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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan hal penting dalam kelangsungan hidup suatu 

negara. Pendidikan akan mencerminkan kualitas sumber daya manusia di 

dalammya. Manusia yang berkualitas terlihat dari segi pendidikannya. Hal ini 

tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, selain beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta 

sehat jasmani dan rohani, juga memiliki kemampuan dan keterampilan.  

 Matematika adalah bagian dari kehidupan manusia. Setiap aktivitas 

manusia sering terkait dengan matematika mulai dari matematika dalam bentuk 

yang paling sederhana sampai bentuk yang kompleks, sehingga matematika 

memainkan peranan penting. Berbagai bentuk simbol, rumus, teorema, dalil, 

ketetapan, serta konsep digunakan untuk membantu perhitungan, pengukuran, 

maupun penilaian.  

  Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, matematika membantu dalam 

pengukuran, perhitungan, penilaian dan lain-lain. Semua itu merupakan usaha 

manusia untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan mereka. 

Selain itu, penalaran dalam matematika juga akan dapat membentuk pola pikir 

manusia menjadi logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien.  

 Belajar matematika memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu, maka 

matematika dijadikan salah satu mata pelajaran dalam pendidikan. Sebagai mata 

pelajaran dalam pendidikan hendaknya matematika disajikan secara cermat. 
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Pembelajaran matematika perlu disajikan dengan berbasis masalah kontekstual 

agar siswa mampu memecahkan masalah dalam kehidupan mereka. Dengan 

mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep matematika. Apabila konsep sudah dipahami siswa maka 

konsep tersebut dapat mereka aplikasikan untuk memecahkan masalah sehari-hari 

atau bidang yang lain.  

 Konsep atau pengetahuan yang berhasil dipahami siswa dengan jalan 

mengkonstruksi sendiri konsep atau pengetahuan tersebut membuat pembelajaran 

akan lebih bermakna dan akan bertahan lebih lama dalam memori otak siswa. 

Bahkan kegiatan mengkonstruksi pengetahuan tersebut dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran, karena dalam proses pengkontruksian 

tersebut, siswa dapat memanipulasi obyek atau benda-benda konkret. Oleh karena 

itu, guru diharapkan mampu merancang, mengolah, serta menyajikan 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk menstimulasi siswa agar 

dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.  

 Permasalahan yang dihadapi peneliti di SD Tarakanita 1, Jakarta adalah 

siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika berkaitan 

dengan pengurangan pada bilangan lebih dari sepuluh dengan teknik meminjam. 

Siswa dapat menyelesaikan persoalan berkaitan dengan pengurangan teknik 

meminjam jika dibantu oleh guru. Namun saat tidak ada bantuan, siswa kembali 

mengalami kesulitan menyelesaikan persoalan pengurangan tersebut. Cara yang 

digunakan guru dalam menyampaikan materi pengurangan adalah dengan 

menghitung mundur, misalnya 15-7, maka guru akan mengajak siswa untuk 

menghitung mundur mulai dari 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jawaban dari pertanyaan 
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tersebut adalah 8. Permasalahan yang dihadapi siswa adalah mereka sering 

melakukan kekeliruan saat menghitung mundur secara mandiri. Pada saat guru 

mengajukan pertanyaan 23-9, maka banyak anak yang menghitung 22, 21, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26. Mereka mampu menyebutkan dua bilangan di awal karena 

masih dipandu oleh guru, namun saat guru tidak ikut serta menghitung, yang 

terjadi adalah siswa menghitung maju. Hal tersebut juga terjadi pada saat siswa 

mengerjakan tugas secara mandiri, sehingga banyak siswa mendapatkan nilai 

kurang dari KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), yaitu 70. Siswa merasa lebih 

sulit memecahkan masalah berkaitan dengan pengurangan teknik meminjam 

dibandingkan dengan penjumlahan. Keadaan demikian menyebabkan mereka 

menjadi mudah menyerah, pasif, dan tergantung pada guru.   

 Menurut teori perkembangan kognitif oleh J. Piaget (Santrock 2015, 43), 

siswa kelas I berada pada tahap operasional konkret, sehingga guru harus 

menyajikan pembelajaran dengan metode yang dapat mengkonkretkan hal abstrak 

agar mudah dipahami siswa. Pemahaman pada tahapan ini menunjukkan perlunya 

seorang pengajar (guru dan orang tua) untuk menggunakan sesuatu yang konkret 

dalam menjelaskan konsep-konsep matematika (Frenky 2015, 153). Jika guru 

akan mengajarkan konsep pengurangan, pembelajaran sebaiknya tidak hanya 

berpusat pada guru dengan menggunakan satu metode tertentu. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu cara untuk membantu siswa agar memiliki sikap mandiri dalam 

memecahkan masalah yang diberikan, memotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran yang akan berdampak pada hasil belajar mereka. Menurut Erikson 

(Santrock 2015, 82), anak usia SD kelas I berada pada tahap industry versus 

inferiority. Mereka mengarahkan energi yang dimiliki terhadap pengetahuan dan 
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kemampuan menguasai keterampilan intelektual. Jika pada tahap ini anak-anak 

tidak memiliki keterampilan akademik, maka anak-anak akan menjadi minder, 

tidak percaya diri, sehingga muncul rasa inferior. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa keterampilan anak-anak dalam memahami konsep matematika menjadi 

sesuatu yang perlu dipahami oleh guru dan orang tua dalam upaya meningkatkan 

pemahaman konsep matematika. Oleh karena itu, kemandirian belajar siswa pun 

perlu ditingkatkan melalui perbaikan pembelajaran yang memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk mandiri dalam memahami konsep-konsep matematika maupun 

dalam melakukan penyelesaian suatu masalah dalam matematika (Haji 2015, 40). 

Tindakan perbaikan pembelajaran melalui implementasi matematika realistik 

diharapkan dapat mengatasi masalah yang dipaparkan di atas. Menurut Suwarni 

(2017, 59) pembelajaran matematika realistik mengutamakan pengalaman nyata, 

yang dapat mengaktifkan dan mengkondisikan siswa untuk mengkonstruksi 

sendiri pengetahuannya melalui realita (hal-hal nyata atau konkret yang dapat 

diamati dan dipahami siswa lewat membayangkan) dan lingkungan (tempat siswa 

berada, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat yang dapat 

dipahami siswa). 

 Menurut penelitian “Membangun Kemandirian Belajar Siswa Melalui 

Pembelajaran Matematika Realistik” didapatkan pencapaian kemandirian belajar 

matematika siswa yang diajar melalui pembelajaran matematika realistik sebesar 

77,25% berdasarkan empat indikator yang diuji (Wahyuni 2013, 13). Selain itu, 

menurut Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Perbandingan dan Skala Melalui Pembelajaran Matematika Realistik“ didapatkan 

bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada Siklus II, yaitu ketuntasan 
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klasikal 100% dengan peningkatan rata-rata kelas menjadi 86,33 (Suwarni 2017,  

63-64).  Oleh sebab itu, penggunaan pendekatan matematika realistik diharapkan 

dapat meningkatkan sikap mandiri, motivasi, dan hasil belajar matematika 

berkaitan dengan pengurangan bilangan teknik meminjam lebih dari sepuluh. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, ada 

beberapa permasalahan yang dihadapi guru di kelas, yaitu: 

 1.  Kegiatan belajar mengajar masih berpusat pada guru sehingga siswa 

kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 2.   Kurangnya variasi metode dalam pembelajaran. 

3.  Siswa tergantung pada guru  saat mengerjakan latihan berkaitan dengan 

pengurangan dengan teknik meminjam sehingga dan mudah menyerah 

saat diminta melakukan pengurangan bilangan secara mandiri.   

 4.   Ada 18 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. 

 

1.3.   Batasan Masalah 

 Banyak hal yang menyebabkan siswa mengalami masalah dalam belajar 

matematika, khususnya materi pengurangan bilangan lebih dari sepuluh dengan 

teknik meminjam. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan 

ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti membatasi 

permasalahan pada penerapan matematika realistik untuk meningkatkan 

pemahaman konsep pengurangan, sikap mandiri, dan motivasi belajar siswa kelas 

I B, SD Tarakanita 1, Jakarta. Dilatarbelakangi oleh kerisauan yang dialami oleh 
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peneliti, maka peneliti merasa perlu melakukan tindakan perbaikan untuk 

mengatasi masalah tersebut di atas melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 

1.4.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian identifikasi dan batasan masalah yang dipaparkan di 

atas, maka terdapat lima rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1).   Bagaimanakah proses implementasi matematika realistik yang dapat 

meningkatkan penguasaan konsep pengurangan bilangan lebih dari 

sepuluh dengan teknik meminjam pada siswa kelas I B SD 

Tarakanita 1, Jakarta? 

2). Bagaimanakah perkembangan sikap mandiri dalam pelajaran 

matematika materi pengurangan bilangan lebih dari sepuluh dengan 

teknik meminjam selama implementasi matematika realistik? 

3).   Bagaimanakah perkembangan motivasi belajar siswa dalam pelajaran 

matematika materi pengurangan bilangan lebih dari sepuluh dengan 

teknik meminjam selama implementasi matematika realistik? 

4).  Bagaimanakah perkembangan hasil belajar siswa dalam pelajaran 

matematika materi pengurangan bilangan lebih dari sepuluh dengan 

teknik meminjam selama implementasi matematika realistik? 

5). Adakah kendala yang muncul dalam penerapan matematika realistik? 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah penelitian yang dikemukakan,  secara umum 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara meningkatkan sikap mandiri, 
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motivasi, dan hasil belajar siswa kelas I B SD Tarakanita 1 melalui implementasi 

matematika realistik. 

 Secara khusus, penelitian ini mempunyai empat tujuan sebagai berikut: 

1).  Mendeskripsikan proses implementasi matematika realistik yang  

dapat meningkatkan penguasaan konsep pengurangan bilangan lebih 

dari sepuluh dengan teknik meminjam, sikap mandiri, dan motivasi 

belajar pada siswa kelas I B SD Tarakanita 1, Jakarta. 

2).  Menganalisis perkembangan sikap mandiri dalam pelajaran 

matematika materi pengurangan bilangan lebih dari sepuluh dengan 

teknik meminjam selama implementasi matematika realistik. 

3).   Menganalisis perkembangan motivasi belajar siswa dalam pelajaran 

matematika materi pengurangan bilangan lebih dari sepuluh dengan 

teknik meminjam selama implementasi matematika realistik. 

4).  Menganalisis perkembangan hasil belajar siswa dalam pelajaran 

matematika materi pengurangan bilangan lebih dari sepuluh dengan 

teknik meminjam selama implementasi matematika realistik. 

5). Mengidentifikasi kendala yang muncul dalam penerapan matematika 

realistik. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki manfaat praktis, antara lain: 

1).  Sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan pengajaran guru                                  

guna meningkatkan penguasaan konsep pengurangan bilangan lebih 

dari sepuluh dengan teknik meminjam yang berujung pada hasil 



 

8 

 

belajar matematika melalui implementasi matematika realistik pada 

siswa kelas I  B SD Tarakanita 1, Jakarta. 

2).  Sebagai pedoman dalam merancang kegiatan yang mendukung 

pelajaran materi pengurangan bilangan lebih dari sepuluh dengan 

teknik meminjam untuk meningkatkan sikap mandiri, motivasi, dan 

hasil belajar siswa kelas I B SD Tarakanita 1, Jakarta. 

 Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis, antara lain: 

1).  Sebagai acuan penelitian lanjutan berkaitan dengan meningkatkan 

sikap mandiri, motivasi, dan hasil belajar siswa melalui 

implementasi matematika realistik pada pelajaran matematika materi 

pengurangan bilangan lebih dari sepuluh dengan teknik meminjam. 

2).   Sebagai tambahan bukti empiris mengenai implementasi matematika 

realistik untuk meningkatkan sikap mandiri, motivasi, dan hasil 

belajar siswa pada pelajaran matematika materi pengurangan 

bilangan lebih dari sepuluh dengan teknik meminjam. 

 

1.7.  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini terdiri atas 

komponen-komponen: 

1).  Bab I: Pendahuluan 

 Mencakup latar belakang permasalahan yang dihadapi guru kelas      

I B, SD Tarakanita 1 sebagai tempat dilakukannya penelitian, 

identifikasi masalah, batasan permasalahan penelitian, rumusan 
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masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hasil 

penelitian. 

2).  Bab II: Landasan Teori 

 Menurut teori-teori berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

yaitu, matematika realistik, sikap mandiri, motivasi belajar, dan hasil 

penelitian terdahulu. Di bab ini juga terdapat kerangka berpikir dan 

indikator yang memberi arah pada penelitian ini. 

3).  Bab III: Metodologi Penelitian  

 Berisi tentang desain penelitian yang merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas, subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik dan 

instrumen pengumpulan data penelitian, prosedur penelitian, teknik 

analisis dan interpretasi data, serta jadwal pelaksanaan penelitian. 

4).  Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Menyajikan temuan penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh 

disertai dengan pembahasan temuan tersebut. Dalam bab ini juga 

dijelaskan implementasi matematika realistik dalam 3 siklus dan 

hasilnya, perkembangan sikap mandiri, motivasi, dan hasil belajar 

siswa dan hal-hal yang perlu diperhatikan, serta cara mengatasinya. 

5).  Bab V: Kesimpulan dan Saran 

 Merupakan bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil 

penelitian serta saran yang dibuat berdasarkan hasil penelitian untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 




