal (dalam Wijaya, 2012: 20) matematika merupakan

suatu bentuk aktivitas manusia, matematika bukan sebagai produk jadi melainkan

sebagai suatu bentuk aktivitas satau proses. Siswa diharapkan dapat menggunakan

matematika dan pola pikir matematika dalam menyelesaikan persoalan

matematika. Matematika sangat penting dalam menumbuhkan pemikiran nalar,

rasional dan logis dalam penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi fakta dilapangan menunjukan bahwa prestasi belajar siswa masih

rendah serta rendahnya kemampuan siswa dalam menerapkan matematika dalam

kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan matematika realistik dengan

metode penelitian tindakan kelas. Media yang akan digunakan disesuaikan dengan

kondisi atau keadaan sekolah, misal menggunakan bahan ajar dan alat peraga

berupa bola ping pong atau bola plastik kecil. Pendekatan matematika realistik

berpatokan pada kehidupan nyata sehingga penggunaan media bisa disesuaikan

dengan keadaan sekolah. Berdasarkan hal tersebut, Kondisi pembelajaran dan
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pendekatan pembelajaran yang baik sangat diperlukan untuk mata pelajaran

matematika agar tujuan matematika tercapai (Sagala. 2003: 68).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 10

Desember 2013 di SDN Jatimudo menunjukan bahwa prestasi belajar siswa pada

mata pelajaran matematika materi operasi hitung campuran masih rendah. Hasil

observasi dipertegas dengan daftar nilai siswa kelas V SDN Jatimudo Kabupaten

Rembang pada materi operasi hitung campuran pada semester genap tahun ajaran

2011-2012 hanya 5 dari 21 siswa atau 24,28% yang telah memenuhi Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) dan pada semester genap tahun ajaran 2012-2013

hanya 9 dari 22 siswa atau 40,91% yang telah memenuhi Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM). Hal ini disebabkan karena guru hanya menggunakan metode

ceramah, urutan materi mengajar tidak runtut, media yang digunakan hanya papan

tulis, penggunaan metode yang tidak tepat dan guru hanya memberikan penugasan

serta dalam penjelasan materi guru seolah-olah menempatkan matematika sebagai

produk jadi sehingga siswa bersikap pasif dan tidak tertarik dalam mempelajari

materi matematika sehingga diperlukan sebuah pendekatan matematika yang

menyenangkan dan berbasis kehidupan sehari-hari yaitu pendekatan matematika

realistik.

Pendidikan Matematika Realistik merupakan suatu pendekatan dalam

pembelajaran matematika di Belanda. Menurut Freudenthal (dalam Wijaya, 2012:

20) matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia melandasi

pengembangan pendidikan matematika realistik (Realistic Mathematic
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Education). Dalam matematika realistik, siswa dituntut untuk bisa memahami

masalah dan berpikir secara kritis dengan mengaitkan masalah kontekstual dalam

kehidupan sehari-hari.

Van den heuvel-Panhuizen (dalam Wijaya, 2012: 20) Kata “realistic“

sering disalah artikan sebagai “Real World“, yaitu dunia nyata. Banyak pihak

menganggap bahwa pendidikan matematika realistik adalah suatu pendekatan

pembelajaran matematika yang harus selalu menggunakan masalah sehari-hari.

Penggunaan kata “realistik“ sebenarnya berasal dari bahasa belanda “Zich

Realiseren“ yang berarti untuk dibayangkan atau “To Imagine. Matematika

realistik memiliki karakteristik tersendiri karena pendekatan ini digunakan khusus

untuk mata pelajaran matematika.

Menurut Treffers (dalam Wijaya, 2012, 21: 23) merumuskan lima

karakteristik pendidikan matematika realistik Yaitu: a) Penggunaan konteks,

konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal pembelajaran

matematika. konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata namun bisa berupa

permainan, penggunaan alat peraga, atau situasi lain selama hal tersebut bermakna

dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa, b) Penggunaan metode untuk

matematisasi progresif, penggunaan model berfungsi untuk jembatan (Bridge) dari

pengetahuan dan matematika tingkat konkrit menuju pengetahuan matematika

tingkat formal, c) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa, mengacu pada Freudhental

bahwa matematika tidak diberikan kepada siswa sebagai suatu produk siap pakai,

d) Interaktivitas, Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses individu
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melainkan proses sosial, belajar siswa akan lebih singkat dan bermakna ketika

siswa saling mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka, e) keterkaitan.

Berdasarkan penelitian Aspupah tahun 2010 yang berjudul Meningkatkan

Hasil Belajar Matematika melalui Pendekatan PMRI pada kelas V SDN Parasrejo

I Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan tahun ajaran 2009-2010. Hasil

belajar siswa kelas V pada mata pelajaran matematika semester 1 dengan

menggunakan pendekatan matematika realistik yang dilakukan sebanyak 2 siklus,

siklus I tingkat keberhasilan 84,7 % dan siklus II tingkat keberhasilan mencapai

94,6%, dengan menggunakan pendekatan matematika realistik dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan uraian tersebut penting untuk diteliti tentang tingkat

pemahaman siswa dalam operasi hitung campuran melalui pembelajaran

matematika realistik sehingga siswa kelas V SDN Jatimudo Kecamatan Sulang

Kabupaten Rembang Jawa Tengah ini lebih memahami hitung campuran yang

berbasis kehidupan sehari-hari. Siswa juga menjadi pembelajar yang aktif bukan

hanya manjadi pengamat yang pasif dan bertanggung jawab terhadap

pembelajarannya sehingga dapat menghubungkan pelajaran dengan dunia nyata.

Sehingga permasalahan yang ingin dipecahkan adalah “Peningkatan Hasil Belajar

operasi hitung campuran melalui pembelajaran matematika realistik Siswa Kelas

V SDN Jatimudo Kabupaten Rembang“

1.2 Identifikasi / Fokus Masalah
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Matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia, matematika bukan

sebagai produk jadi melainkan sebagai suatu bentuk aktivitas atau proses

(Freudenthal, 1991). Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan pembelajaran

yang menyenangkan berbasis realita yaitu pembelajaran matematika realistik.

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dikembangkan berdasarkan

pemikiran Hans Freudenthal yang berpendapat bahwa matematika merupakan

aktivitas insani (human activities) dan harus dikaitkan dengan realitas (Hadi,

2003). Sehingga fokus masalah pada penelitian ini dititikberatkan pada

Peningkatan hasil belajar operasi hitung campuran melalui pembelajaran

matematika realistik Siswa Kelas V SDN Jatimudo Kabupaten Rembang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan

pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan hasil belajar

operasi hitung campuran pada siswa kelas V SDN Jatimudo Kabupaten

Rembang?

2) Bagaimana peningkatan hasil belajar materi operasi hitung campuran

dengan menggunakan pendekatan matematika realistik pada siswa

kelas V SDN Jatimudo Kabupaten Rembang?
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2).4 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran materi operasi hitung

campuran dengan menggunakan pendekatan matematika realistik pada

siswa kelas V SDN Jatimudo Kabupaten Rembang.

2) Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada materi operasi

hitung campuran dengan menggunakan pendekatan matematika

realistik pada siswa kelas V SDN Jatimudo Kabupaten Rembang.

2).5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat. Adapun manfaat yang

bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis

a) Dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

b) Dapat digunakan sebagai tambahan wawasan.

c) Memperkaya ilmu pengetahuan terutama bidang matematika

sekolah dasar.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi siswa

Manfaat penelitian ini bagi siswa adalah meningkatkan hasil

belajar serta memudahkan siswa untuk memahami materi

khususnya matematika.
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b) Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk tambahan

literatur bagi peneliti yang menggunakan penelitian metode

sejenis dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

c) Bagi guru

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah untuk digunakan atau

diterapkan pada pelajaran matematika dengan materi yang

berbeda.

d) Bagi sekolah

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah untuk digunakan atau

diterapkan pada kelas atas atau kelas rendah tidak hanya pada

kelas V, misalkan untuk kelas rendah (1-3) dan kelas tinggi (4-6).

d).6 Penegasan Istilah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam

penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1) Operasi hitung campuran merupakan operasi gabungan atau rangkaian

dari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan

pembagian.
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2) Matematika realistik adalah suatu pendekatan yang mengkaji aplikasi

matematika dalam konteks realita kehidupan.

3) Pendekatan matematika realistik adalah suatu proses belajar dengan

menerapkan kehidupan nyata ke dalam materi matematika, kehidupan

nyata bisa diambil dari pengalaman siswa sesuai dengan kehidupan

nyata..

4) Peningkatan hasil belajar adalah peningkatan perubahan kognitif yang

terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan

pendidikan.


