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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang 

memegang peranan penting. Suatu negara dapat mencapai sebuah kemajuan jika 

pendidikan dalam negara tersebut kualitasnya baik. Tinggi rendahnya kualitas 

pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal dalam suatu negara 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi pendidikan formal 

yang berada di sekolah bisa berasal dari siswanya, pengajarnya, sarana 

prasarananya, dan bisa juga karena faktor lingkungannya. Hal ini sebagai mana 

tercantum dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional (2009: 69) pasal 1 yang berbunyi: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pemaparan dari guru, bidang studi matematika sering kali menjadi 

ketakutan tersendiri atau salah satu mata pelajaran yang kurang disukai siswa. 

Bahkan, bisa menjadi mata pelajaran yang sangat ditakuti siswa. Oleh karena itu, 

guru dituntut memotivasi siswa untuk lebih menarik perhatian siswa, sehingga 

anggapan seperti itu tidak lagi menghinggapi siswa. Salah satunya dengan 

penggunaan metode, pendekatan dan media pembelajaran yang tepat dan menarik 

untuk siswa. 
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Kenyataannya saat ini menunjukkan bahwa matematika memang menjadi 

salah satu mata pelajaran yang banyak dihindari siswa. Banyak siswa 

beranggapan belajar matematika itu sulit. Siswa cenderung belajar pasif sehingga 

ketercapaian rata-rata hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Kenyataan ini mungkin disebabkan sifat abstrak matematika. Mungkin pula 

karena selama ini siswa hanya cenderung diajar untuk menghafal konsep dan 

prinsip matematika, tanpa disertai pemahaman yang baik. 

Salah satu cabang matematika yang di anggap sulit adalah geometri. 

Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar geometri. Para guru 

umumnya sulit dalam menjelaskan tentang materi bangun datar simetri. Tidak 

heran siswa menjadi bingung ketika mempelajarinya, padahal konsep tersebut 

berada di sekitar lingkungan. Bangun datar simetri merupakan salah satu bab yang 

bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipastikan siswa yang 

menguasai materi tersebut akan mudah untuk menguasai materi matematika 

lainnya, dan juga memotivasi mereka untuk belajar matematika. 

Dan juga dalam kegiatan pembelajaran sejauh ini masih didominasi oleh 

guru, siswa kurang dilibatkan sehingga terkesan monoton dan timbul kejenuhan 

pada siswa. Sejalan dengan hal tersebut, para pemerhati pendidikan senantiasa 

ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu inovasi 

pendidikan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik. 

Pendidikan Matematika Realistik (PMR) adalah suatu teori dalam 

pendidikan matematika yang dikembangkan pertama kali di negeri Belanda. 

Dalam PMR, proses belajar mempunyai peranan penting. Rute belajar (learning 
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route) dimana siswa mampu menemukan sendiri konsep dan ide matematika, 

harus dipetakan, sebagai kesempatan kepada siswa untuk memberikan kontribusi 

terhadap proses belajar mereka. Untuk menekankan bahwa proses lebih penting 

daripada hasil, dalam pendekatan matematika realistik digunakan istilah 

matematisasi, yaitu proses pembentukan konsep matematika di pikiran siswa. 

Menurut Trefers dalam (Turmuzi, 2004: 184), “pendekatan matematika 

realsitik menggunkan dua komponen matematisasi dalam proses pembelajaran 

matematika yaitu matematisai horizontal dan vertikal.” Matematisasi horizontal 

berarti bergerak dari dunia nyata ke dunia simbol, sedangkan matematisasi 

vertikal berarti bergerak di dalam dunia simbol itu sendiri. Dengan kata lain 

menghasilkan konsep, prinsip, atau model matematika dari masalah kontekstual 

sehari – hari termasuk matematisasi horizontal, sedangkan menghasilkan konsep, 

prinsip, atau model matematika sendiri termasuk matematisasi vertikal. Dalam 

suatu pembelajaran khususnya pembelajaran matematika selalu disertai dengan 

terjadinya proses matematisasi, baik matematisasi horizontal maupun 

matematisasi vertikal. Kedua proses matematisasi ini bukan merupakan proses 

yang saling terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi merupakan suatu 

proses yang berjalan dengan saling beriringan. 

Pendekatan pembelajaran matematika yang mengaitkan pengelaman anak 

dengan konsep – konsep matematika adalah Pendidikan Matematika Realistik 

(PMR). Dalam pengalaman sering dijumpai bahwa soal – soal kontekstual yang 

umumnya dibatasi pada aplikasi yang dijumpai pada bagian akhir dari kegiatan 

belajar mengajar di kelas, bahkan seringkali hanya dipandang sebagai pengayaan 

dari materi yang telah dipelajari. Dalam kegiatan PMR soal kontekstual 
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ditempatkan di awal pembelajaran serta berperan sebagai pemicu terjadinya 

penemuan oleh murid. 

Berdasarkan penjelasan diatas nantinya peserta didik akan menemukan 

pengetahuan Matematika formal. Hal ini sejalan dengan teori Pendidikan 

Matematiak Realistik di atas, dengan demikian pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan PMR dapat dikaitkan dengan hasil belajar matematka 

siswa. Untuk mengetahui seberapa besar kaitan atau pengaruh Pendekatan PMR 

terhadap hasil belajar matematika siswa, diperlukan penelitian lebih lanjut. Untuk 

itulah penulis memilih judul skripsi yaitu “PENGARUH PENGGUNAAN 

PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTSIK TERHADAP HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS IV SDN KEDUNGREJO 

JOMBANG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, 

adapun rumusan masalah yang diajukan peneliti yaitu : “Apakah Pendeketan 

Matematika Realistik mempengaruhi hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Kedungrejo Jombang ?” 

1.3 Tujuan Peneitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan Pendekatan Matematika 

Realistik terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN Kedungrejo Jombang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan motivasi 

belajar siswa dan memvariasikan pembelajaran agar lebih bermakna. Sedangkan 

secara spesifik manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

a. Mengetahui penerapan matematika dalam kehidupan nyata 

b. Meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika 

c. Menumbuhkan semangat belajar peserta didik 

2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan pengetahuan guru tentang pemecahan masalah peserta 

didik dalam pembelajaran matematika 

b. Memberikan masukan yang bermanfaat bagi tenaga pengajar tentang 

pendekatan pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar 

peserta didik 

3. Bagi Sekolah 

a. Secara tidak langsung akan membantu memperlancar, proses belajar 

mengajar. 

b. Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan sekolah khususnya dalam belajar matematika 

4. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematiak terutama peningkatan hasil 

belajar matematika melalui pembelajaran dengan pendekatan matematika 

realistik. 
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1.5 Definisi Istilah 

Istilah dipakai dalam penelitian ini banyak untuk memberikan kesamaan 

pandang, maka peneliti memberikan penegasan. Adapun istilah – istilah yang 

dipakai berikut penjabarannya. 

1. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari suatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak atau perbuatan seseorang (Alya, 2009 : 539). 

2. Pendekatan pendidikan matematika realistik adalah teori pembelajaran yang 

bertitik tolak dari hal – hal “real” bagi siswa, menekankan ketrampilan 

“prosses of doing mathematics”, berdiskusi dan berkolaborasi, 

beragumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan 

sendiri (“student inventing” sebagai kebalikan “teacher telling”) dan pada 

akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik 

individual maupun kelompok (Zulkardi, 2001: 2). 

3. Makna hasil belajar ialah perubahan – perubahan yang terjadi pada diri 

siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai 

hasil dari  kegiatan belajar (Susanto, 2013 : 5). Anak yang berhasil dalam 

belajar adalah yang berhasl mencapai tujuan – tujuan pembeajaran atau 

tujuan intruksional. 

4. Matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah 

yang dihadapi manusia; suatu cara menggunakan informasi, menggunakan 

pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang 

menghitung, dan yang paling penting adalah memikirkan dalam diri 

manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan – hubungan 

(Mulyono, 2003 : 252). 
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1.6 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan mengingat permaasalahan yang cukup 

luas maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Masalah akan dibatasi pada: 

1. Pokok bahasan yang akan dijadikan penelitian adalah tentang 

mengidentifikasi bangun datar simetris 

2. Pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik yang dimaksud 

adalah berdasrkan pada ide bahwa matematika merupakan aktivitas manusia 

dan matematika harus di hubungkan secara nyata terhadap konteks 

kehidupan sehari – hari. 

3. Hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes individu siswa dengan materi 

mengidentifikasi benda – benda dan bangun datar simetri. 


