
 

1 

 

1 

 

BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana 

untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, 

produktif dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan dapat diperoleh melalui jenjang 

pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal yang paling 

mendasar adalah tingkat sekolah dasar. Semua jenjang sekolah dasar seluruh 

mata pelajaran harus dikuasai oleh peserta didik, salah satunya adalah 

matematika. Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh peserta 

didik dari SD hingga SLTA dan bahkan juga di perguruan tinggi (Masyur dan 

Fathani, 2009: 50). 

 
Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan salah satu kajian 

yang penting untuk diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali siswa dengan kemampuan menghitung dan mengolah data. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup 

pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. Menurut 

Russfendi (dalam Heruman, 2007:1) Pembelajaran matematika juga dapat 

digunakan untuk sarana dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan 

ide-ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, diagram, tabel. 

 
Keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 2) Menggunakan 
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penalaran Berdasarkan Pemendiknas No. 22 Tahun (2006: 148) Tentang Standar Isi 

Satuan mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 1) Memahami konsep matematika, menjelaskanpada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 3) 

Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4) 

Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram untuk memperjelas 

keadaan atau masalah; 5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan. 

 
Peserta didik juga diharapkan mampu untuk mengenal pola-pola hubungan 

dan generalisasi pengalaman pada saat belajar matematika atau yang sering 

disebut dengan representasi. Hal ini sesuai dengan pendapat NCTM (National 

Council of Teacher Mathematics) bahwa ada lima kompetensi standar yang 

diutamakan yaitu kemampuan pemecahan masalah (Problem Solving), 

kemampuan komunikasi (Communication), kemampuan koneksi (Connection), 

kemampuan penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi 

(Representation) Hudiono (2015: 19) 

 
Representasi matematika merupakan suatu hal yang yang selalu muncul ketika 

orang mempelajari matematika pada semua tingkatan pendidikan, maka 

representasi dipandang sebagai suatu komponen yang layak mendapatkan perhatian 

serius. Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika di sekolah, kemampuan 

mengungkapkan gagasan atau ide matematika dan mempresentasikan gagasan atau 

ide matematik merupakan suatu hal yang harus 
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dilalui oleh setiap orang yang sedang belajar matematika. Kemampuan 

representasi itu sendiri menurut Goldin (dalam Tarwiyah, 2011: 7) merupakan 

suatu konfigurasi (bentuk atau susunan) yang dapat menggambarkan, mewakili, 

atau melambangkan sesuatu dalam suatu cara. Contohnya, suatu kata dapat 

menggambarkan suatu objek kehidupan nyata atau suatu angka dapat mewakili 

suatu posisi dalam garis bilangan. Indikator representasi meliputi: 1) membuat 

dan menggunakan representasi untuk mengenal; 2) memilih, menerapkan, dan 

melakukan translasi; 3) menggunakan representasi untuk memodelkan dan 

menginterpretasikan fenomena. 

 
Adapun berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 12 November 2018 

dengan guru kelas V di SDN Junrejo 1 Batu, peneliti melakukan wawancara dengan 

guru kelas dan salah satu siswa yang bernama CR mayoritas siswa bahwa 

matematika dianggap sulit dan penguasaan siswa terhadap pelajaran matematika 

sangat rendah, padahal matematika mememiliki peranan penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan fakta yang peneliti temukan siswa sangat kesulitan pada 

saat pembelajaran dikarenakan media yang digunakan pada saat pembelajaran 

kurang menunjang, selain itu model pemeblajaran yang digunakan kurang 

berrvariatif,maka dari itu peneliti disini akan menerapkan model pembelajaran 

Realistic Mathematics Education dengan materi volume bangun ruang. Melalui 

model Realistic Mathematics Education siswa tidak mudah merasa kesulitan dan 

lebih mudah dipahami karena praktik pembelajaran mengaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari yang dilakukan oleh siswa. 

 
Realistiknya pengembangan pendekatan pembelajaran matematika 

mengacu pada pendidikan matematika yang telah dikembangkan di kota 
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Nederlands (Belanda) selama kurang lebih 33 tahun yang dimulai sekitar tahun 

1970. RME yang diterapkan dan dikembangkan di Belanda ini teorinya mengacu 

pada matematika harus dikaitkan dengan realitas dan matematika merupakan 

aktivitas manusia. Freudenthal menyatakan bahwa pembelajaran RME harus 

berangkat dari aktivitas manusia “Mathematics is Human Activity” 

Fathurrohman Muhammad (2015). Sebab, hal ini digunakan untuk 

menumbuhkan sikap positif terhadap matematika, dapat menjadi inspirasi untuk 

memahami dan menginterpretasi dunia real, serta sebagai aktivitas berpikir. 

Tujuan ini dapat dicapai bila guru berhasil membawa siswa menggunakan 

matematika dalam dunia nyata. Dengan kata lain, para guru tidak hanya 

mematikan pengalaman sehari-hari, tetapi juga membuat tiada hari tanpa 

matematika. 

 
Didukung dengan penelitian yang relevan skripsi karya Yetty Agustin (2010) 

yang berjudul penerapan model pembelajaran RME untuk meningkatkan hasil 

belajar materi bangun datar siswa kelas. Model yang digunakan adalah RME 

dipilihnya model tersebut karena guru belum pernah menggunakan model 

pembelajaran tersebut. Kelebihan dari skripsi yang dibuat adalah dengan 

menggunakan model RME siswa lebih senang karena ada pengaplikasian antara 

belajar dan bermain sehingga siswa tidak bosan saat belajar. Namun kekurangan 

dari model ini RME ini adalah jarang digunakan model ini di sekolah sehingga siswa 

masih kurang faham dan masih kebingungan. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Adakah pengaruh model pembelajaran Realistic Mathematics Education 

(RME) terhadap kemampuan representasi siswa pada materi volume bangun 

ruang? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Melalui model Realistic Mathematics Education dapat mengetahui pengaruh 

kemampuan representasi siswa pada materi volume bangun ruang. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan Sekolah Dasar pada umumnya, dan 

pembelajaran matematika pada umumnya. 

 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam 

dunia kepustakaan tentang pembelajaran matematika dengan pendekatan 

matematika realistik di bangku Sekolah Dasar 

 
2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi guru, untuk memberikan informasi kepada guru untuk memilih 

alternatif dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

realistik mengetahui kemampuan representasi peserta didik dan dijadikan 

masukan bagi guru matematika dalam meningkatkan kualitas pengajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran realistik. 

 
b. Bagi siswa, untuk meningkatkan kegiatan belajar, mengoptimalkan 

kemampuan berfikir positif dalam mengembangkan dirinya ditengah-

tengah lingkungan dalam meraih keberhasilan mengajar. 
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c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

pedoman penelitian selanjutnya. 

 
d. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai bekal peneliti untuk mengajar di 

kemudian hari dan menambah mengetahuan peneliti ke depannya. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di SDN Junrejo 1 Batu dengan subjek kelas VB 

yang berjumlah 40 siswa dengan materi volume bangun ruang semester II 

 

F. Definisi Operasional 

 

1. Pembelajaran Realistic Mathematics Education 

 

Realistic Mathematics Education (RME) adalah situasi ketika siswa diberi 

kesempatan untuk menemukan kembali ide-ide matematika. Berdasarkan 

situasi realistik, siswa didorong untuk mengonstruksi sendiri masalah 

realistik, karena masalah yang dikonstruksi oleh siswa akan menarik siswa 

lain untuk memecahkannya. Proses yang berhubungan dalam berpikir dan 

pemecahan masalah ini dapat meningkatkan hasil mereka dalam masalah. 

 
2. Kemampuan Representasi 

 

Kemampuan representasi merupakan salah satu kemampuan yang penting 

untuk dikembangkan dan harus dimiliki oleh siswa karena kemampuan 

representasi berpusat dari studi matematika sehingga siswa dapat 

membangun dan memperdalam konsep pemahaman matematis dan 

hubungannya dengan membuat, membandingkan, dan menggunakan 

representasi yang bermacam-macam. 
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3. Volume bangun ruang

Volume bangun ruang merupakan bagian dari ruang lingkup

geometri di kelas V semester II. Penjabaran bahan pengajaran

geometri dalam kurikulum matematika SD diantaranya yaitu: 1)

mengidentifikasi bangun datar; 2) mengidentifikasi bangun ruang;

3) menentukan jarring-jaring berbagai bangun ruang sederhana; 4)

menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri; 5) menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang 

sederhana. Materi bangun ruang di kelas V difokuskan pada kubus, 

balok, tabung, prisma, limas dan kerucut. 


