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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak ada dan harus dipenuhi 

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendidikan harus 

bertumpu pada pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran 

sertanya dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang dirumuskan secara jelas.
1
 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah 

melalui proses pembalajaran disekolah. Dalam usaha meningkatkan kualitas 

pendidikan, guru/dosen merupakan komponen sumber daya manusia yang 

harus dibina dan dikembangkan terus menerus.
2
 Guru merupakan seorang 

tenaga pendidik yang ada di sekolah.  

Kegiatan pembelajaran secara umum terjadi di sekolah yaitu terjadinya 

interaksi yang bersifat edukatif antara guru dengan siswa, kegiatan tersebut 

bermuara pada suatu tujuan yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Belajar adalah suatu proses dan aktivitas yang selalu 

dilakukan dan dialami manusia sejak manusia di dalam kandungan, buaian, 

tumbuh berkembang dari anak-anak, remaja hingga dewasa, sampai keliang 

lahat, sesuai dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat.
3
 Belajar juga 

merupakan proses yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu. 
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Perubahan tersebut bias berupa tingkah laku yang timbul melalui latihan atau 

pengalaman.  

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang penting dalam dunia 

pendidikan. Hal ini disebabkan karena matematika digunakan secara luas 

dalam segala bidang kehidupan manusia. Prinsip matematika dalam 

kehidupan, dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-jinn ayat 28: 

                                  

Artinya:  “supaya Dia mengetahui, bahwa Sesungguhnya Rasul-rasul itu telah 

menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) 

ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung 

segala sesuatu satu persatu”. 

 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa 

matematika digunakan secara luas dalam dibidang kehidupan, misalnya dalam 

bidang perdagangan atau jual beli, dalam peternakan, pertanian (lahan), 

arsitektur (pembangunan) dan juga dalam beribadah seperti warisan dan zakat 

dan lainnya yang berhubungan dengan matematika, karena matematika berasal 

dari pengalaman atau kegiatan manusia secara nyata yang diciptakan oleh 

Allah SWT. Dengan demikian matematika sangat penting untuk dipelajari.  

Salah satu tujuan mempelajari matematika yaitu supaya siswa mampu 

menyelesaikan masalah kehidupannya karena matematika sangat berkaitan 

dengan kehidupan nyata, karena untuk memahami dunia dan memperbaiki 

kualitas keterlibatan kita pada masyarakat, maka diperlukan pemahaman 

matematika secara lebih baik lagi. Matematika juga merupakan alat dan 

Bahasa untuk memecahkan masalah baik dalam masalah matematika ataupun 
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masalah dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pembelajaran 

matematika perlu diberikan sejak dini kepada semua peserta didik dari 

pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.  

Membekali peserta didik dengan kemampuan matematika, berarti telah 

membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, analisis, 

sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut akan sangat berguna bagi peserta didik dimasa mendatang. Ketika 

mereka memang harus bener-bener terjun dalam kehidupan nyata mereka 

memulai meniti karir dalam bidang apapun. 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dalam peraturan mentri 

pendidikan nasional Republik Indonesia no 22 tahun 2006, dijelaskan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :
4
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efesien dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 
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5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika,  

sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Secara lebih terinci, tujuan pembelajaran matematika Sekolah Dasar 

dipaparkan pada buku standar kompetensi mata pelajaran matematika sebagai 

berikut: 

1. Melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya 

melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan 

kesamaan, perbedaan, konsistensi dan inkonsistensi. 

2. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, instuisi dan 

dugaan, serta mencoba-coba. 

3. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah 

4. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, 

grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan.
5
   

Matematika hendaknya dapat dikuasai oleh seluruh siswa diseluruh 

tingkatan. Dengan demikian siswa akan dapat menumbuh kembangkan 

kemampuan matematis yakni kemampuan pemahaman konsep, kemampuan 

representasi, berfikir logis, sistematis, kritis dan kreatif serta memiliki 

kemampuan bekerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, 

dalam pembelajaran matematika diperlukan pendekatan dengan menggunakan 

pengalaman siswa sebagai awal dari proses pembelajaran.  
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Pada umumnya guru mengajarkan matematika dengan menerangkan 

konsep dan operasional matematika, memberi contoh mengerjakan soal, serta 

meminta siswa untuk mengerjakan soal yang sejenis dengan soal yang sudah 

diterangkan guru. Guru menekankan pembelajaran bukan pada pemahaman 

siswa terhadap konsep dan operasinya, melainkan pada pelatihan simbol-

simbol matematika. Menurut Van de Henvel-Panhuizen (2000) dalam 

Zainurie (2007), bila anak belajar matematika terpisah dari pengalaman 

mereka sehari-hari maka anak akan cepat lupa dan tidak dapat 

mengaplikasikan matematika. Berdasarkan pendapat tersebut, pembelaajaran 

matemaatika di kelas hendaknya ditekankan pada keterkaitan antara konsep-

konsep matematika dengan pengalaman anak sehari-hari.
6
 

Hans Freudenthal adalah seorang ahli psikologi yang memperkenalkan 

pembelajaran matematika realistik. Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) adalah suatu teori dalam pendidikan matematika yang dikembangkan 

pertama kali di negeri belanda pada tahun 1970 oleh institute Freudenthal. 

Matematika Realistik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah matematika 

sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman 

siswa sebagai titik awal pembelajaran.
7
 

Strategi pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik 

menekankan akan pentingnya konteks nyata yang dikenal siswa dan proses 

kontruksi pengetahuan matematika oleh siswa sendiri, dapat memberikan 

kesempatan siswa aktif dan kreatif. Siswa akan lebih mudah mengingat jika 
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mereka membangun pengetahuan itu sendiri. Sehingga dapat peneliti 

kemukakan bahwa pendekatan matematika realistik merupakan pendekatan 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan masalah yang nyata 

terkait kehidupan sehari-hari yang dialami siswa sebagai awal proses 

pembelajaran matematika.  

Dengan pengalaman siswa sebagai awal proses pembelajaran, maka 

pendekatan matematika realistik cocok digunakan dalam pembelajaran 

matematika agar siswa mengembangkan konsep sendiri dengan masalah yang 

ada menggunakan pengalaman yang ada, sehingga siswa akan lebih mudah 

dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru dan hasil belajar akan 

baik, sebab siswa telah mengetahui konsep matematika tersebut melalui 

konteks nyata siswa. 

Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai dalam mengikuti 

program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan 

yang meliputi aspek kognitif.
8
Adapula hasil belajar adalah pola-pola 

perubahan tingkah laku seseorang yang meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor setelah menempuh kegiatan belajar tertentu yang tingkat kualitas 

perubahannya sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang ada dalam diri siswa 

dan lingkungan sosial yang mempengaruhinya.
9
 

Berdasarkan pengamatan di MIS Sirojuttholibin Desa Simpang Raya 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, pelajaran matematika 

telah diajarkan pada siswa kelas V dan guru telah berupaya meningkatkan 
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hasil belajar matematika siswa Adapun upaya-upaya yang dilakukan guru 

sebagai berikut : 

1. Menyampaikan materi pembelajaran dengan berulang-ulang supaya siswa 

bisa mengerti dan memahami. 

2. Memberikan contoh dan soal-soal kepada siswa berulang-ulang. 

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang apa yang 

belum dipahami siswa. 

4. Guru telah menerapkan beberapa metode dalam pembelajaran matematika 

dan memberikan hadiah permen kepada siswa yang bisa menjawab soal.  

Walaupun guru telah berusaha, namun hasil belajar yang diperoleh siswa 

di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sirojuttholibin desa Simpang Raya masih 

kategori rendah, hal ini ditandai dengan ditemukannya gejala-gejala sebagai 

berikut:  

1. Dari 29 siswa kelas V, 15 siswa yang diobservasi hanya 5 siswa atau 

33,33% yang nilai ulangannya diatas KKM dan 10 siswa atau 66,67% 

yang nilai ulangannya di bawah KKM yang telah ditetapkan, yaitu 75. 

Dan setiap kali diberi soal latihan, siswa seringkali hanya mampu 

menjawab 2-3 soal dari 5 soal yang diberikan. 

2. Siswa masih terkesan sulit mengerjakan soal latihan dengan benar dan 

sempurna tiap soalnya, dari 15 siswa hanya 7 siswa atau 46,67% yang 

dapat mengerjakan soal latihan dengan benar dan sempurna tiap soalnya.  

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Penerapan Pendekatan Matematika Realistik (PMR) 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Madrasah 
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Ibtidaiyah Swasta Sirojuttholibin Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi 

Hilir Kuantan Singingi”.   

 

B. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami judul 

penelitian diatas, maka perlu adanya definisi ataupun penegasan istilah-istilah 

yang digunakan, sebagai berikut: 

1. Pendekatan Matematika Realistik 

Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah suatu 

pendekatan dalam pembelajaran matematika yang dimulai dari masalah-

masalah nyata.
10

 Pendekatan Matematika Realistik yang dimaksud peneliti 

dalam hal ini adalah pembelajaran matematika yang mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu 

tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar. 

Hasil belajar terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa melalui tes 

hasil belajar.
11

 

Peneliti mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan 

siswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran, yang dapat di ketahui 

melalui tes hasil belajar atau evaluasi yang berupa angka. Hasil belajar 
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dikatakan meningkat apabila secara klasikal hasil belajar siswa lebih baik 

dari hasil belajar sebelumnya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah Penerapan Pendekatan 

Matematika Realistik (PMR) dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sirojuttholibin Simpang Raya 

Kecamatan Singingi Hilir Kuantan Singingi?”.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

Penerapan Pendekataan Matematika Realistik (PMR) dapat Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Swasta 

Sirojuttholibin Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kuantan Singingi. 

b. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu : 

1) Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

2) Bagi guru, dapat digunakan sebagai strategi alternatif dan juga 

untuk memperbaiki serta meningkatkan sistem pembelajaran. 

3) Bagi sekolah, sebagai peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan 

membantu memperbaiki pembelajaran matematika di sekolah. 

4) Bagi peneliti, untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian 

S1 Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau 


