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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Ilmu matematika selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penggunaan matematika dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian, dan sebagainya. Selain itu, matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang mulai diajarkan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir 

Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN). 

Tujuan pembelajaran matematika seperti yang diuraikan dalam Kurikulum 

2006 (BSNP) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

Sedangkan tujuan matematika di kelas rendah adalah siswa tidak hanya 

memiliki sikap kritis, jujur, cara berpikir logis dan rasional dalam 

menyelesaikan suatu masalah, melainkan juga harus mampu menerapkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki pengetahuan 

matematika yang cukup sebagai bekal untuk mempelajari matematika lebih 

lanjut dan dalam mempelajari ilmu-ilmu lain. 

Konsep matematika berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga dalam 

mempelajarinya harus runtut dan berkesinambungan. Materi-materi yang 

diajarkan kepada siswa bukan hanya sekedar hafalan, melainkan berkaitan 

dengan pendalaman konsep. Pendalaman konsep matematika penting 

dilakukan agar siswa selain lebih paham akan konsep materi pelajaran itu 

sendiri, siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Karakteristik mata pelajaran matematika yang abstrak menyebabkan 

konsep-konsep matematika tidak bisa secara langsung disampaikan guru 

kepada siswa dalam pembelajaran. Konsep-konsep abstrak tersebut tidak 

diberikan secara langsung kepada siswa karena menurut Piaget (dalam Majid, 

2014: 8) bahwa: 
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Siswa SD yang umumnya berusia 7- 11 tahun berada pada tahap 

operasional konkret, dimana pada tahap ini anak mampu mengoperasikan 

berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret, siswa masih 

membutuhkan bantuan benda-benda konkret untuk dapat memahami 

konsep matematika yang abstrak. 

 

Konsep yang ada dalam matematika jika disampaikan dengan bantuan 

benda konkret atau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, maka akan 

memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika tersebut. 

Karena materi dalam matematika di kelas rendah akan menjadi dasar dan selalu 

berhubungan dengan materi yang akan dipelajari di kelas tinggi.  

Beberapa masalah yang ditemukan penulis saat melakukan studi 

pendahuluan dengan observasi di kelas III pada mata pelajaran matematika, 

siswa terlihat pasif selama pelajaran berlangsung. Sedangkan matematika 

mengharuskan siswa untuk melakukan kegiatan yang menuntut keaktifan siswa 

di mana dari penemuan siswa sendiri mereka dapat memperoleh pengetahuan. 

Selain itu, siswa tidak bertanya selama pelajaran namun saat diberikan soal 

latihan yang berbeda dari contoh yang diberikan guru, siswa tidak dapat 

menyelesaikannya.   

Siswa mengalami kesulitan dalam memahami pokok bahasan matematika 

khususnya pecahan. Hal tersebut terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan 

pada materi pecahan dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) matematika 

yaitu 60, dari 36 siswa terdapat 23 siswa yang nilainya dibawah KKM dengan 

persentase 64% dan 13 siswa lainnya melewati KKM dengan presentase 36%. 

Siswa yang nilainya dibawah KKM ini mengalami kesulitan dalam 

pembahasan membandingkan pecahan dan soal cerita, siswa belum semua bisa 

membedakan lebih besar/lebih kecil dari suatu pecahan.  

Pemahaman konsep dalam matematika penting dilakukan seperti 

disebutkan dalam Kurikulum Depdiknas 2014 (dalam Susanto, 2015: 184) 

bahwa: 

Standar kompetensi matematika di sekolah dasar yang harus dimiliki 

siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran bukanlah penguasaan 

matematika, namun yang diperlukan ialah dapat memahami dunia sekitar, 

mampu bersaing, dan berhasil dalam kehidupan. Standar kompetensi yang 

dirumuskan dalam kurikulum ini mencakup pemahaman konsep 

matematika. 
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Perintah memahami juga tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Ghasiyyah 

ayat 17-20 yang berbunyi: 

 

 Perintah Allah SWT kepada manusia untuk bertafakur tentang alam semesta 

baik secara material maupun spiritual. Bukankah Allah SWT menciptakan 

semua kejadian itu tidak sia-sia, melainkan ada rahasia di baliknya. Inilah yang 

diperintahkan oleh Al-Qur’an dalam hal memahami kenyataan-kenyataan yang 

tertera dalam ayat-ayat Al-Qur’an. 

Perubahan dalam pembelajaran matematika perlu dilakukan, yaitu dengan 

pemilihan pendekatan, strategi, metode dan media pembelajaran yang 

menghubungkan dengan kehidupan nyata siswa agar proses pembelajaran 

dapat lebih bermakna. Seperti diungkapkan oleh Ausabel (dalam Susanto, 

2015: 212) bahwa “Belajar bermakna adalah bila informasi yang akan 

dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh 

siswa sehingga siswa dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur 

kognitif yang dimiliki”. Artinya siswa dapat mengaitkan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan keadaan lain sehingga belajar dapat lebih dipahami. 

Sedangkan kehidupan nyata itu sendiri menurut De Lange (dalam Hadi, 2017: 

24) adalah “Sebagai suatu dunia yang konkret yang disampaikan kepada siswa 

melalui aplikasi matematika. Begitulah cara kita memahami proses belajar 

matematika yang terjadi pada siswa, yaitu terjadi pada situasi nyata”. 

Namun sejumlah hasil studi Sembiring dan Soedjadi (dalam Hadi, 2017: 

2) menunjukkan bahwa buku ajar matematika yang digunakan di Indonesia 

diterjemahkan dari Entebbe Mathematics Series. Seri buku tersebut 

disesuaikan dengan konteks Indonesia, namun terbatas pada gambar-

gambarnya. Hal tersebut merupakan salah satu kekurangan dalam penerapan 

matematika di Indonesia. Kelemahan lainnya adalah ketepatan dan kecermatan 
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Bahasa, simbol, lambang dan konsep bagi anak-anak menjadi masalah. 

Misalnya, bagi anak segitiga itu bidang segitiga, padahal sebenarnya hanya 

rusuk-rusuknya saja. Bagi anak pecahan 
1

3
 lebih besar daripada 

1

2
 , padahal 

1

2
 

lebih besar dari 
1

3
 . 

Oleh karena itu, guru perlu menerapkan suatu pembelajaran yang dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa berdasarkan kehidupan nyata atau 

situasi yang bisa dibayangkan dalam pikiran siswa. Dari permasalahan di atas, 

salah satu strategi alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan 

model Realistic Mathematics Education (RME). Penerapan model ini 

berlandaskan pada prinsip yang diungkapkan Hans Freudental (dalam Susanto, 

2015: 189) bahwa “Matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia dan 

harus dikaitkan dengan realitas, serta cara berfikir logis yang dipresentasikan 

dalam bilangan, ruang, dan bentuk yang tak lepas dari aktivitas insani 

tersebut”.  

Kebermaknaan konsep matematika merupakan konsep utama dari RME, 

karena proses belajar siswa akan terjadi jika pengetahuan yang dipelajari 

bermakna bagi siswa. Dunia nyata digunakan sebagai titik awal pembelajaran, 

bertujuan untuk menunjukkan bahwa matematika sebenarnya dekat dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. RME ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa dalam pelajaran matematika. Pemahaman konsep 

penting dilakukan karena dengan menguasai konsep atau kemampuan dasar 

yang baik akan mempermudah siswa dalam mempelajari materi matematika.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses pembelajaran menggunakan RME sebagai upaya 

peningkatan pemahaman konsep pecahan di kelas III?  

2. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep pecahan melalui penerapan 

RME? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran menggunakan RME sebagai upaya 

peningkatan pemahaman konsep pecahan di kelas III. 

2. Mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep pecahan melalui 

penerapan RME.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis 

terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah dasar dengan 

menerapkan model pembelajaran RME untuk meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Melalui penerapan model dalam proses pembelajaran, dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dan materi yang 

dipelajari dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Guru 

Memberikan gambaran kepada guru mengenai penerapan Realistic 

Mathematics Education (RME) agar pencapaian dalam pemahaman 

konsep matematika bagi siswa tepat dan efektif. 

c. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 

d. Bagi Penulis 

Menambah wawasan tentang penelitian tindakan kelas serta dapat 

dijadikan salah satu sumber informasi atau bahan rujukan untuk 

penelitian lebih lanjut.
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