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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

 Pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami 

pengembangan. Pada tahun ajaran 2013 / 2014  kurikulum baru mulai 

diberlakukan, yakni Kurikulum 2013 (K13) yang merupakan pengembangan 

kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  K13 

dalam paparan wakil menteri pendidikan dan kebudayaan RI bidang pendidikan 

dalam konsep dan implementasi kurikulum 2013 (2014:24) mengatakan 

kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, 

inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

terintegrasi. 

 Pada awal tahun ajaran 2017 / 2018, K13 mengalami revisi yang 

menjadikan mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri atau tidak 

terintegrasi dengan tema untuk kelas tinggi yaitu kelas IV, V dan VI. Matematika 

merupakan satu dari sekian mata pelajaran yang diberikan sejak pendidikan dasar 

hingga pendidikan tinggi. Hal ini seperti yang tertera dalam Permendikas No. 20 

(2003:19) yang menyatakan bahwa matematika merupakan satu dari beberapa 

mata pelajaran yang wajib diberikan dari sekolah dasar hingga menengah pertama. 

Mata pelajaran matematika pada tingkat pendidikan dasar dan menengah memiliki 

ciri-ciri pada penentuan nalar dan pembentukan sikap dan memberikan penataan 

pada aspek keterampilan dalam implementasinya, yang dimulai dari hal 
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yang kongkrit menuju abstrak, hal yang sederhana menuju kompleks 

(Supardi, 2012:5).   

 Panduan Pembelajaran Matematika dan PJOK (2016:2) menyatakan 

bahwa pemisahan mata pelajaran Matematika dalam buku tema didasarkan pada 3 

alasan sebagai berikut: (a) matematika memiliki karakteristik objek kajian dan 

metode yang berbeda dengan mata pelajaran lain; (b) kebermaknaan pembelajaran 

matematika di SD/MI salah satunya dapat ditingkatkan melalui pembelajaran 

matematika dalam konteks dunia nyata siswa; (c) kebermaknaan pembelajaran 

merupakan energi bagi peningkatan motivasi belajar siswa.  

 Pembelajaran matematika dapat dikatakan berhasil apabila siswa dapat 

menghadapi dunia yang terus berkembang dengan pemikiran yang logis, rasional, 

kritis, cermat, jujur, efektif, dan efesien (Waluyo, dkk., 2016: 1). Hal ini sesuai 

dengan tujuan pembelajaran matematika yang terdapat dalam panduan 

pembelajaran matematika dan PJOK (2016:12), yaitu agar siswa memiliki 

kecakapan atau kemahiran matematika, sebagai bagian dari kecakapan hidup yang 

harus dimiliki siswa dalam mencapai keterampilan abad 21 terutama dalam 

pengembangan berpikir kritis melalui penalaran yang masuk akal dalam 

menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah; 

peningkatan kreatifitas untuk mengembangkan, melaksanakan, dan 

menyampaikan gagasan-gagasan baru, bersikap terbuka dan responsif terhadap 

perspektif baru dan berbeda; keterampilan memahami, mengelola, dan 

menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, 

tulisan, dan multimedia; bekerjasama berkelompok dan kepemimpinan, 
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beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggungjawab, bekerja secara produktif, 

berempati, dan menghormati perbedaan perspektif.  

 Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pembelajaran matematika 

adalah dengan mengembangkan salah satu komponen penting dalam pembelajaran 

yaitu penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan untuk memperoleh data dan informasi tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik. Penilaian juga digunakan untuk mengumpulkan data dan 

informasi tentang kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran sehingga 

dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses 

pembelajaran. (Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar, 2015:5)   

Menurut Hartini, dkk. (2015:2) lemahnya kurikulum matematika di 

Indonesia disebabkan oleh penekanan pada aspek penguasaan dasar menghitung 

(basic skills) yang sifatnya prosedural. Selain itu banyak anggapan dari 

masyarakat sekitar bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang sulit. Hal ini 

tidak hanya menjadi asumsi bagi peserta didik, tetapi orangtua, guru bahkan 

masyarakat sekitar. Hal ini sejalan seperti yang diungkapkan Sembiring (2010: 

33), “mathematics is difficult and unpleasent: children are afraid of it, teachers 

get a headache from it, parents are confused by it”. Matematika itu sulit dan tidak 

menyenangkan:  murid takut, guru pusing, orangtua bingung. 

Salah satu materi matematika yang dianggap sulit adalah bangun datar. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada kelas IV di  SDN 

Lowokwaru 3 Malang yang  meliputi observasi, wawancara, dan kajian bahan ajar 

pada 16 Desember 2017 didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil observasi awal 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas IV pada materi bangun datar masih 
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rendah dengan rata-rata 5,8 dengan kkm 7,5. Padahal guru telah menggunakan 

media dalam pembelajaran yaitu berupa kardus bekas dalam memahami materi 

keliling dan luas bangun datar dengan model pembelajaran yang kooperatif. Hasil 

wawancara yang dilakukan dengan guru kelas IV mengatakan bahwa siswa belum 

dapat memahami konsep matematika secara utuh. Contohnya dalam materi 

bangun datar siswa mengalami kesulitan saat diminta mencari panjang persegi 

jika diketahui luas dan lebarnya.  

Hasil kajian bahan ajar berupa lembar kerja siswa (LKS), dan soal evaluasi 

ditemukan instrumen penilaian berupa soal-soal yang digunakan sebagian besar 

masih bersifat prosedural dengan teknis penyajian yang berulang-ulang hingga 3 

nomor seperti dalam LKS “Ruang aula di sekolah berbentuk persegi panjang. 

Ukuran panjangnya 23m dan lebar 12m. Berapakah luas ruang aula tersebut?” 

“Kebun Pak Toni berbentuk persegi panjang dengan ukurang panjang 12 meter 

dan lebar 9 meter. Berapakah luas kebun Pak Toni?” dan soal-soal yang 

berulang-ulang dalam bentuk gambar segitiga yang mencari luas dari segitiga 

tersebut.  

Analisis kebutuhan berdasarkan kajian pendahuluan yang telah dilakukan 

adalah kelas IV B dan C SDN Lowokwaru 3 Malang membutuhkan instrumen 

penilaian berupa soal-soal yang tidak bersifat prosedural dengan teknis penyajian 

tidak berulang-ulang yang sesuai dengan keterampilan yang harus dikembangkan 

pada mata pelajaran matematika abad 21 yaitu melatih siswa berpikir kritis dan 

memecahkan masalah, salah satunya adalah instrumen penilaian berbasis realistic 

mathematic education (RME). 
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RME merupakan sebuah pendekatan pembelajaran matematika yang 

mengacu pada permasalahan-permasalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari, sehingga siswa dapat untuk memproduksi, berkreasi, dan memecahkan 

masalahnya sendiri dengan menggunakan konsep matematika yang telah dimilki 

sebelumnya (Yuniawatika, 2016:2).  Selanjutnya, Setiani (2011:3) menambahkan 

bahwa  salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika adalah dengan menggunakan pembelajaran matematika 

realistik. Hal ini sesuai dengan manfaat RME seperti yang diungkapkan oleh 

Jarmita & Hazami (2013:2) bahwa dengan RME pembelajaran matematika lebih 

menarik karena dapat membuat matematika tidak terlalu formal dan abstrak.  

 Perangkat pembelajaran tentunya juga harus di sesuaikan dengan 

karakteristik siswa. Karakteristik siswa sekolah dasar seperti yang diungkapkan 

oleh  Negara, dkk. (2013:1)  bahwa  siswa sekolah dasar berada pada tahap 

operasional konkret, dalam tahap perkembangan piaget. Hal ini menandakan 

bahwa pembelajaran seharusnya menggunakan masalah yang dapat dibayangkan 

oleh siswa (realistik) sesuai dengan prinsip RME yaitu terlibatnya matematika 

siswa dalam konteks yang bermakna (Sarbiyono, 2016:4). Instrumen penilaian ini 

berisikan soal-soal yang dapat melatih siswa untuk memahami konsep dengan 

cara atau modelnya sendiri. Selain itu instrumen ini juga menggunakan 

penedekatan kontekstual yaitu pendekatan dengan konteks nyata yang dekat 

dengan kehidupan siswa. 

Penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah penelitian dengan Judul 

Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Disiplin pada Pembelajaran Bahasa 

Prancis Tingkat SMA Kelas X SMAN 1 Magelang penelitian dilakukan oleh Titis 
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Mangesti pada tahun 2012 dengan hasil instrumen yang valid dan realible; 

selanjutnya pengembangan Instrumen Penilaian dalam Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI) di SMPN 17 Palembang penelitian dilakukan oleh 

Tuti Rahayu, Purwoko dan Zulkardi pada tahun 2008 dengan hasil instrumen 

penilaian yang valid dan efektif; dan Pengembangan Bahan Ajar Keliling, Luas 

Persegi dan Persegi Panjang dengan Pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia. Penelitian dilakukan oleh Syutaridho, Zulkardi dan Yusuf 

Hartono pada tahun 2012 dengan hasil bahan ajar yang valid dan praktis.  

Penelitian dengan judul “Pengembangan Instrumen Penilaian Matematika 

Realistic Mathematich Education (RME) pada Mata Pelajaran Matematika 

Materi Bangun Datar untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” baru dan penting 

dilakukan. Melalui penelitian ini diharapkan terciptanya instrumen penilaian yang 

valid dan efektif yang dapat menjawab kebutuhan yang ada di SDN Lowokwaru 3 

Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengembangan instrumen penilaian berbasis RME pada mata 

pelajaran matematika materi bangun datar untuk siswa kelas IV sekolah 

dasar yang valid? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian dan pengembangan yang dilakukan antara lain sebagai 

berikut.  
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1. Untuk mengembangkan instrumen penilaian berbasis RME pada mata 

pelajaran matematika materi bangun datar untuk siswa kelas IV sekolah 

dasar yang valid 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk merupakan deksripsi mengenai produk yang akan 

dikembangkan yang meliputi karakteristik produk yang diharapkan. Berikut 

merupakan spesifikasi produk yang diharapkan. 

1. Isi 

Spesifikasi produk dalam konteks isi adalah sebagai berikut. 

a. Instrumen penilaian ini mencakup dua aspek penilaian, yaitu 

penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. 

b. Instrumen pada ranah pengetahuan berupa lembar soal uraian 

objektif yang terdiri dari soal cerita, dan gambar serta pedoman 

skor untuk guru. 

c. Instrumen pada ranah psikomotorik berupa lembar unjuk kerja dan 

pedoman skor untuk guru. 

 

2. Tampilan  

a. Wujud fisik produk pengembangan ini berupa instrumen penilaian 

mata pelajaran matematika materi bangun datar untuk kelas IV 

sekolah dasar yang terdiri dari 25 lembar dengan bentuk buku. 

b. Sampul instrumen penilaian bertuliskan “Instrumen Penilaian 

berbasis RME untuk materi bangun datar kelas IV Sekolah dasar” 
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dengan font ocd a std ukuran 20 spasi 2 dengan gambar bangun 

datar. 

c. Font yang digunakan dalam isi adalah Times New Roman berwarna 

hitam dengan ukuran huruf 14 dan spasi 1,5cm. 

d. Bahan lembar Instrumen penilaian ini menggunakan kertas A5 

dengan berat 70gram. 

e. Komponen dalam pengembangan intrumen penilaian terdiri dari 

sampul, kata pengantar, daftar isi, materi sekilas tentang RME, 

soal-soal, kunci jawaban beserta pedoman skor, daftar pustaka, dan 

profil penulis. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan instrumen penilaian berbasis 

Realistic Mathematic Education (RME) pada mata pelajaran matematika materi 

bangun datar untuk kelas IV sekolah dasar antara lain: 

1. Bagi guru 

Dapat digunakan sebagai alternatif penilaian serta masukan dalam 

mengukur hasil belajar. 

 

2. Bagi siswa 

Dapat digunakan sebagai khasanah ilmu bagi siswa bahwa instrumen 

penilaian dapat membangun pengetahuan sendiri dan dekat dengan 

kehidupan.  
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3. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai referensi atau sumber masukan dalam melakukan 

instrumen penilaian lainnya.  

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi dan keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan produk ini 

antara lain: 

a. Asumsi 

1) Siswa sudah menguasai penjumlahan dan pengurangan 

2) Siswa dapat menghitung perkalian dan pembagian puluhan dengan 

puluhan 

b. Keterbatasan  

1) Instrumen penilaian matematika untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar 

2) Instrumen penilaian hanya mencakup ranah pengetahuan dan 

keterampilan. 

3) Instrumen penilaian hanya pada materi bangun datar dengan kompetensi 

inti dan kompetnsi dasar sebagai berikut. 

3.  Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah dan tempat 

bermain. 

3.8  Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan dan segibanyak tidak 

beraturan. 

3.9  Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, 

dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua. 
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3.12 Menjelaskan dan menentuka ukuran sudut pada bangun datar dalam 

satuan baku denga menggunakan busur derajat 

4.  Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sitematis, dan 

logis dalam karya estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berkahlak mulia. 

4.8  Mengidentifikasi segibanyak beraturan dan segibanyak tidak beraturan. 

4.9  Menyelesaikan maslah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, 

persegipanjang, segitiga termasuk melibatkan akar dua dan akar pangkat 

dua. 

4.12 Mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan 

menggunakan busur derajat. 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan merupakan langkah-langkah dalam membuat instrumen 

penilaian yang dilakukan dengan studi pustaka untuk merumuskan aspek 

penilaian, membuat butir soal, dan rubrik penilaian yang  kemudian di 

ujicobakan.  

2. Instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan untuk mengambil 

keputusan terhadap hasil belajar siswa dengan cara membandingkannya 

melalui  kriteria tertentu. 

3. Realistic Mathematic Education (RME) merupakan suatu pendekatan 

matematika yang menggunakan masalah sehari-hari sebagai titik 

pembelajarannya.  



11 

 

 

4. Sekolah Dasar merupakan tingkat satuan pendidikan lanjutan dari 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  dengan rentan usia 7-12 tahun.
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