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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan pelajaran yang diajarkan disetiap jenjang 

pendidikan. Matematika dipelajari oleh semua siswa SD, SMP, SMA bahkan 

sampai perguruan tinggi. Salah satu alasan mengapa matematika perlu diajarkan 

di setiap jenjang pendidikan karena matematika merupakan mata pelajaran 

pendukung bagi mata pelajaran lainnya. Namun kenyataan hasil belajar 

matematika siswa masih rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil survei litbang 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2007 oleh TIMMS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) yang menyatakan bahwa rata-rata 

skor prestasi matematika siswa kelas VIII di Indonesia berada signifikan di 

bawah rata-rata international yaitu berada di peringkat ke 36 dari 49 negara. Hal 

ini perlu mendapat perhatian khusus dan upaya perbaikan. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa ini karena dua faktor yaitu 

faktor dari dalam dan faktor dari luar siswa. Faktor dari dalam siswa misalnya 

rendahnya minat belajar, motivasi, sikap dan kemampuan berfikir siswa. 

Sedangkan faktor dari luar misalnya kemampuan guru dalam menguasai metode 

pembelajaran, sarana belajar dan lingkungan pendukung.   
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Pada kenyataanya hasil belajar matematika siswa kelas II di SDN Sukosari 

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan pokok bahasan bangun datar juga 

masih rendah. Berdasarkan hasil analisis nilai siswa kelas II SDN Sukosari untuk 

materi bangun datar dengan ketuntasan minimal 60, dari jumlah siswa 18 yang 

dinyatakan tuntas hanya 8 siswa (44,44%), masih ada 10 siswa yang belum 

tuntas belajar. Ini merupakan hasil pengumpulan data pra penelitian. 

Oleh karena itu perlu dikembangkan dan diterapkan suatu pembelajaran 

matematika yang tidak hanya menempatkan matematika sebagai produk jadi 

melainkan sebagai bentuk aktivitas atau proses. Menurut Prof. Hans Freudenthal 

ahli matematika dan ahli pendidikan pendiri Freudhental Instituts di Belanda 

mengatakan matematika sebaiknya tidak diberikan kepada siswa sebagai suatu 

produk jadi yang siap pakai, melainkan sebagai suatu bentuk kegiatan dalam 

mengkonstruksi konsep matematika. Pendekatan pembelajaran ini disebut 

pendekatan Realistic Mathematic Experience (RME) dimana pendekatan 

pembelajaran matematika ini berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-

hari (mathematize of everyday experience) dan menerapkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penulis ingin melakukan suatu penelitian 

tindakan kelas dengan judul sebagai berikut : “Penerapan Model Pembelajaran 

Realistics Mathematic Education (RME) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Materi Bangun Datar Siswa Kelas II SD Negeri Sukosari Kecamatan Mantup 

Kabupaten Lamongan“. 
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1.2 Rumusan Masalah 

        Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan model pembelajaran Realistics Mathematic 

Education (RME) pada siswa kelas II SD Negeri Sukosari pada mata 

pelajaran matematika pokok bahasan bangun datar? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas II SDN Sukosari mata 

pelajaran matematika dengan pokok bahasan bangun datar dengan penerapan 

model pembelajaran Realistics Mathematic Education (RME)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

       Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Mendiskripsikan penggunaan model pembelajaran Realistics Mathematic 

Education (RME) pada siswa kelas II SD Negeri Sukosari mata pelajaran 

Matematika dengan pokok bahasan bangun datar. 

2. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas II SD Negeri Sukosari 

mata pelajaran Matematika dengan pokok bahasan bangun datar setelah 

diterapkan model pembelajaran Realistics Mathematic Education (RME). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa 

pihak, antara lain : 

1. Guru 

Manfaat bagi guru adalah meningkatkan ketrampilan mengajar guru 

khususnya dalam menggunakan model pembelajaran Realistics Mathematic 

Education (RME) serta menciptakan guru kreatif, inovatif dan 

menyenangkan. 

 

2. Siswa 

         Manfaat bagi siswa adalah dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap konsep matematika, melatih siswa lebih aktif, kreatif, komunikatif, 

percaya diri serta mampu bekerjasama. 

 

3. Sekolah 

         Manfaat bagi sekolah adalah memberikan bahan informasi yang 

penting bagi pihak sekolah dalam penyelenggaraan program pendidikan dan 

pengajaran serta alternatif model pembelajaran yang efektif.  Bahwa model 

pembelajaran Realistics Mathematic Education (RME) sangat efektif 

diterapkan di sekolah dasar karena dapat meningkatkan hasil belajar 

khususnya siswa kelas II SDN Sukosari Kecamatan Mantup Kabupaten 

Lamongan pada mata pelajaran matematika pokok bahasan bangun datar. 

 


