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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

   

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang dalam pelaksanaannya   

memerlukan variasi pendekatan yang sesuai dengan keadaan sekolah 

sehingga nantinya matematika dapat meningkatkan kemampuan siswa 

untuk berpikir secara logis, rasional, cermat, efektif, dan efisien.  Oleh 

karena itu perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan sistem pendidikan 

di sekolah termasuk salah satunya penyesuaian pendekatan pembelajaran 

yang sesuai dengan keadaan sekolah. 

 

Mutu suatu pendidikan di sekolah dapat dilihat dari hasil belajar berupa 

test yang biasanya dilakukan di akhir bab yang sering disebut ulangan 

harian dan test yang dilakukan di akhir semester yang biasa disebut 

ulangan umum. Sehingga nantinya dapat mengevaluasi apakah suatu 

model pendekatan itu sesuai dengan keadaan sekolah atau tidak. 

 

Hasil tes juga merupakan kesimpulan dari pembelajaran di kelas yang 

dapat menunjukan keadaan suatu kelas. Biasanya pembelajaran 

dipengaruhi oleh suatu aktivitas baik aktivitas yang menunjang 
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pembelajaran maupun yang tidak, aktivitas yang menunjang pembelajaran 

tentunya akan berdampak positif dengan hasil belajar.   

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada siswa kelas IV B MI      

Ismaria Al-Qur’anniyyah Rajabasa Bandar Lampung diketahui bahwa 

proses pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran konvensional 

yakni ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas.  Pendekatan ini lebih 

menekankan pada aktivitas guru, sedangkan siswa kurang diberikan 

kesempatan untuk melakukan aktivitas selama proses pembelajaran 

berlangsung.  Proses pembelajaran didominasi oleh guru.  Dominasi guru 

sangat terlihat dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran.  Guru 

menyampaikan materi melalui ceramah sehingga siswa lebih banyak tidak 

memperhatikan penjelasan guru, siswa lebih cenderung pasif dan hanya 

menerima apa saja yang diberikan guru tanpa ada timbal balik antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa.  Aktivitas rutin yang dilakukan di 

kelas adalah mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan latihan soal dan 

pekerjaan rumah.  Kurangnya aktivitas ini mengakibatkan hasil belajar 

matematika rendah. 

 

 Berdasarkan observasi pada hasil ulangan dengan guru kelas IV B MI 

Ismaria Al Qur’anniyyah Rajabasa Bandar Lampung, diketahui bahwa 

aktivitas belajar siswa  masih rendah menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan siswa sulit dalam memahami materi pelajaran dan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  Dari hasil ulangan harian yang 

dilakukan pada semester genap rata-rata nilai matematika siswa kelas 
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tersebut adalah 4,6 siswa yang tuntas belajar (memperoleh nilai lebih atau 

sama dengan 60) hanya 7 siswa atau 30,4% dari 23 siswa. 

 

Berdasarkan observasi kelas diketahui bahwa aktivitas siswa masih 

rendah, dalam pembelajaran anak kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan 

kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa 

untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi yang diingat dan menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan 

kehidupan nyata anak akan lebih dipahami dan diingat siswa, sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna dan anak tidak akan cepat lupa dalam 

mengaplikasikan matematika. 

 

Salah satu pendekatan yang memberikan peluang untuk siswa terlibat aktif 

dan dapat membangun pengetahuan dengan sendirinya adalah Pendekatan 

Matematika Realistik (PMR).  Dalam PMR, pembelajaran matematika 

lebih memusatkan kegiatan belajar pada siswa dan lingkunga serta bahan 

ajar yang disusun sedemikian sehingga siswa lebih aktif mengkonstruksi 

atau membangun sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya. 

 

Melalui PMR yang pengajarannya berangkat dari persoalan dalam dunia 

nyata, diharapkan pembelajaran melalui PMR menjadi bermakna bagi sis-

wa. Dengan demikian mereka termotivasi untuk terlbat dalam  pelajaran.  

Untuk mendukung proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa 

diperlukan suatu pengembangan materi pelajaran matematika yang 
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difokuskan kepada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari (kontekstual) dan 

disesuaikan dengan tingkat kognitif siswa, serta penggunaan metode 

evaluasi yang terintegrasi pada proses pembelajaran. 

 PMR merupakan suatu pembelajaran yang tidak dimulai dari definisi, 

teorema atau sifat-sifat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan contoh-

contoh, seperti yang selama ini dilaksanakan diberbagai sekolah.  Namun 

sifat-sifat, definisi, cara, prinsip, dan teorema diharapkan seolah-olah 

ditemukan kembali oleh siswa melalui penyelesaian kontekstual yang 

diberikan guru di awal pembelajaran.  Dengan demikian dalam PMR siswa 

didorong atau ditantang untuk aktif bekerja, bahkan diharapkan dapat 

mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang diperolehnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan pembelajaran menggunakan  

PMR pada siswa kelas IV B MI Ismaria Al-Qur’anniyyah Rajabasa 

Bandar Lampung perlu dilakukan agar aktivitas belajar siswa dapat 

meningkat sehingga mengakibatkan hasil belajar matematika juga 

meningkat. Dengan demikian membuat matematika bukan lagi pelajaran 

yang ditakuti siswa tetapi merupakan pelajaran yang menyenangkan.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “ Apakah aktivitas siswa kelas IV B MI Ismaria 

AlQur’anniyyah Rajabasa Bandar Lampung Semester Genap Tahun 
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Pelajaran 2009/2010 dapat meningkat dengan diterapkannya pembelajaran 

dengan Pendekatan Matematika Realistik?” 

  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV 

B  MI Ismaria Al-Qur’anniyyah Rajabasa Bandar Lampung semester 

genap tahun pelajaran 2009/2010  dengan menggunakan Pendekatan 

Matematika Realistik (PMR). 

 

D. Kegunaan Penelitian  

 

      Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna: 

1. Bagi siswa, memberikan pengalaman belajar baru. 

2. Bagi guru, diharapkan melalui penelitian ini guru mengenal 

pendekatan realistik dan termotivasi untuk menggunakan pendekatan 

realistik dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa pada  jenjang pendidikan dasar. 

3.  Bagi sekolah, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam          

      perbaikan mutu pendidikan. 

 

E.  Ruang Lingkup 

 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah 

1. Pendekatan PMR adalah pendekatan pembelajaran yang bermula dari 

berbagai situasi dan persoalan riil bagi diri siswa dan siswa terlibat    
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aktif dalam kegiatan pembelajaran. sehingga siswa termotivasi dalam 

menemukan dan menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan 

masalah, baik secara individu maupun kelompok. 

2. Aktivitas siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan 

siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran yang meliputi: 

memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan soal latihan/LKS,       

bertanya/menjawab pertanyaan guru, berdiskusi dalam kelompok,   

mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi, serta menyimpulkan 

materi pelajaran. 

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah meng   

ikuti pembelajaran, didapat melalui tes yang diberikan pada tiap akhir 

siklus. 

4. Materi bangun ruang dan simetri lipat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 


