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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Salah satu cara untuk mengendalikan peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia adalah diberlakukanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

(Kusumah, 2010:207). Pelaksanaan KTSP di sekolah menuntut guru dan peserta 

didik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

KTSP lebih menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik, ini berarti 

dalam kegiatan pembelajaran berpusat kepada peserta didik (student oriented) dan 

bukan lagi bersumber pada guru (teacher oriented). Aturan pembelajaran berpusat 

pada peserta didik ini berlaku bagi semua mata pelajaran di sekolah, termasuk 

mata pelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada dalam segala 

jenjang pendidikan. Keberadaan mata pelajaran matematika dalam dunia 

pendidikan sangatlah penting, karena matematika merupakan salah satu ilmu 

dasar yang memiliki banyak keterkaitan dengan berbagai bidang ilmu lainya. 

Matematika merupakan suatu alat yang dapat mengembangkan pola pikir dan 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga matematika perlu dibekalkan 

kepada setiap peserta didik sejak anak berada pada tingkat sekolah dasar (SD). 

Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan (Prihandoko, 2005:1) Matematika 

merupakan ilmu dasar yang sudah menjadi alat untuk mempelajari ilmu-ilmu lain, 

oleh karena itu penguasaan terhadap matematika mutlak diperlukan. 

Matematika pada tingkat SD merupakan tahap dasar penyampaian konsep 

yang nantinya akan digunakan peserta didik dalam jenjang pendidikan yang lebih 
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tinggi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik akan mudah memahami 

materi matematika jika pada penanaman konsep mereka dapat menerima dan 

memahami dengan baik. Pada tingkat sekolah dasar matematika dikenal sulit 

karena materi matematika pada dasarnya bersifat abstrak, sedangkan peserta didik 

kelas III sekolah dasar tahap perkembangan pemikiranya masih dalam tahap 

operasi konkret. Sifat materi matematika adalah berjenjang, maksudnya materi 

dikelas sebelumnya merupakan materi yang harus dikuasai, untuk belajar materi 

dikelas berikutnya. Hal ini termasuk sifat atau karakteristik “konsisten dalam 

sistemnya” (Adjie dan Sabarti, 2004:2). 

Peserta didik sekolah dasar (SD) umurnya berkisar antara 7 tahun sampai 

12 tahun, mereka berada pada fase operasional konkret, kemampuan yang tampak 

pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoprasikan 

kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret 

(Piaget dalam Heruman, 2007:1). Peserta didik pada tahap oprasional konkret 

membutuhkan alat bantu berupa media, dan alat bantu yang dapat mempermudah 

mereka untuk memahami apa yang disampaikan guru. Proses penyampaian 

pembelajaran pada oprasional konkret memiliki beberapa tahapan diantaranya, 

tahap konkret, semi konkret, semi abstrak, dan selanjutnya tahapan abstrak (Piaget 

dalam Heruman, 2007:1).  

Salah satu materi yang menjadi dasar dalam belajar matematika adalah 

operasi perkalian. Definisi perkalian yang diperkenalkan dikelas II dan III 

diperkenalkan sebagai penjumlahan berulang, karena definisi ini yang mudah 

diterima peserta didik, sebab menggunakan penjumlahan sebagai prasyaratnya 

(Adjie dan Sabarti, 2004:5). Kurikulum pengajaran matematika di kelas II mulai 
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mengenal makna perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Murid biasanya 

akan dikenalkan konsep perkalian bahwa 2 × 3 itu bermakna 3 + 3 dan bukan 2 + 

2 + 2 walaupun keduanya memberikan hasil akhir yang sama. Penguasaan peserta 

didik tentang materi perkalian akan menentukan kemampuan peserta didik dalam 

mempelajari matematika pada materi-materi selanjutnya.  

Masalah utama yang sering dihadapi dalam pendidikan matematika adalah 

rendahnya kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Kesalahan konsep pada 

tingkat sekolah dasar jika tidak segera dibenahi akan menyebabkan kesalahan itu 

terbawa sampai pada tahap dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Konsep-

konsep dalam matematika merupakan suatu rangkaian sebab akibat. Suatu konsep 

disusun berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, dan akan menjadi dasar bagi 

konsep-konsep selanjutnya, sehingga pemahaman yang salah terhadap suatu 

konsep, akan berakibat pada kesalahan pemahaman terhadap konsep-konsep 

selanjutnya (Prihandoko, 2005:1). 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada guru 

kelas III pada hari kamis tanggal 30 Mei 2013 peneliti mendapat informasi awal 

bahwa di SDN Tegalgondo 01 Malang, pada materi perkalian guru masih 

menggunakan pendekatan konvensional, metode yang digunakan masih 

didominasi dengan ceramah dan pemberian tugas yang hanya bersumber dari 

buku paket dan beberapa LKS, selain itu guru dalam  menyampaikan konsep 

cenderung mementingkan peserta didik untuk hafal perkalian 1 sampai 10 dari 

pada menanamkan konsep awal perkalian secara  matang, saat dikonfirmasi 

mengenai penggunaan media guru mengaku penggunaan media dalam 

menyampaikan materi juga masih sangat terbatas. Guru juga belum maksimal 
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dalam mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata peserta didik. Menghafal 

memang termasuk salah satu proses belajar, namun proses tersebut akan lebih 

bermakna ketika peserta didik memahami konsep secara matang terlebih dahulu. 

Proses belajar akan terjadi jika pengetahuan yang dipelajari bermakna bagi 

pembelajar (Freudenthal dalam Wijaya, 2012:3). 

Selain guru yang belum maksimal dalam menyampaikan konsep, minat 

peserta didik terhadap pelajaran matematika juga dirasa masih kurang, menurut 

hasil wawancara yang diperkuat dengan observasi pada saat pelajaran matematika 

peserta didik cenderung lebih senang bermain sendiri, ada yang asik bercerita 

dengan teman, ada yang iseng menggambar atau sekedar mencoret-coret buku 

tulis, selain itu dalam belajar peserta didik juga masih banyak mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep perkalian. Kesulitan pada konsep operasi 

perkalian yang terjadi di kelas III menurut guru kelas III terlihat ketika peserta 

didik menemui soal bentuk cerita. Peserta didik bisa menjawab soal perkalian 

dengan benar namun sebagian besar konsepnya masih belum benar. Masalah lain 

yang ada pada peserta didik adalah ketika materi matematika disampaikan 

terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari, pembelajaran itu menjadi kurang 

bermakna.  

Hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti, data yang 

diperoleh juga didukung dengan nilai ulangan harian peserta didik kelas III tahun 

ajaran 2012/2013. Peserta didik berjumlah 28 terdiri dari 13 peserta didik 

perempuan dan 15 peserta didik laki-laki dengan nilai KKM pada materi operasi 

perkalian yang harus dicapai peserta didik adalah 65, ketuntasan yang dapat 
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dicapai kelas III dari 28 peserta didik yang lulus KKM terdapat 16 peserta didik 

(57,14%) dan yang masih belum lulus terdapat 12 peserta didik (42,86%). 

 Berdasarkan uraian hasil observasi dan wawancara diatas, menunjukkan 

bahwa peserta didik mengalami kesulitan pada pelajaran matematika kususnya 

pada pemahaman konsep materi operasi hitung perkalian sehingga berakibat pada 

hasil belajar yang belum maksimal. Tujuan pembelajaran yang diinginkan tentu 

yang optimal. Untuk itu, keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses 

penemuan konsep pada proses pembelajaran sangatlah penting. Guru dituntut 

untuk melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses belajarnya, dengan 

begitu pengalaman belajar peserta didik akan berkesan dan bermakna. Salah satu 

solusi untuk dapat melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses 

belajarnya adalah dengan menerapkan pendekatan matematika realistik Indonesia 

(PMRI) dan model Learning Cycle “5E”. 

Pendekatan pembelajaran matematika realistik merupakan sebuah teori 

pembelajaran matematika yang berawal dari pandangan Hans Freudenthal. 

Pendekatan ini memandang matematika sebagai kegiatan manusia dan harus 

dikaitkan dengan realitas (Hartono dalam Aisyah, 2008:14). Penyampaian 

matematika harus dekat dan sesuai dengan kenyataan kehidupan peserta didik 

sehari-hari. Pembelajaran matematika dikemas sebagai proses penemuan kembali 

yang terbimbing. Disini peserta didik dapat mengalami proses yang sama dengan 

proses penemuan ide dan konsep matematika. Proses penemuan kembali ide dan 

konsep matematika ini dilakukan melalui matematisasi horisontal dan 

matematisasi vertikal.  
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 Selain dengan menggunakan pendekatan permasalahan realistik sesuai 

dengan hasil wawancara guru selama ini masih menggunakan metode ceramah, 

penugasan dan hafalan dan belum pernah menerapkan metode diskusi pada 

pembelajran matematika, padahal diskusi juga merupakan salah satu proses 

dimana peserta didik dapat secara aktif menemukan makna belajarnya, untuk itu 

Model pembelajaran Learning Cycle “5E” merupakan salah satu model 

pembelajaran yang cocok untuk mengaktifkan peserta didik, sehingga diharapkan 

peserta didik lebih mampu bekerja sama. Model ini merupakan pembelajaran 

efektif bersiklus, dan termasuk model pembelajaran kontruktivistik. Konsep dasar 

belajar menurut teori kontruktivisme, pengetahuan baru dikontruksi sendiri oleh 

peserta didik secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya (Lapono, 2008:25). Sebagai pembelajaran kontruktivistik, model 

Learning Cycle “5E” menempatkan peserta didik sebagai pusat perhatian utama 

dalam kegiatan pembelajaran melalui tahapan-tahapanya. Learning Cycle terdiri 

dari beberapa fase diantaranya adalah, engagement, exploration, explanation, 

extention, dan evaluation, dengan adanya lima fase itulah disebut Learning Cycle 

“5E” (Rasida, 2009:3).  

 Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dan 

model Learning Cycle “5E” merupakan pendekatan kontekstual yang dapat 

membentuk peserta didik untuk memahami konsep matematika. Pengetahuan awal 

peserta didik dalam pembelajaran ini digali terlebih dahulu, kemudian konsep 

dibangun dan dikaitkan dengan kehidupan yang nyata dan dekat dengan peserta 

didik, sehingga peserta didik dapat terlibat secara langsung selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung (Rasida, 2009:4). Proses pembelajaran seperti ini akan 
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membuat kegiatan belajar lebih bermakna bagi para peserta didik, pembelajaran 

yang bermakna akan berhubungan pula dengan meningkatnya hasil belajar peserta 

didik.  

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus 

permasalahan pada penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik 

yang belum mencapai KKM yang telah ditetapkan SDN Tegalgondo I Malang 

yaitu 65 pada materi operasi hitung perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka 

yang disebabkan karena metode yang digunakan masih konvensional yaitu 

ceramah, penugasan dan metode hafalan sehingga peserta didik kurang termotifasi 

dalam belajarnya. Guru juga belum menggunakan media pembelajaran dalam 

menyampaikan materi operasi hitung perkalian. Dengan demikian peneliti 

bermaksud menyelesaikan permasalahan tersebut melalui penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dan model Learning Cycle “5E” untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merumuskan 

permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

dan model Learning Cycle “5E” dalam meningkatkan hasil belajar operasi 

perkalian pada peserta didik kelas III SDN Tegalgondo 01 Malang? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar operasi hitung perkalian menggunakan 

Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dan model 

Learning Cycle “5E” pada peserta didik kelas III SDN Tegalgondo 01 

Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui dan mendiskripsikan penerapan Pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dan model Learning Cycle “5E” 

dalam meningkatkan hasil belajar operasi perkalian peserta didik kelas III 

SDN Tegalgondo 01 Malang. 

2. Mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan hasil belajar operasi perkalian 

menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

dan model Learning Cycle “5E”  pada peserta didik kelas III SDN Tegalgondo 

01 Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Memberi masukan terhadap pembelajaran matematika, serta menambah 

wawasan pengetahuan, dan dapat menjadi sumbangan pengembangan 

ilmu, khususnya pendidikan matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

Penggunaan Pendekatan PMRI dan model Learning Cycle “5E” dalam 

materi perkalian diharapkan peserta didik dapat meningkatkan 

keaktifannya dalam kegiatan belajarnya sehingga ketuntasan KKM dapat 

meningkat dan pemahaman konsep perkalian dapat diterima dan 

dikembangkan untuk mempermudah peserta didik memahami materi 

berikutnya. 

b. Bagi guru 

Sebagai inovasi baru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan reverensi dalam melakukan penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan penggunaan Pendekatan 

PMRI dan model Learning Cycle “5E” dalam pelajaran matematika. 

 

F. Batasan Istilah 

Agar aspek-aspek dari masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan 

menyimpang dari sasaran yang diharapkan, maka penulis membatasi penelitian ini 

pada hal-hal berikut ini: 
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1. Penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2003). 

2. Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) yang 

dimaksud merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang 

memandang matematika sebagai kegiatan manusia dan harus dikaitkan dengan 

realitas, artinya matematika harus dekat dan sesuai dengan kehidupan sehari-

hari siswa (Aisyah, 2008:7-1) 

3. Model Learning Cycle “5E” merupakan salah satu model pembelajaran yang 

berbasis pada pembelajaran kontruktifistik yang memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk lebih aktif dalam kegiatan belajarnya, model Learning 

Cycle memiliki 5 fase, engagement, exploration, explanation, extention, dan 

evaluation (Rasida, 2009:12) 

4. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang bilangan dan ruang yang 

bersifat abstrak (H.W Fowler dalam Muslich, 2007:224). 

5. Operasi hitung perkalian pada prinsipnya sama dengan penjumlahan secara 

berulang. Kemampuan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum 

mempelajari perkalian adalah penguasaan materi operasi hitung penjumlahan  

(Heruman, 2012:22). 

6. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Klasifikasi hasil belajar yang secara garis 

besar terbagi menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotoris (Bloom dalam Sudjana, 2008:22).  Dalam penelitian ini hasil 

belajar difokuskan pada ranah kognitif yang diambil melalui hasil evaluasi 

pada setiap akhir pertemuan. 


