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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada perkembangan globalisasi seperti sekarang ini perlu adanya sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki pola pikir yang tinggi untuk 

menghadapi persaingan dengan sumber daya asing. Pendidikan merupakan 

pondasi utama dalam mengelola, mencetak, dan meningkatkan mutu sumber daya 

manusia yang berkualitas dan memiliki pola pikir tinggi yang diharapkan mampu 

untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. 

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan 

Undang Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah dan 

instansi/lembaga terkait dalam upaya memajukan pendidikan di Negara Indonesia. 

Pendidikan merupakan suatu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Selain itu pendidikan 

juga sering terjadi dibawah bimbingan orang lain, tetapi memungkinkan juga 

dilakukan secara otodidak. 

Pada kenyataannya pembelajaran di Indonesia masih dipandang kurang 

maksimal, karena sebagian besar siswa belum mampu mengoptimalkan potensi 

yang dimilikinya. Oleh sebab itu maka perlu adanya proses untuk memperbaiki 

pembelajaran yaitu dengan cara membuat perencanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model atau metode serta media ataupun permainan untuk 

menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mempermudah proses pembelajaran. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya proses 

pembelajaran yang digunakan sebagai tempat mengembangkan kepribadian dan 

segenap potensi siswa sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional. “Sistem pendidikan nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 
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mencapai tujuan pendidikan nasional” (UU RI No. 20 tahun 2003 dalam Mulyasa 

2008). 

Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan belajar dan 

mengajar yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada 

pencapaian tujuan penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai 

contoh gambaran hasil belajar (Majid, 2013:5). Dalam proses pembelajaran, 

strategi sangat dibutuhkan karena strategi pembelajaran berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena 

itu, strategi pembelajaran harus disusun atau direncanakan dengan sebaik 

mungkin. Dengan terbentuknya strategi yang baik maka akan terciptanya proses 

pembelajran yang lebih afektif, kreatif, dan menyenangkan. 

Bisa dilihat dari hasil TIMSS pada tahun 2015 Indonesia terletak pada 

peringkat 45 dari 50 negara.Dengan hasil skor TIMSS domain kognitif yang 

tersedia tiga domain yaitu pengetahuan (knowing) 395 dari skor rata-rata 

internasional 505, aplikasi (applying) 397 dari rata-rata internasional 505 dan 

yang terakhir penalaran (reasoning) sebanyak 397 dari rata-rata internasional 504. 

Dan hasil domain konten matematika yaitu 399 dari skor rata-rata internasional 

506 (TIMSS 2015). Secara umum, siswa Indonesia lemah di semua aspek konten 

maupun kognitif pada pembelajaran matematika. Siswa Indonesia perlu penguatan 

kemampuan mengintegrasikan informasi, menarik simpulan, serta 

menggeneralisir pengetahuan yang dimiliki ke hal-hal yang lain. Dari hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa Indonesia belum mampu dengan soal yang 

membutuhkan aspek berpikir tingkat tinggi seperti pada soal aplikasi dan 

penalaran. 

Pembelajaran matematika untuk kelas V SDN 2 Wergu Wetan Kudus 

berdasarkan hasil wawancara guru  menerapkan kurikulum yang berlaku saat ini 

yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari 

kurikulum sebelumnya yang berbasis KTSP. Salah satu mata pelajaran yang 

termuat dalan kurikulum tersebut yaitu Matematika. Dengan adanya pembelajaran 
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matematika, siswa dapat memahami dan menganalisis suatu angka yang nantinya 

dapat pula diterapkan di kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di SDN 2 

Wergu Wetan, diketahui bahwa sebagian besar siswa kelas V SDN 2 Wergu 

Wetan kesulitan dalam memecahkan masalah. Bahkan siswa masih beranggapan 

bahwa pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang sulit. Karena siswa 

dari kecil ketika mendengar pembelajaran matematika sudah berpikiran akan 

pusing ketika pembelajaran. Tetapi, guru ingin siswa sesuai dengan harapan yang 

melebihi nilai di atas KKM, siswa mengetahui rumus-rumus.  

Akan tetapi, pada kenyataannya pembelajaran matematika di SDN 2 

Wergu Wetan belum sesuai dengan harapan yang sesuai dengan KKM. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pengajar tentang hasil 

ulangan tengah semester sifat-sifat bangun ruang,diketahui bahwa jumlah siswa 

yang mendapatkan nilai memenuhi KKM atau mendapatkan nilai di atas KKM 

rata-rata nilai dari 37 siswa sekitar 76%(28 siswa) masih berada di bawah KKM, 

dan sisanya 24% (9 siswa) berada di atas KKM.  

Hal ini tentunya menyebabkan siswa mengalami tekanan psikologis saat 

pembelajaran berlangsung sehingga siswa sulit memahami apa yang disampaikan 

oleh guru. Terlihat pada hasil pekerjaan siswa yang mengerjakan soal tanpa 

memahami permasalahan terlebih dahulu. Akibatnya siswa tidak dapat 

melaksanakan penyelesaian masalah dengan benar. Apalagi menurut fakta yang 

ada, guru matematika kelas V di SDN 2 Wergu Wetan dalam menyampaikan 

pembelajaran masih menggunakan model konvensional yang terkesan hanya 

mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga materi tidak bertahan 

lama dalam ingatan siswa. Guru juga belum mampu mengembangkan kemampuan 

siswa sehingga siswa hanya mampu mengingat materi dalam jangan waktu 

pendek. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti beranggapan bahwa 

permasalahan tersebut harus dicarikan sebuah solusi guna membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Salah satu solusinya adalah 

dengan menerapkan model Pendidikan Matematika Realistik Indonesia yang 
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dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Penerapan 

model yang sesuai dengan masalah tersebut adalah PMRI (Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia). Ketepatan dalam pemilihan model dan media 

pembejaran akan membawa dampak positif bagi siswa terutama pola 

pembelajaran yang membuat siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Siswa akan lebih paham terhadap apa yang mereka temukan sendiri daripada 

diberitahu langsung oleh guru. Pendekatan pendidikan matematika realistik 

merupakan salah satu pendekatan belajar matematika yang dikembangkan untuk 

mendekatkan matematika kepada siswa.  

Selain model, alat peraga manipulatif juga diperlukan untuk menunjang 

pembelajaran. Untuk, mengatasi kesulitan penulis menggunakan alat peraga 

manipulatif, alat peraga ini didasari oleh pendapat Ruseffendi (1991: 76) bahwa 

“dengan menggunakan alat peraga akan menambah siswa berfikir positif dan 

memebantu terhadap bidang studinya”. Alat peraga manipulatif adalah benda 

yang sengaja dibuat menyerupai benda aslinya sebagai media pembelajaran siswa. 

Alat peraga tersebut dibuat menyerupai kubus dan balok yang akan diisi potongan 

kubus dan balok satuan.Sebelumnya siswa diperkenalkan tentang unsur-unsur 

kubus dan balok melalui benda konkrit seperti rubik peraga dan kotak tisu. Hal ini 

agar siswa dapat menentukan konsep volume kubus dan balok dengan  berdiskusi. 

Dengan situasi realistik, akan membuat siswa tertarik pada materi yang sedang 

dipelajari yang pada akhirnya dapat menemukan konsep. PMRI ini menegaskan 

bahwa matematika esensinya sebagai aktivitas manusia(human activity). Dalam 

pembelajaran siswa tidak hanya sebagai penerima pasif, tetapi siswa perlu 

diberikan kesempatan untuk menemukan matematika melalui praktik yang mereka 

alami sendiri. 

Adapun penelitian yang telah dilakukan Firdaus (2015) menunjukkan bahwa 

pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa SD. Hal ini dapat dilihat pada siklus pertama menunjukkan hasil 

rata-rata sebesar 65,03, kemudian siklus kedua berhasil meningkat menjadi 87,32. 

Melihat hasil yang relevan tersebut maka dijadikan referensi penelitian untuk 
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melakukan penelitian dengan model Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI). 

Selain menerapkan model (PMRI), peneliti juga menggunakan bantuan 

media alat peraga manipulatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vera (2015), 

media alat peraga manipulatif adalah media yang sangat baik dan efektif. Bisa 

dilihat pada hasilnya, uji coba pertama dilakukan pada 18 anak dengan persentase 

yang dicapai 52%, sedangkan uji coba kedua dilakukan pada 19 anak dan 

mengalami peningkatan dengan persentase yang dicapai 81,17%. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa dengan judul“Penerapan Model 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia Berbantu Alat Peraga Manipulatif 

untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah pada Materi Bangun 

Ruang di Kelas V SD Negeri 2 Wergu Wetan” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keterampilan mengajar guru dalam menerapkan model pendidikan 

matematika realistik Indonesia berbantu alat peraga manipulatif pada materi 

bangun ruang di kelas V SDN 2 Wergu Wetan?  

2. Bagaimana aktivitas siswa yang menerapkan model pendidikan matematika 

realistik Indonesia berbantu alat peraga manipulatif pada pembelajaran 

matematika materi bangun ruang di kelas V SDN 2 Wergu Wetan? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

menerapkan model pendidikan matematika realistik Indonesia berbantu alat 

peraga manipulatif pada pembelajaran matematika materi bangun ruang di 

kelas V SDN 2 Wergu Wetan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan keterampilan guru menerapkan model pendidikan 

matematika realitik Indonesia berbantuan alat peraga manipulatif pada materi 

bangun ruang di kelas V SDN 2 Wergu Wetan. 

2. Untuk mendeskripsikan aktivitas siswa yang menerapkan model pendidikan 

matematika realistik Indonesia berbantuan alat peraga manipulatif pada 

pembelajaran matematika materi bangun ruang di kelas V SDN 2 Wergu 

Wetan. 

3. Untuk mengidentifikasi model pendidikan matematika realitik Indonesia 

berbantuan alat peraga manipulatif dalam meningkatkan pemecahan masalah  

pada materi bangun ruang di kelas V SDN 2 Wergu Wetan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat memberikan pengalaman dan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif yang 

efektif dalam kegiatan pembelajaran matematika dalam upaya meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dan menambah wawasan guru terkait 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan 

model pembelajaran yang kreatif dan inovatif pada pembelajaran matematika. 

4. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan peneliti sebagai calon pendidik untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menerapkan PMRI. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut : 

1. Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada materi bangun ruang. 

2. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 2 Wergu Wetan 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus semester II tahun ajaran 2018/2019. 

3. Fokus pada penelitian ini adalah peningkatan kemampuan pemecahan masalah, 

aktivitas siswa, dan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika materi 

bangun ruang di kelas V SDN 2 Wergu Wetan. 

4. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia, sedangkan media yang digunakan yaitu alat peraga 

manipulatif. 

5. Materi pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah materi bangun ruang 

(volume kubus dan balok). 

F. Definisi Operasional 

1. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

PMRI merupakan model pembelajaran yang menekankan pada konstruksi 

dari konteks benda-benda konkret (nyata) sebagai bahan pembelajaran untuk 

membangun konsep. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI antara lain: (1) 

Penggunaan konteks, (2) Penggunaan model untuk matematisasi progresif, (3) 

Pemanfaatan hasil konstruksi siswa, (4) Interaktivitas, (5) Keterkaitan.  

 

2. Alat Peraga Manipulatif 

Alat peraga manipulatif merupakan suatu benda yang dapat diubah 

menjadi bentuk lain gunanya untuk membantu siswa dalam menemukan konsep 

matematika atau membangun konsep matematika dengan kemampuan mereka 

sendiri. Alat peraga manipulatif didesain mirip seperti benda nyata yang dekat 

dengan kehidupan siswa sehari-hari seperti mainan anak-anak, buah-buahan, alat 
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transportasi yang mudah diubah-ubah. Alat peraga manipulatif yang digunakan 

peneliti adalah berupa kubus satuan berbentuk kubus dan balok. 

3. Kemampuan Pemecahan Masalah  

Kemampuan pemecahan masalah ditandai dengan bentuk soal yang rumit 

sehingga perlu prosedur dan penalaran yang lebih luas untuk menyelesaikan soal 

tersebut. Pembicaraan mengenai pemecahan masalah matematika tidak dapat 

terlepas dari tokoh utamanya, yakni George Polya. Menurut Polya (Siswono, 

2008: 36-37) terdapat empat tahapan penting yang harus ditempuh siswa dalam 

memecahkan masalah, yakni memahami masalah, menyusun rencana 

penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaia, dan memeriksa kembali.  

 

  


