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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah pelajaran yang bersifat abstrak, dikatakan demikian 

karena obyek dasarnya abstrak yaitu fakta, konsep, dan operasi hitung. Hal 

tersebut menyebabkan matematika tidak mudah untuk dipelajari, oleh karena 

itu, dalam melaksanakan pembelajaran guru harus menguasai konsep-konsep 

yang akan dipelajari mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal yang lebih 

kompleks. Guru juga harus memperhatikan berbagai karakteristik siswa. Hal 

ini disebabkan karena karakteristik yang dimiliki oleh siswa yang satu dengan 

yang lain berbeda. 

Salah satu materi yang dipelajari di kelas IV adalah pecahan. Kompetensi 

Dasar (KD) dari materi ini adalah menjelaskan arti pecahan dan urutannya, dan 

menyederhanakan berbagai bentuk pecahan yang didalam materi tersebut  

terdapat pembelajaran tentang pengertian pecahan, membandingkan pecahan, 

menyederhanakan pecahan serta mengubah pecahan. 

Kesulitan dalam mempelajari materi pecahan ini juga dialami oleh siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Bantarwuni. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

kelas IV (empat) SD Negeri 2 Bantarwuni, diketahui rendahnya prestasi belajar 

siswa tentang materi pecahan, diakibatkan karena dalam proses pembelajaran 

masih banyak siswa yang kurang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran ternyata sangat jarang menggunakan media/alat peraga. 

Selain itu, materi pembelajaran juga tidak mudah sehingga banyak anak yang 
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mencontek pekerjaan temannya, hal ini menunjukan kurangnya kemandirian 

pada siswa, karena dalam mengerjakan tugas, masih mengalami 

ketergantungan terhadap siswa lain.  

Wawancara juga dilakukan dengan siswa kelas IV yang di ambil secara 

acak. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, didapat bahwa matematika 

adalah pelajaran yang sulit dan pembelajarannya tidak menyenangkan, 

sehingga siswa tidak menyukai matematika. Siswa enggan dan bahkan takut 

bertanya atau menjawab pertanyaan dikarenakan bingung terhadap materi yang 

dijelaskan guru, padahal guru selalu memeberikan kesempatan bertanya yang 

seluas- luasnya kepada siswa. 

Berikut ini adalah hasil prestasi belajar siswa kelas IV semester II tahun 

2010/2011, 2011/2012, dan 2012/2013 pelajaran matematika. 

Tabel 1.1 Hasil Ulangan Harian Mata Pelajaran Matematika 
Semester II Tahun 2010/2011, dan 2011/2012, 2012/2013 
Materi Pecahan 

No Uraian Tahun  
2010/2011 

Tahun 
 2011/2012 

Tahun  
2012/2013 

(ulangan akhir 
semester I) 

1. Jumlah 
Siswa 

18 10 19 

2. Rata-rata 55    63,5 61,3 
 

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran belum berhasil. 

Hal ini ditunjukan dalam prestasi belajar siswa pada tahun 2012/2013 yang 

masih di bawah KKM (65) yang ditentukan oleh sekolah.  Masalah tersebut 

timbul disebabkan karena siswa kurang memahami konsep pecahan, dan 

Peningkatan Kemandirian dan Prestasi Belajar..., Teguh Rudianto, FKIP UMP, 2013



3 
 

penggunaan media yang masih kurang maksimal. Siswa kurang memahami 

konsep yang terkandung dalam soal-soal yang diberikan oleh guru. Selain itu, 

anggapan bahwa pelajaran matematika sulit juga telah menjadi momok yang 

ada pada diri siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi  

belajar siswa dalam materi pecahan. Dalam PTK ini  pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan matematika realistik. Menutut Kemendiknas 

(2010:7) pendekatan matematika realistik merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran matematika yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian 

yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk memahamkan persoalan 

matematika. Dengan menggunakan pendekatan matematika realistik 

diharapkan siswa dapat menguasai materi pecahan.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan temuan di 

lapangan, maka permasalahan dalam PTK ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada materi pecahan di  kelas IV SD Negeri 2 Bantarwuni? 

2. Bagaimana meningkatkan kemandirian siswa pada materi pecahan di kelas 

IV SD Negeri 2 Bantarwuni dengan pendekatan matematika realistik? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umun 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa 

kelas IV SD N 2 Bantarwuni Kabupaten Banyumas. 

2. Tujuan khusus 

Secara khusus penelitian tindakan kelas ini bertujuan: 

a. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

materi pecahan kelas IV SD N 2 Bantarwuni melalui pendekatan 

matematika realistik. 

b. Meningkatkan kemandirian siswa pada mata pelajaran matematika materi 

pecahan di kelas IV SD N 2 Bantarwuni melalui pendekatan matematika 

realistik.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan inovasi pembelajaran  tentang penggunaan pendekatan 

matematika realistik untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 

b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Siswa dapat memahami sendiri konsep-konsep matematika secara 

konkret. 
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2) Siswa berlatih mengamati sendiri kesesuaian antara teori dan 

kenyataan. 

3) Siswa lebih tertarik, dan termotivasi untuk belajar matematika. 

b. Bagi peneliti 

1) Membantu peneliti memperoleh pengetahuan yang baru dan inovatif 

dalam hal metode pembelajaran di kelas. 

2) Merangsang daya kreatifitas peneliti dalam menyusun desain strategi 

pembelajaran matematika di kelas. 

3) Melatih keahlian peneliti dalam mengembangkan isi pesan kurikulum 

matematika ke dalam sebuah proses pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. 

c. Bagi guru 

1) Meningkatkan keprofesionalan guru. 

2) Meningkatkan wawasan serta keterampilan pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. 

d. Bagi sekolah 

Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberi masukan dalam 

merencanakan dan mengambil kebijakan mengenai metode pembelajaran 

yang tepat untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. 
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