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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran di sekolah tidak hanya pemberian materi yang sebanyak-

banyaknya, namun memiliki tujuan untuk melatih proses interaksi yang ada dalam 

kegiatan belajar mengajar. Hal itu diperkuat oleh pendapat Hamalik (2001 : 18) yang 

menyatakan “pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta 

didik”. Selain itu, Sagala (2009 :164) berpendapat bahwa “pembelajaran adalah 

membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar 

yang merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan”. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah yang diarahkan 

untuk membangun kemampuan berpikir dan kemampuan menguasai materi pelajaran 

yang dikonstruksi dalam diri individu peserta didik.  

Matematika bagi peserta didik berguna untuk kepentingan hidup pada 

lingkungannya, untuk mengembangkan pola pikirnya, dan untuk mempelajari ilmu-

ilmu di masa depan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hartati (2013 : 1) yang 

menyatakan bahwa “matematika adalah salah satu pelajaran yang penting di Sekolah 

Dasar (SD). Buktinya, pelajaran matematika telah diperkenalkan sejak peserta didik 

menginjak kelas 1 SD bahkan dipelajari sampai ke perguruan tinggi”. Sementara itu, 

Endarsari (2011 : 30) mengemukakan bahwa “penanaman konsep matematika harus 

dikuasai sejak di bangku sekolah dasar, agar mudah memahami konsep-konsep 

selanjutnya pada jenjang yang lebih tinggi”. Berdasarkan berbagai pendapat yang 

dikemukakan, maka matematika di sekolah dasar merupakan salah satu pelajaran 
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yang sangat penting, oleh karena itu diperkenalkan sejak peserta didik pada tingkat 

dasar hingga perguruan tinggi untuk membantu dalam pemecahan permasalahan. 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar harus dilakukan secara menarik 

dengan penyajian yang mudah dipahami. Selain itu, minat dan respon peserta didik 

dapat dibangkitkan dengan cara penyajian konsep yang dimulai dari sesuatu yang 

bersifat nyata, dikarenakan bagi usia sekolah dasar sesuatu yang bersifat abstrak 

masih dipandang sebagai hal yang sulit. Jadi, dari berbagai pendapat yang 

dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar 

merupakan salah satu kajian yang penting untuk dikaji, agar peserta didik terampil 

dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri, melainkan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah materi. Sejalan dengan 

pernyataan Fathurrohman bahwa materi merupakan unsur inti yang ada dalam 

kegiatan belajar mengajar, karena bahan pelajaran itulah yang harus dikuasai oleh 

peserta didik (Fathurrohman dan Sutikno, 2010 : 14). Pemberian materi sebaiknya 

disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik, yaitu dimulai dari konkret 

menuju abstrak. Hal ini diperkuat dengan pendapat Piaget bahwa peserta didik yang 

memasuki tingkat sekolah dasar usia 6-12 tahun berada pada fase operasional 

konkret, dimana pada tahap operasional konkret peserta didik sudah bisa memahami 

operasi logis dengan bantuan benda konkret (Heruman, 2007 : 1). 

Materi yang diajarkan pada penelitian ini adalah bangun datar. Bangun datar 

dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata, yang memiliki panjang dan lebar. 

Tarigan (2006 : 63) menyatakan bahwa “bangun datar adalah abstrak, karena benda-

benda yang terlihat rata atau datar belum tentu memenuhi syarat untuk digolongkan 
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sebagai bangun datar”. Penanaman konsep bangun datar terfokus pada materi luas, 

dikarenakan kesulitan yang umum dilakukan peserta didik adalah saat mencari luas 

bangun datar gabungan. 

Penanaman materi luas bangun datar dapat diterapkan menggunakan 

pendekatan pembelajaran, salah satunya adalah pembelajaran realistik. Pembelajaran 

realistik dianggap penting dalam pembelajaran matematika, dikarenakan matematika 

harus dihubungkan dengan kenyataan yang dekat, akrab, dialami, dan relevan dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Freudenthal 

mengenai matematika, yaitu (1) mathematics must be connected to reality, dan (2) 

mathematics should be seen as a human activity (Zulkardi, 2012 : 652). 

SDN Tulusrejo 2 Malang adalah sekolah dasar yang telah menerapkan 

pembelajaran realistik, salah satunya adalah pada pembelajaran matematika. 

Pembelajaran tersebut diterapkan pada materi operasi bilangan bulat positif dan 

bilangan bulat negatif. Kegiatan yang dilakukan sangat menarik dan respon peserta 

didik aktif dan tidak terlihat bosan.  

Pembelajaran matematika dengan melibatkan kehidupan sehari-hari peserta 

didik akan terlihat lebih mudah, dikarenakan mereka belajar sesuatu yang telah 

dialami dan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, pembelajaran realistik 

belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam pembelajaran, salah satunya materi 

bangun datar. Kesulitan yang ditemukan dapat berasal dari ketidak pahaman peserta 

didik dalam menghitung, salah satunya adalah bangun gabungan. Penelitian ini 

terfokus pada materi bangun datar, khususnya adalah bahasan luas.  

Pentingnya pembelajaran matematika realistik dan penanaman konsep 

mengenai luas bangun datar, diperkuat dengan fakta yang diperoleh dari hasil 
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wawancara guru kelas IV di SDN Tulusrejo 2 Malang, bahwa tingkat ketuntasan 

peserta didik dalam mengerjakan soal luas bangun datar untuk rentang nilai 0-70 

dengan kriteria tidak lulus sebanyak 19 siswa, sedangkan untuk rentang nilai 71-100 

dengan kriteria lulus sebanyak 16 siswa (UAS Tahun Ajaran 2015/2016, SDN 

Tulusrejo 2 Malang). Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta didik masih 

kesulitan dalam memahami materi luas bangun datar, khususnya adalah luas bangun 

datar gabungan. Kesulitan yang muncul dapat berupa ketidak pahaman dalam 

mengenali bentuk bangun, memecahkan soal dan menghitung sesuai rumus. 

Kesulitan yang muncul bukan hanya dari faktor peserta didik, namun juga dari 

faktor pendidik atau guru. Materi bangun datar yang diajarkan oleh guru kurang 

melibatkan peserta didik, sehingga pada materi tersebut peserta didik terlihat bosan 

dan kurang berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Berangkat dari 

permasalahan peserta didik, guru dapat membuat pembelajaran semakin aktif dengan 

cara memodifikasi pembelajaran, misalnya dengan menggunakan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik. 

Sesuai dengan karakteristik peserta didik SD bahwa pembelajaran matematika 

dimulai dari hal konkret ke abstrak, maka pembelajaran realistik perlu dilakukan. 

Mengingat pentingnya hal tersebut, pembelajaran matematika harus dihubungkan 

dengan kenyataan yang dekat, akrab, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 

Selain itu pembelajaran yang menggunakan persoalan-persoalan realistik sebagai 

titik awal pembelajaran akan lebih memudahkan peserta didik dalam memahami 

materi atau pembelajaran. 

 Penelitian ini memfokuskan pada materi luas bangun datar. Materi tersebut 

bagi peserta didik kelas IV SD adalah materi yang wajib dikuasai karena banyak 
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materi yang saling terhubung. Jika penguasaan konsep materi belum dikuasai, maka 

akan menghambat penguasaan konsep materi selanjutnya. Berdasarkan paparan latar 

belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pembelajaran realistik 

pada materi luas bangun datar kelas IV di SDN Tulusrejo 2 Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Materi bangun datar merupakan materi dasar dalam pembelajaran matematika 

dan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemantapan konsep bagi para 

peserta didik sangat penting untuk menyelesaikan dan memudahkannya dalam 

melanjutkan bahasan selanjutnya. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, 

maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembelajaran realistik pada materi luas bangun datar kelas IV di SDN 

Tulusrejo 2 Malang? 

2. Bagaimana respon peserta didik dalam pembelajaran realistik pada materi luas 

bangun datar kelas IV di SDN Tulusrejo 2 Malang? 

3. Bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi luas bangun datar 

menggunakan pembelajaran realistik? 

C. Tujuan Penelitian 

Pembelajaran realistik merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dengan cara menghubungkan dengan kenyataan yang dekat, akrab, dialami, dan 

relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Oleh karena itu, tujuan 

penelitian yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pembelajaran realistik pada materi luas bangun datar kelas IV di 

SDN Tulusrejo 2 Malang 
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2. Menjelaskan respon peserta didik dalam pembelajaran realistik pada materi luas 

bangun datar kelas IV di SDN Tulusrejo 2 Malang 

3. Mendeskripsikan hasil belajar peserta didik pada materi luas bangun datar 

menggunakan pembelajaran realistik 

D. Manfaat Penelitian 

Keberhasilan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya 

adalah pendekatan pembelajaran. Penelitian ini menekankan pada bagaimana 

penerapan pembelajaran realisitik dalam pembelajaran. Harapan peneliti ada 

beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, baik secara teoretis maupun 

praktis.  

1. Manfaat secara teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat  memberikan masukan 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pendekatan pada pembelajaran 

matematika dan juga sebagai sumber informasi guru dalam menentukan 

pendekatan pembelajaran.  

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru 

matematika dalam mengajarkan materi luas bangun datar dengan menggunakan 

pembelajaran realistik. 

E. Batasan Penelitian 

Materi geometri di sekolah dasar terbagi menjadi dua, yaitu bangun datar dan 

bangun ruang. Batasan penelitian yang dibuat agar pembahasan tidak meluas adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas IV di SDN Tulusrejo 2 Malang. 

2. Penelitian ini membahas materi luas bangun datar persegi, persegi panjang dan 

bangun datar gabungan (persegi dan persegi panjang). 
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3. Penelitian ini membahas mengenai pembelajaran realistik pada materi luas

bangun datar.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menghindari adanya kesalahan dalam 

penafsiran variabel-variabel yang digunakan pada penelitian. Definisi tersebut 

bertujuan untuk menegaskan pengertian atau makna istilah yang dijelaskan. 

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel, sehingga perlu diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Pembelajaran matematika realistik adalah pembelajaran matematika yang

menggunakan persoalan-persoalan realistik sebagai titik awal pembelajaran.

2. Luas adalah daerah lengkungan (kurva) tertutup sederhana digabung dengan

bagian di dalamnya.

3. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang beraturan dan merupakan bagian

dari geometri, dalam penelitian ini hanya dibatasi untuk bangun datar persegi dan

persegi panjang.

4. Luas bangun datar adalah besarnya kurva tertutup sederhana pada bangun dua

dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar.




