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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Matematika merupakan pelajaran yang wajib diberikan  pada setiap jenjang 

pendidikan, tidak terkecuali di jenjang pendidikan sekolah dasar. Jika kita akan 

membahas matematika sebagai sebuah pelajaran, tentunya tidak akan terlepas dari 

proses pembelajarannya. Tujuan proses pembelajaran matematika di sekolah dasar 

adalah agar peserta didik mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-

hari dengan berpikir logis dan analitis. Hal ini sejalan dengan pendapat Daryanto 

dan Muljo (2012: 240) bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerja sama. 

Mata pelajaran matematika yang diberikan dari sejak  pendidikan dini, 

dasar, sampai lanjutan ini lebih dikenal sebagai mata pelajaran yang menakutkan. 

Hal ini dikarenakan banyak siswa beranggapan mata pelajaran matematika 

merupakan pelajaran yang sulit. Anggapan sulit itu timbul dikarenakan siswa 

belum memahami konsep dari materi yang sedang dipelajari. Pemahaman konsep 

adalah tahapan penting dalam pembelajaran matematika. Jika sudah memahami 

konsep yang diterapkan maka siswa akan mudah untuk mengikuti dan menerima 

pembelajaran yang disampikan oleh guru. Berbekal dengan memahami konsep 
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yang diterapkan siswa akan lebih cepat menyerap materi pelajaran dan mampu 

melakukan pemecahan masalah secara mandiri. Permasalahan terkait pemahaman 

konsep siswa membuat guru harus berperan untuk menanamkan konsep pada 

siswa. Guru haruslah memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya pada siswa 

untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Siswa tidak sekedar menghafal 

pelajaran tapi harus dibimbing untuk memahami konsep dari materi yang 

diberikan. 

Pemahaman konsep matematika juga sangat erat kaitannya dengan proses 

berpikir siswa. Plato (dalam Jarnawi, 2003: 2) menyatakan bahwa seseorang yang 

baik dalam matematika akan cenderung baik dalam berpikir dan seseorang yang 

dilatih dalam belajar matematika, maka akan menjadi pemikir yang baik. Kaitan 

proses menemukan konsep matematika, Ruseffendi (dalam Jarnawi, 2003: 2) 

menyatakan bahwa matematika timbul karena pikiran-pikiran, yang berhubungan 

dengan ide, proses, dan penalaran. Demikian kita dapat melihat bahwa ada suatu 

keterkaitan yang erat antara kemampuan matematika dengan kemampuan berpikir 

seseorang. Dapat dikatakan bahwa matematika bermanfaat sebagai sarana berpikir 

yang sangat diperlukan dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan sekarang ini. 

Matematika sekarang ini menjadi salah satu mata pelajaran penting yang 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini terlihat pada fungsi 

mata pelajaran matematika yaitu untuk mengembangkan kemampuan menghitung, 

mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran, geometri, aljabar, 



3 

 

 
 

peluang, statistika, kalkulus dan trigonometri (Departemen Pendidikan Nasional, 

2006). 

Pelaksanaan pembelajaran matematika dalam upaya untuk mencapai tujuan 

pendidikan haruslah mampu membimbing siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi. Sekarang ini yang sering terjadi dalam pembelajaran 

di dalam kelas, anak diarahkan pada cara menggunakan rumus, menghafal rumus 

matematika untuk mengerjakan soal, jarang diajarkan untuk memahami konsep 

dan menganalisis, serta menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Akibatnya, ketika anak didik diberi soal aplikasi atau soal yang berbeda dengan 

soal latihannya, maka mereka tidak mampu menyelesaikan soal tersebut. Hal ini 

terbukti dengan rendahnya nilai ulangan harian yang terkait aplikasi matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan data nilai ulangan harian untuk 

4 SD di Kecamatan Wonosalam dengan rata-rata 62. 

Nilai ulangan harian yang bisa dikatakan tidak menggembirakan ini, 

menjadi indikator bahwa pemahaman konsep siswa masih rendah. Masalah 

terkait pemahaman konsep ini terjadi karena guru masih menggunakan metode 

ceramah dalam pelaksanaan pembelajaran di tengah berbagai model 

pembelajaran yang sudah sangat variatif, serta kurangnya kemampuan guru 

untuk menghadirkan pendekatan belajar yang tepat untuk memotivasi siswa 

serta aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Metode konvensional ini 

mengandalkan ceramah dalam menyampaikan materi dan mengerjakan soal. Hal 

ini dikarenakan kebanyakan guru berpikir bahwa dengan metode ceramah dan 

meminta siswa menghafal rumus matematika adalah metode yang paling efektif 
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untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam menjawab soal matematika dan 

mendapatkan nilai UN yang tinggi. Pernyataan ini sejalan dengan hasil 

wawancara dengan guru yang menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran 

matematika adalah untuk mendapatkan nilai UN yang tinggi dan caranya adalah 

dengan menghafalkan rumus matematika. 

Metode guru dalam mengajar terbiasa dengan memberikan rumus untuk 

dihafalkan siswa dibandingkan dengan mengarahkan siswa untuk memahami 

konsep rumus matematika, sehingga membuat siswa kesulitan dalam memahami 

konsep dan memaparkannya untuk memecahkan masalah. Demikian pula dalam 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan volume kubus dan balok. Selama 

ini guru hanya menggunakan cara-cara yang konvensional dan kepraktisan 

dalam mengajar untuk mendapatkan hasil. Guru memerlukan pendekatan dan 

model pembelajaran agar siswa mendapatkan suatu kemudahan dan merasa 

senang dalam pembelajaran, khususnya dalam pemahaman konsep dan 

komunikasi matematika. 

Pendekatan Open-Ended merupakan pendekatan pembelajaran yang tepat 

untuk diterapkan  pada siswa kelas V agar lebih mudah memahami suatu konsep 

dari volume kubus dan balok. Praktiknya pendekatan Open-Ended menggunakan 

masalah terbuka (open-ended problem), dimana satu masalah memiliki banyak 

solusi atau banyak cara penyelesaiannya. Inti dari pembelajaran dengan Open-

Ended, yaitu pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara 

matematika dan siswa sehingga memberikan stimulus kepada siswa untuk 

memahami konsep sebagai jalan untuk menjawab permasalahan melalui berbagai 
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strategi. Melalui Open-Ended siswa memiliki banyak pengalaman, baik melalui 

temuan mereka sendiri maupun dari temannya dalam menjawab permasalahan. 

Selain bermanfaat untuk siswa terkait pemahaman konsep, pendekatan Open-

Ended membuat guru harus mampu menanamkan konsep kepada siswa dengan 

mengkomunikasikan tahap-tahap penemuan konsep rumus matematika. 

Selain pendekatan Open-Ended, model pembelajaran yang tepat untuk 

mengetahui pemahaman konsep dan komunikasi matematika siswa yaitu model 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). PMRI mampu 

memfasilitasi siswa untuk memahami suatu konsep matematika dalam 

menemukan jawaban akhir dari permasalahan realistik. Berdasarkan 

karakteristik yang dibutuhkan tersebut, model Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI) dengan pendekatan Open-Ended dirasa cukup tepat dan 

efektif untuk mengetahui pemahaman konsep dan komunikasi matematika 

siswa. Model Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) pada dasarnya 

merupakan suatu model pembelajaran yang diawali dengan masalah kontekstual 

untuk mengarahkan siswa dalam memahami suatu konsep matematika. Prinsip 

model Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) ini dimulai dengan 

suatu masalah kontekstual atau realistik. Selanjutnya melalui aktivitas ini siswa 

diharapkan menemukan kembali sifat, definisi, teorema atau prosedur-prosedur 

yang dapat digeneralisasikan dan dapat digunakan sebagai dasar 

pematematikaan vertikal. Kegiatan ini sebagai jembatan antara pengetahuan 

formal dan matematika formal. 
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Hubungan antara perkembangan kemampuan memahami suatu konsep dan 

model  Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dapat dilihat jelas 

dari hasil penelitian yang dilakukan Sari (2017) bahwa pendekatan PMRI 

berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 

VI SD pada materi besar sudut. Semua itu dapat dilihat dari keseluruhan 

presentase rata-rata indikator pemahaman konsep matematika siswa melalui 

pendekatan PMRI sebesar 72% yang dikategorikan baik. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul: “Efektivitas pendekatan Open Ended dengan model PMRI dalam 

pemahaman konsep dan komunikasi matematika siswa kelas V SD”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana efektivitas pendekatan Open-Ended dengan model PMRI dalam 

pemahaman konsep matematika siswa kelas V SD pada materi volume 

kubus dan balok tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana efektivitas pendekatan Open-Ended dengan model PMRI dalam 

komunikasi matematika siswa kelas V SD pada materi volume kubus dan 

balok tahun pelajaran 2017/2018? 
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3. Adakah perbedaan efektivitas pendekatan Open-Ended dengan model PMRI 

terhadap pemahaman konsep dan komunikasi matematika siswa kelas V SD 

pada materi volume kubus dan balok tahun pelajaran 2017/2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Mengukur efektivitas pendekatan Open-Ended dengan model PMRI dalam 

pemahaman konsep matematika siswa kelas V SD pada materi volume 

kubus dan balok tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Mengukur efektivitas pendekatan Open-Ended dengan model PMRI dalam 

komunikasi matematika siswa kelas V SD pada materi volume kubus dan 

balok tahun pelajaran 2017/2018. 

3. Menganalisis perbedaan efektivitas pendekatan Open-Ended dengan model 

PMRI terhadap pemahaman konsep dan komunikasi matematika siswa kelas 

V SD pada materi volume kubus dan balok tahun pelajaran 2017/2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam 

pemahaman konsep dan komunikasi matematika pada materi volume kubus dan 

balok, khususnya pada kegiatan belajar mengajar di kelas V SD. Secara detail 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya. 
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1.4.1 Manfaat Teoretis 

Memberikan sumbangan pikiran berupa pengetahuan yang dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian para mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu pendidikan, 

khususnya dalam aspek penalaran dan penanaman konsep matematika pada 

materi volume balok dan kubus melalui pendekatan Open-Ended dengan model 

PMRI. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau sumber 

rujukan pihak-pihak terkait, seperti: Dinas Pendidikan, sekolah, ataupun institusi 

pendidikan lainnya. Serta berguna dalam peningkatan minat belajar siswa pada 

pembelajaran matematika. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi  

guru, siswa, sekolah, maupun pihak yang terkait. 

1) Bagi guru, dapat menerapkan pendekatan Open Ended dengan model 

PMRI serta memotivasi siswa untuk memahami konsep dan 

mengkomunikasikannya dalam materi volume kubus dan balok. Selain itu 

guru mampu mengarahkan siswa untuk menemukan solusi dalam 

permasalahan yang dihadapi siswa, sehingga proses pembelajaran 

bermakna bagi siswa.  

2) Bagi siswa, diharapkan mampu memahami konsep dan 

mengkomunikasikannya dalam pembelajaran. Serta siswa mampu 

menyelesaikan soal cerita yang bersifat terbuka dalam pembelajaran 

matematika. 
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3) Bagi sekolah, memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan 

pembelajaran yang lebih berkualitas di sekolah dengan menggunakan 

model pembelajaran yang lebih inovatif, serta meningkatkan kualitas 

pendidikan bagi sekolah yang bersangkutan. 

4) Bagi peneliti, menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti dalam 

menerapkan pendekatan Open Ended dengan model PMRI pada materi 

Volume Kubus dan Balok dalam pembelajaran matematika di Sekolah 

Dasar. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian eksperimen yang berjudul “Efektivitas Pendekatan Open Ended 

dengan model PMRI dalam Pemahaman Konsep dan Komunikasi Matematika 

Siswa Kelas V SD di Kecamatan Wonosalam”, terdapat beberapa ruang lingkup 

yaitu. 

1) Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu rendahnya 

kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi matematika siswa pada 

pembelajaran yang berkaitan dengan soal cerita yang bersifat terbuka. 

2) Penggunaan Open Ended dengan model PMRI. 

3) Fokus penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran matematika kelas V 

semester 1 di SD Plus Latansa, SD Kendaldoyong 1, SD Kendaldoyong 2, 

dan MI Miftahussalam 1 tahun pelajaran 2017/2018. 

4) Subjek penelitian kelas V  yang berjumlah 4 kelas. Terdiri dari 2 kelas 

kontrol dan 2 kelas eksperimen. 
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5) Cakupan materi pada penelitian ini yaitu materi semester 1 dengan standar 

kompetensi 4. Menghitung volume kubus dan balok dan menggunakannya 

dalam pemecahan masalah, kompetensi dasar  4.1 Menghitung volume 

kubus dan balok. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Menghindari salah tafsir tentang variabel-variabel yang digunakan dalam  

penelitian  ini,  maka  perlu  dijelaskan  masing-masing  variabel  dalam definisi 

operasional sebagai berikut. 

1.6.1 Efektivitas 

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa kriteria atau ukuran mengenai 

mengenai efektivitas, yaitu: (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, (b) 

kejelasan strategi pencapaian tujuan, (c) proses analisis dan perumusan kebijakan 

yang mantap, (d) perencanaan yang matang, (e) penyusunan  program  yang  tepat, 

(f) tersedianya sarana dan prasarana, (g) pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan 

(h) sistem pengawasan dan pengendalian. 

1.6.2 Pendekatan Open-Ended dengan Model Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI) 

Pendekatan Open-Ended adalah suatu pembelajaran yang dirancang oleh 

guru di mana siswa bebas melakukan kegiatan belajar sesuai jalan pikirannya 

sendiri, dengan tujuan agar siswa mampu menemukan cara yang dianggap paling 

sesuai dari berbagai macam cara yang memungkinkan untuk menyelesaikan soal. 
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Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) merupakan model 

pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang “real” bagi siswa, menekankan 

keterampilan “process doing mathematics”, berdiskusi, berkolaborasi, 

berargumentasi dengan teman sekelas sehingga siswa dapat menemukan sendiri 

pengetahuannya dan pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk 

menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok. Langkah-langkah 

pembelajaran model PMRI antara lain matematika realistik, matematisasi dan 

refleksi, abstraksi dan formalisasi, serta matematisasi dalam aplikasi. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan Open-Ended dengan model 

PMRI adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru di mana siswa bebas 

melakukan kegiatan berdiskusi, berkolaborasi, berargumentasi sesuai jalan 

pikirannya dengan tujuan agar siswa mampu menemukan cara yang dianggap 

paling sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari melalui langkah matematika realistik, matematisasi dan refleksi, 

abstraksi dan formalisasi, serta matematisasi dalam aplikasi. 

1.6.3 Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan koneksi matematik 

antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu 

sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan menggunakan 

matematik dalam konteks di luar matematika. Pemahaman konsep merupakan 

salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai 

dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep 

matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 
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mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah. Indikator pemahaman konsep antara lain: 1) 

menyatakan ulang setiap konsep, 2) mengklasifikasikan   objek-objek   menurut   

sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya), 3) memberikan contoh dan non 

contoh dari konsep, 4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis, 5) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, 6) 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, dan 7) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

1.6.4 Komunikasi Matematika 

Komunikasi matematika merupakan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi matematika yang dituangkan dalam bentuk lisan dan tulisan yaitu 

meliputi kemampuan mengungkapkan ide-ide matematis melalui grafik atau 

gambar, diagram, menyajikan dalam bentuk aljabar, ataupun dalam kehidupan 

sehari-hari. Beberapa indikator komunikasi matematika antara lain: 1) 

menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, 2) 

menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan, dengan 

benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar, 3) menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa/simbol matematika, dan 4) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis 

tentang matematika. 

  


