
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  
      2.1.1 Belajar. 
 Menurut Thorndike seperti dikutip Dr. C. Asri Budiningsih (2005) menjelaskan 
bahwa, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja 
yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan atau hal-hal 
lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respons yaitu reaksi yang 
dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau 
gerakan/tindakan. 
 Belajar adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi 
perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan 
sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu itu, atau anak yang tadinya tidak terampil 
menjadi terampil ( M. Djauhar Siddiq dkk, Dirjen Dikti 2008 ). Belajar secara tradisional 
adalah upaya penambahan dan pengumpulan sejumlah pengetahuan ( Mulyani S, dkk. 
2001 ). Menurut Morgan dkk ( 1986 ), “Belajar didefinisikan sebagai setiap perubahan 
tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman”. Dalam 
konteks sekolah Seorang anak dikatakan telah belajar apabila perubahan-perubahan yang 
terjadi pada anak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah dan masyarakat“( Mulyani 
S. dkk 2001 ). Menurut Gagne (1984), bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu 
organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman (lihat Winataputra dkk, 1997, 
2.3). 
 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahawa belajar merupakan usaha 
yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk menambah pengetahuan dan 
ketrampilan yang dapat dipergunakan untuk diri sendiri maupun lingkungaanya. Dalam 
belajar membutuhkan interaksi dari individu yang belajar dengan lingkungannya. 
Lingkungan tersebut bisa berupa lingkungan formal dan non formal. Sebagai contoh 
lingkungan formal adalah sekolah. Sedangkan lingkungan non formal bisa berupa 
lingkungan sekitar dan interaksi dengan orang lain. 
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2.1.2  Hasil Belajar 
2.1.2.1 Pengertian Hasil Belajar 
 Hasil belajar menurut Suharsini Arikunto (2001: 21) adalah hasil yang dicapai 
seorang setelah melaksanakan kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dicapai 
seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran/materi yang dianjurkan 
sudah diterima siswa. Untuk dapat menentukan tercapainya tidaknya tujuan pembelajaran 
dilakukan usaha untuk menjadi hasil belajar. Penilaian ini bertujuan untuk melihat 
kemajuan peserta didik dalam penguasaan materi yang telah dipelajari dan ditetapkan. 
 (Suharsini Arikunto, 2001: 23).Keberhasilan suatu pengajaran salah satunya dapat 
dilihat dari hasil belajar siswa. Dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD 
kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hasil belajar siswa menunjukkan 
kompetensi siswa, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 
berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 
proses penemuan. Untuk dapat mengembangkan kompetensi, maka proses pembelajaran 
menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada siswa. 
 Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa prestasi merupakan 
hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Apabila dikaitkan dengan 
belajar, maka pengertian prestasi akan mengarah pada hasil belajar yang telah dicapai. 
Hasil belajar merupakan suatu proses mental yang mengarah pada penguasaan 
pengetahuan, kecakapan, kebiasaan, atau sikap yang diperoleh, disimpan, dan 
dilaksanakan dengan menimbulkan tingkah laku menetap. 
 Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 
perubahan tingkah laku pada diri seseorang sebagai hasil dari proses belajar yang dapat 
tercermin dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan terhadap ilmu 
yang dipelajarinya. 
2.1.3 Manfaat Hasil Belajar  
2.1.3.1 Manfaat bagi Guru 
 Penilaian hasil belajar dan pembelajaran akan bermanfaat bagi guru dalam hal: 

1) Mengetahui peserta didik yang sudah berhasil menguasai bahan pelajaran 
tertentu dan yang belum menguasai. Dalam hal ini maka guru dapat memusatkan 
perhatian pada peserta didik yang belum menguasai pelajaran. Mencari sebabnya 
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dan kemudian memberikan perlakuan yang lebih teliti sehingga keberhasilannya 
dapat lebih ditingkatkan. 

2) Apakah materi atau kegiatan yang dilakukan peserta didik sudah tepat. Jika 
demikian maka pembelajaran yang akan datang tidak perlu melakukan perubahan 
atau penyempurnaan. 

3) Apakah metode yang digunakan guru sudah tepat.  Jika sebagian besar peserta 
didik mendapat nilai buruk atau tidak menguasai bahan,  mungkin disebabkan 
strategi atau metode yang digunakan kurang tepat. Oleh karena itu guru harus 
mawas diri dan mencari metode yang lebih tepat 

2.1.3.2 Manfaat bagi Peserta didik 
 Peserta didik dapat mengetahui keberhasilan mengikuti pelajaran dengan melihat 
nilainya. Ada  kemungkinan nilai yang diperoleh peserta didik yaitu memuaskan dan tidak 
memuaskan. 

1) Memuaskan: hal ini akan memotivasi peserta didik ingin mencapai kepuasan itu di 
kemudian hari dan ini berarti akan berusaha giat belajar, atau sebaliknya. 

2) Tidak memuaskan: peserta didik yang memperoleh nilai tidak memuaskan akan 
memacu diri agar pada kali lain hal ini tidak terulang. Namun mungkin juga peserta 
didik yang lemah kemauannya akan menjadi putus asa dengan nilai tidak 
memuaskan. Apalagi peserta didik ini telah merasa berusaha dengan susah 
payah. 

2.1.3.3 Manfaat bagi Orangtua 
 Orangtua yang mengetahui nilai hasil belajar anaknya tidak memuaskan dapat 
menentukan langkah-langkah: menambah perhatian pada anak, melengkapi alat-alat 
pelajaran/buku-buku, atau memberikan bimbingan belajar pada anaknya. 
2.1.3.4 Manfaat bagi Sekolah 
 Nilai yang dicapai peserta didik merupakan indikasi dalam hal: kualitas kegiatan 
sekolah, ketepatan kurikulum, dan perubahan pogram  sekolah. Jika sebagian besar 
peserta didik dalam semua mata pelajaran memperoleh nilai baik berarti kualitas kegiatan 
sekolah baik, kurikulum yang digunakan mungkin sudah tepat, dan tidak perlu mengubah 
program sekolah secara besar-besaran. Jika demikian halnya maka sekolah dapat 
meningkatkan akuntabilitasnya kepada orangtua dan kepada masyarakat.  
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2.1.4 Alat Peraga dalam Pengajaran Matematika  
 Beberapa fungsi atau manfaat dari penggunaan alat peraga dalam pengajaran 
Matematika, diantaranya : 

1) Dengan adanya alat peraga, siswa akan lebih banyak mengikuti pelajaran 
matematika dengan gembira, sehingga minatnya mempelajari matematika 
semakin besar. Siswa akan terangsang, senang, tertarik, dan bersikap positi 
terhadap pengajaran matematika. 

2) Dengan disajikan konsep abstrak matematika dalam bentuk konkrit, maka  siswa  
pada tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah dan memahami daan mengerti. 

3) Alat pegara akan membantu daya tilik ruang, karena tidak membayangkan  benda 
nyata akan terbantu daya tiliknya sehinga lebih berhasil dalam belajarnya. 

4) Siswa akan menyadari adanya hubungan antara pengajaran dan benda-benda 
langsung disekitarnya, atau antara ilmu dengan alam sekitar dan masyarakat. 

5) Konsep-konsep abstrak yang tersajikan dalam bentuk konkrit, yaitu dalam bentuk  
model matematika dapat disajikan obyek penelitian dan dapat pula  disajikan alat 
untuk penelitian ide-ide barudan relasi-relasi baru 
Alat peraga untuk menerangkan konsep metematika itu dapat berupa benda nyata 

dan dapat pula berupa gambar atau diagram. Alat peraga yang berupa benda-benda riil itu 
memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan benda-benda nyata itu  dapat dipindah 
pindahkan atau dimanipulasikan sedangkan kelemahan yang tidak dapat disajikan dalam 
bentuk tulisan atau buku. Karenanya untuk membentuk tulisan kita buat gambarnya atau 
diagram tetapi tetap masih memiliki kelemahan karena tidak dapat dimanipulasikan 
berbeda dengan benda-benda nyatanya. 
 
2.1.5 Matematika 
2.1.5.1 Latar Belakang Pelajaran Matematika 
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyebabkan perubahan 
yang sangat cepat dalam kehidupan manusia serta merubah pandangan serta kebiasaan 
hidup dari konservatif menjadi lebih kompetitif yang menawarkan berbagai kemudahan. 
Berkaitan dengan hal ini, untuk dapat bertahan dengan keadaan yang cepat sekali 
berubah, diperlukan kemampuan untuk memperoleh, mengelola dan memanfaatkan 
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informasi sehingga menjadi sebuah pengetahuan dan alat yang berguna. Kemampuan ini 
membutuhkan pemikiran yang bersifat logic, sistematis dan kritis yang dapat 
dikembangkan dengan pembelajaran matematika. Dalam hal ini matematika memiliki 
peran yang sangat strategis dan central dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia yang mampu bersaing (Ekawati, 2009:4). 
2.1.5.2. Tujuan Pelajaran Matematika 
 Mencermati peran sentral Matematika maka tujuan pembelajaran Matematika 
dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 adalah sebagai berikutt: 

1) Memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 
mengaplikasikan antar konsep atau algoritma secara luwes, akurat efisien, dan 
tepat dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi Matematika 
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
pernyataan Matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,   
merancang model Matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 
diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 
untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki 
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari Matematika, serta sikap 
ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (Permendiknas No.22 Tahun 
2006). 

 
2.1.5.3.  Fungsi Pelajaran Matematika 
 Menurut Ekawati, (2010) fungsi Matematika adalah sebagai media atau sarana 
siswa dalam mencapai kompetensi. Dengan mempelajari materi Matematika diharapkan 
siswa akan dapat menguasai seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena 
itu, penguasaan materi Matematika bukanlah tujuan akhir pada pembelajaran Matematika, 
akan tetapi penguasaan materi Matematika hanyalah jalan mencapai penguasaan 
kompetensi. Fungsi lain mata pelajaran matematika sebagai: alat, pola pikir, dan ilmu atau 
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pengetahuan. Ketiga fungsi matematika tersebut hendaknya dijadikan acuan dalam 
pembelajaran matematika sekolah.  
 Dengan mengetahui fungsi-fungsi Matematika tersebut diharapkan kita sebagai 
guru atau pengelola pendidikan Matematika dapat memahami adanya hubungan antara 
matematika dengan berbagai ilmu lain atau kehidupan. Sebagai tindaklanjutnya sangat 
diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh 
penggunaan Matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran 
lain, dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus 
disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, sehingga diharapkan dapat membantu 
proses pembelajaran matematika di sekolah.  
 Siswa diberi pengalaman menggunakan Matematika sebagai alat untuk 
memahami atau menyampaikan suatu informasi misalnya melalui persamaan-persamaan, 
atau tabel-tabel dalam model-model Matematika yang merupakan penyederhanaan dari 
soal-soal cerita atau soal-soal uraian Matematika lainnya. Bila seorang siswa dapat 
melakukan perhitungan, tetapi tidak tahu alasannya, maka tentunya ada yang salah dalam 
pembelajarannya atau ada sesuatu yang belum dipahami. Belajar Matematika juga 
merupakan pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam 
penalaran suatu hubungan di antara pengertian-pengertian itu. 
 Dalam pembelajaran Matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh 
pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki 
dari sekumpulan objek (abstraksi). Dengan pengamatan terhadap contoh-contoh 
diharapkan siswa mampu menangkap pengertian suatu konsep. Selanjutnya dengan 
abstraksi ini, siswa dilatih untuk membuat perkiraan, terkaan, atau kecenderungan 
berdasarkan kepada pengalaman atau pengetahuan yang dikembangkan melalui contoh-
contoh khusus (generalisasi).Didalam proses penalarannya dikembangkan pola pikir 
induktif maupun deduktif. Namun tentu kesemuanya itu harus disesuaikan dengan 
perkembangan kemampuan siswa, sehingga pada akhirnya akan sangat membantu 
kelancaran proses pembelajaran Matematika di sekolah.  
 Fungsi Matematika yang ketiga adalah sebagai ilmu pengetahuan, oleh karena itu, 
pembelajaran Matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai 
guru harus mampu menunjukkan bahwa Matematika selalu mencari kebenaran, dan 
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bersedia meralat kebenaran yang telah diterima, bila ditemukan kesempatan untuk 
mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang 
sah. 
 Dalam buku standar kompetensi Matematika Depdiknas, secara khusus 
disebutkan bahwa fungsi Matematika adalah mengembangkan kemampuan berhitung, 
mengukur, menurunkan rumus dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan 
dalam kehidupan sehari-hari melalui pengukuran dan geometri, aljabar, peluang dan 
statistika, kalkulus dan trigonometri. Matematika juga berfungsi mengembangkan 
kemampuan mengkomunikasikan gagasan melalui model matematika, diagram, grafik, 
atau tabel. 
 
2.1.5.4. Ruang Lingkup Pelajaran Matematika 
 Ruang lingkup mata pelajaran matematika menurut Permendiknas No.22 Tahun 
2006 meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1). Bilangan 
2). Geometri dan pengukuran 
3). Pengolahan data 

 
2.1.5.5. Peran Pembelajaran Matematika 
 Sesuai dengan tujuan diberikannya Matematika di sekolah, kita dapat melihat 
bahwa Matematika sekolah memegang peranan sangat penting. Anak didik memerlukan 
Matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari. Misalnya, dapat berhitung, dapat menghitung isi dan berat, dapat 
mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menafsirkan data, dapat menggunakan 
kalkulator dan komputer. Selain itu, agar mampu mengikuti pelajaran matematika lebih 
lanjut, membantu memahami bidang studi lain seperti fisika, kimia, arsitektur, farmasi, 
geografi, ekonomi, dan sebagainya, dan agar para siswa dapat berpikir logis, kritis, dan 
praktis, beserta bersikap positif dan berjiwa kreatif (Astuti, 2011). 
 Sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan seperti 
yang tertuang dalam UUD 1945, tentunya harus memiliki pengetahuan umum minimum. 
Pengetahuan minimum itu diantaranya adalah Matematika. Oleh sebab itu, Matematika 
sekolah sangat berarti baik bagi para siswa yang melanjutkan studi maupun yang tidak. 
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 Bagi mereka yang tidak melanjutkan studi, matematika dapat digunakan dalam 
berdagang dan berbelanja, dapat berkomunikasi melalui tulisan/gambar seperti membaca 
grafik dan persentase, dapat membuat catatan-catatan dengan angka, dan lain-lain. Kalau 
diperhatikan pada berbagai media massa, seringkali informasi disajikan dalam bentuk 
persen, tabel, bahkan dalam bentuk diagram. Dengan demikian, agar orang dapat 
memperoleh informasi yang benar dari apa yang dibacanya itu, mereka harus memiliki 
pengetahuan mengenai persen, cara membaca tabel, dan juga diagram. Dalam hal inilah 
Matematika memberikan peran pentingnya. 
 Sejalan dengan kemajuan jaman, tentunya pengetahuan semakin berkembang. 
Supaya suatu negara bisa lebih maju, maka negara tersebut perlu memiliki manusia-
manusia yang melek teknologi. Untuk keperluan ini tentunya mereka perlu belajar 
Matematika sekolah terlebih dahulu karena Matematika memegang peranan yang sangat 
penting bagi perkembangan teknologi itu sendiri. Tanpa bantuan Matematika tidak 
mungkin terjadi perkembangan teknologi seperti sekarang ini. 
 Namun demikian, Matematika dipelajari bukan untuk keperluan praktis saja, tetapi 
juga untuk perkembangan Matematika itu sendiri. Jika Matematika tidak diajarkan di 
sekolah maka sangat mungkin Matematika akan punah. Selain itu, sesuai dengan 
karakteristiknya yang bersifat hirarkis, untuk mempelajari Matematika lebih lanjut harus 
mempelajari Matematika level sebelumnya. Seseorang yang ingin menjadi ilmuwan dalam 
bidang Matematika, maka harus belajar dulu Matematika mulai dari yang paling dasar. 
 Jelas bahwa Matematika sekolah mempunyai peranan yang sangat penting baik 
bagi siswa supaya punya bekal pengetahuan dan untuk pembentukan sikap serta pola 
pikirnya, warga negara pada umumnya supaya dapat hidup layak, untuk kemajuan 
negaranya, dan untuk matematika itu sendiri dalam rangka melestarikan dan 
mengembangkannya. 
2.1.6 Metode Model Pembelajaran Matematika Realistik  
2.1.6.1. Pengertian Metode Model Pembelajaran Matematika Realistik 
 Menurut Van de Henvel-Panhuizen (2000) dalam Qirandi Asaroh, bila anak belajar 
Matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari, maka anak akan cepat lupa dan 
tidak dapat mengaplikasikan Matematika. Salah satu pembelajaran Matematika yang 
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berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari dan menerapkan Matematika 
dalam kehidupan sehari-hari adalah pembelajaran Matematika realistik. 
 Pembelajaran Matematika realistik pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan 
di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. Pembelajaran Matematika harus 
dekat dengan anak dan kehidupan nyata sehari-hari. Akibat dari pemikiran negatif 
terhadap Matematika, perlu kiranya seorang guru yang mengajar Matematika melakukan 
upaya yang dapat membuat proses belajar mengajar bermakna dan menyenangkan. Ada 
beberapa pemikiran untuk mengurangi ketakutan siswa terhadap Matematika. 
 Salah satunya dengan cara pembelajaran Matematika realistik dimana 
pembelajaran ini mengaitkan dan melibatkan lingkungan sekitar, pengalaman nyata yang 
pernah dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan Matematika sebagai 
aktivitas siswa. Dengan pendekatan PMR tersebut, siswa tidak harus dibawa ke dunia 
nyata, tetapi berhubungan dengan masalah situasi nyata yang ada dalam pikiran siswa. 
Jadi siswa diajak berfikir bagaimana menyelesaikan masalah yang mungkin atau sering 
dialami siswa dalam kesehariannya. 
 Pembelajaran sekarang ini selalu dilaksanakan di dalam kelas, dimana siswa 
kurang bebas bergerak, cobalah untuk memvariasikan strategi pembelajaran yang 
berhubungan dengan kehidupan dan lingkungan sekitar sekolah secara langsung, 
sekaligus mempergunakannya sebagai sumber belajar. Banyak hal yang bisa kita jadikan 
sumber belajar Matematika, yang penting pilihlah topik yang sesuai misalnya mengukur 
tinggi pohon, mengukur panjang dan lebar papan tulus dan lain sebagainya. 
 Siswa lebih baik mempelajari sedikit materi sampai siswa memahami, mengerti 
materi tersebut dari pada banyak materi tetapi siswa tidak mengerti tersebut. Meski banyak 
tuntutan pencapaian terhadap kurikulum sampai daya serap namun dengan alokasi yang 
terbatas. Jadi guru harus memberanikan diri menuntaskan siswa dalam belajar sebelum ke 
materi selanjutnya karena hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman siswa 
dalam belajar Matematika. Kebanyakan siswa, belajar Matematika merupakan beban berat 
dan membosankan, jadinya siswa kurang termotivasi, cepat bosan dan lelah. Adapun 
beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal di atas dengan melakukan 
inovasi pembelajaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain memberikan kuis 
atau teka-teki yang harus ditebak baik secara berkelompok ataupun individu, memberikan 
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permainan di kelas suatu bilangan dan sebagainya tergantung kreativitas guru. Jadi untuk 
mempermudah siswa dalam pembelajaran Matematika harus dihubungkan dengan 
kehidupan nyata yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. 
 Pembelajaran Matematika realistik adalah padanan Realistic Mathematics 
Education (RME), sebuah pendekatan pembelajaran Matematika yang dikembangkan di 
Frudenthal di Belanda. Gravemeijer (1992:82) mengungkapkan Realistic mathematics 
education is rooted in freudenthal’s interpretation of mathematicsas an activity.Ungkapan 
Gravemeijer di atas menunjukkan bahwa pembelajaran Matematika realistik 
dikembangkan berdasar pandangan Freudenthal yang menyatakan Matematika sebagai 
suatu aktivitas. Lebih lanjut Gravemeijer (1994: 82) menjelaskan bahwa yang dapat 
digolongkan sebagai aktivitas tersebut meliputi aktivitas pemecahan masalah, mencari 
masalah dan mengorganisasi pokok persoalan. Menurut Freudenthal aktivitas-aktivitas itu 
disebut Matematisasi. Pendidikan Matematika realistik (PMR) diketahui sebagai 
pendekatan yang telah berhasil di Netherlands. Salah satu filosofi yang mendasari 
pendekatan realistik adalah  bahwa Matematika bukanlah satu kumpulan aturan sifat-sifat 
yang sudah lengkap yang harus siswa sadari Menurut Treffers (dalam Fauzan, 2002: 33-
34 ) mengungkapkan bahwa ide kunci dari pembelajaran Matematika realistik yang 
menekankan perlunya kesempatan bagi siswa untuk menemukan kembali Matematika 
dengan bantuan orang dewasa (guru). Selain itu disebutkan pula bahwa pengetahuan 
Matematika formal dapat dikembangkan (ditemukan kembali) berdasar pengetahuan 
informal yang dimiliki siswa.Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan di atas 
menjelaskan suatu cara pandang terhadap pembelajaran Matamatika yang ditempatkan 
sebagai suatu proses bagi siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan Matematika 
berdasar pengetahuan informal yang dimilikinya. Dalam pandangan ini Matematika 
disajikan bukan sebagai barang“jadi” yang dapat dipindahan oleh guru kedalam pikiran 
siswa.Terkait dengan aktivitas Matematisasi dalam belajar Matematika. Pendekatan PMR 
ini didasari oleh fakta bahwa Matematika bukanlah atau kumpulan aturan atau sifat-sifat 
yang sudah lengkap yang harus siswa pelajari. Freudenthal (dalam TIM MKPBM, 
2001:125) menyatakan “Matematika bukan merupakan suatu objek yang siap saji untuk 
siswa, melainkan bahwa Matematika adalah “suatu pelajaran yang dinamis yang dapat 
dipelajari dengan cara mengerjakannya. 
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 Adapun Matematika realistik (MR) adalah  Matematika yang disajikan sebagai 
suatu proses kegiatan manusia, bukan sebagai suatu produk jadi. Bahan pelajaran yang 
disajikan melalui bahan cerita yang sesuai dengan lingkungan siswa (kontekstual) (Zigma 
Edisi, 14, 12 Oktober 2007). 
 Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa Realistic Mathematics Education 
(PMR) merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan Matematika. Menurut Soedjadi 
(2001: 3) pembelajaran Matematika realistik mempunyai beberapa karakteristik sebagai 
berikut: 

1) Menggunakan konteks, artinya dalam pembelajaran Matematika realistik 
lingkungan keseharian atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat dijadikan 
sebagai bagian materi belajar yang kontekstual bagi siswa. 

2) Menggunakan model, artinya permasalahan atau ide dalam Matematika dapat 
dinyatakan dalam bentuk model, baik model dari situasi nyata maupun model yang 
mengarah ketingkat abstrak. 

3) Menggunakan kontribusi siswa, artinya pemecahan masalah atau penemuan 
konsep yang didasarkan pada sumbangan gagasan siswa. 

4) Interaktif, artinya aktivitas proses pembelajaran dibangun oleh interaksi 
siswa,siswa dengan guru. Siswa dengan lingkungannya dan sebagainya. 
Intertwin, artinya topic-topik yang berbeda dapat diintegrasikan sehingga dapat 
memunculkan pemahaman tentang suatu konsep secara serentak.  

 Dengan mengkaji secara mendalam prinsisp dan karakteristik pembelajaran 
Matematika realistik tampak bahwa pendekatan ini dikembangkan berlandaskan pada 
filsafat kontruktivisme. Paham ini berpandangan  bahwa pengetahuan dibangun sendiri 
oleh orang yang belajar secara aktif. Penanaman suatu konsep tidak dapat dilakukan 
dengan mentransferkan konsep itu dari satu orang ke orang lain. Tetapi seseorang yang 
sedang belajar semestinya diberi keleluasaan dan dorongan untuk mengekspresikan 
pikirannya dalam mengkonstruk pengetahuan itu untuk dirinya sendiri. Aktivitas ini dapat 
terjadi dengan cara memberikan permasalahan kepada siswa. Permasalahan tersebut 
adalah permasalahan yang telah diakrabi siswa dalam kehidupannya. Sebagai akibat dari 
peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika realistik adalah berkurangnya 
domminasi guru. Dalam pendekatan ini guru  lebih berfungsi sebagai fasilitator. 
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 Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan pembelajaran 
matematika realistik adalah suatu proses pembelajaran secara individu yang mengaitkan 
dan melibatkan lingkungan sekitar, pengalamannyata yang pernah dialami siswa dalam 
kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan suatu masalah kontektual. 
2.1.7 Langkah – langkah Pembelajaran Matematika Realistik 
 Fauzi (2002:) mengemukakan langkah-langkah di dalam proses pembelajaran 
matematika dengan pendekatan PMR, yaitu: 

1) Langkah pertama: memahami masalah kontekstual, yaitu guru memberikan 
masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dan meminta siswa untuk 
memahami masalah tersebut. 
Contoh masalah kontektual: menetukan keliling dan luas jajargenjang dan segitiga 

2) Langkah kedua: menjelaskan masalah kontekstual, yaitu jika dalam memahami 
masalah siswa mengalami kesulitan, maka guru menjelaskan situasi dan kondisi 
dari soal dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk atau berupa saran 
seperlunya, terbatas pada bagian-bagian tertentu dari permasalahan yang belum 
dipahami. 
Pada langkah kedua ini akan terjadi interaksi siswa dan guru, maka situasi ini 
akan menjadi ramai, jangan takutkan masalah ramainya siswa pada langkah 
kedua ini dalam hal tersebut menunjukkan keaktifan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran, oleh karena itu guru dalam memberikan penjelasan tentang keliling 
dan luas jajargenjang dan segitiga dikaitkan dengan benda-benda nyata yang ada 
pada lingkungan siswa misalnya papan tulis, permukaan meja, permukaan lantai 
yang ada ubinnya, alat peraga yang kongkrit bisa berupa gambar atau model. 

3) Langkah ketiga: menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu siswa secara individual 
menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri. Cara 
pemecahan dan jawaban masalah berbeda lebih diutamakan. Dengan 
menggunakan lembar kerja, siswa mengerjakan soal. Guru memotivasi siswa 
untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. 

4) Langkah keempat: membandingkan dan mendiskusikan jawaban, yaitu guru 
menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban masalah secara berkelompok. Siswa dilatih untuk 
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mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki dalam kaitannya dengan interaksi siswa 
dalam proses belajar untuk mengoptimalkan pembelajaran. 

5) Langkah kelima: menyimpulkan, yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk menarik kesimpulan tentang suatu konsep atau prosedur 

 Soedjadi (2001:3) menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika realistik 
juga diperlukan upaya “mengaktifkan siswa”. Upaya itu dapat diwujudkan dengan cara: 
a.Mengoptimalkan keikutsertaan unsur-unsur proses belajar mengajar b.Mengoptimalkan 
keikutsertaan seluruh sense peserta didik Salah satu kemungkinan adalah dengan 
memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat menemukan atau mengkonstruksi sendiri 
pengetahuan yang akan dikuasainya. 
2.1.8 Kelebihan dan Kesulitan Penerapan PMR 

Sebagaimana setiap pendekatan, strategi maupun metode pembelajaran, di satu 
sisi memiliki berbagai kelebihan, namun juga memiliki kesulitan. Demikian halnya 
dengan PMR, diantaranya: 

2.1.8.1 Kelebihan Pembelajaran Matematika Realistik 
 Menurut Suwarsono (2001:5) terdapat beberapa kekuatan atau kelebihan dari 
pembelajaran matematika realistik, yaitu: 

1) Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada 
siswa tentang keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari dan 
kegunaan pada umumnya bagi manusia.  

2) Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada 
siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan 
dikembangkan sendiri oleh siswa tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar 
dalam bidang tersebut. 

3) Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada 
siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan 
tidak harus sama antara yang satu dengan orang yang lain. Setiap orang bisa 
menemukan atau menggunakan cara sendiri, asalkan orang itu sungguh-sungguh 
dalam mengerjakan soal atau masalah tersebut. Selanjutnya dengan 
membandingkan cara penyelesaian yang satu dengan cara penyelesaian yang 
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lain, akan bisa diperoleh cara penyelesaian yang paling tepat, sesuai dengan 
tujuan dari proses penyelesaian masalah tersebut. 

4) Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada 
siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan 
sesuatu yang utama dan orang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk 
menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan bantuan pihak lain yang 
sudah lebih tahu (misalnya guru). Tanpa kemauan untuk menjalani sendiri proses 
tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan tercapai. 

 
2.1.8.2  Kesulitan dalam Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik 
 Adanya persyaratan-persyaratan tertentu agar kelebihan PMR dapat muncul justru 
menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menerapkannya. Kesulitan-kesulitan tersebut, 
yaitu: 

1) Tidak mudah untuk merubah pandangan yang mendasar tentang berbagai hal, 
misalnya mengenai siswa, guru dan peranan soal atau masalah kontekstual, 
sedang perubahan itu merupakan syarat untuk dapat diterapkannya PMR. 

2) Pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam 
pembelajaran matematika realistik tidak selalu mudah untuk setiap pokok bahasan 
matematika yang dipelajari siswa, terlebih-lebih karena soal-soal tersebut harus 
bisa diselesaikan dengan bermacam-macam cara. 

3) Tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai 
cara dalam menyelesaikan soal atau memecahkan masalah. 

4) Tidak mudah bagi guru untuk memberi bantuan kepada siswa agar dapat 
melakukan penemuan kembali konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika 
yang dipelajari. 

 Walaupun pada pendekatan PMR terdapat kendala-kendala dalam upaya 
penerapannya, menurut peneliti kendala-kendala yang dimaksud hanya bersifat sementara 
(temporer). Kendala-kendala itu akan dapat teratasi jika pendekatan PMR sering 
diterapkan. Hal ini sangat tergantung pada upaya dan kemauan guru, siswa dan personal 
pendidikan lainnya untuk mengatasinya. Menerapkan suatu pendekatan pembelajaran 
yang baru, tentu akan terdapat kendala- kendala yang dihadapi di awal penerapannya. 
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Kemudian sedikit demi sedikit, kendala itu akan terasi jika sudah terbiasa 
menggunakannya 
2.1.8.3 Prinsip Umum Penggunaan Metode Model Pembelajaran Matematika Realistik  
 Pendidikan Matematika Realistik mencerminkan  pandangan matematika tertentu 
mengenai bagaimana anak belajar matematika dan bagaimana matematika harus 
diajarkan.Pandangan ini tercermin pada 6 prinsip,yang diturunkan dari 5 kaidah yang 
dikemukakan Treffers (1987) yaitu eksplorasi fenomenologis menggunakan konteks, 
menjembatani dengan  menggunakan realistik, konstruksi dan produksi oleh pebelajar 
sendiri, pembelajaran  interaktif,dan jalur-jalur belajar yang saling menjalin. Berdasarkan 
kaidah-kaidah tersebut, maka keenam prinsip yang merupakan karakteristik pendidikan 
matematika realistik akan dipaparkan sebagai berikut. 

1) Prinsip kegiatan 
Pebelajar harus diperlakukan sebagai partisipan aktif dalam proses 
pengembangan seluruh perangkat perkakas dan wawasan matematis sendiri. 
Dalam hal ini pebelajar dihadapkan situasi masalah yang memungkinkan ia 
membentuk bagian-bagian masalah tersebut dan mengembangkan secara 
bertahap algoritma, misalnya cara mengalikan dan membagi berdasarkan cara 
kerja nonformal. 

2) Prinsip nyata 
Matematika realistik harus memungkinkan pebelajar dapat menerapkan 
pemahaman matematika dan perkakas matematikanya untuk memecahkan 
masalah.Pebelajar harus mempelajari matematika sedemikian hingga bermanfaat 
dan dapat diterapkan untuk memecahkan masalah sesungguhnya dalam 
kehidupan. Hanya dalam konteks pemecahan masalah pebelajar dapat 
mengembangkan perkakas matematis dan pemahaman matematis. 

3) Prinsip bertahap 
Belajar matematika artinya pebelajar harus melalui berbagai tahap pemahaman, 
yaitu dari kemampuan menemukan pemecahan informal yang berhubungan 
dengan konteks, menuju penciptaan berbagai tahap hubungan langsung dan 
pembuatan bagan, yang selanjutnya pada perolehan wawasan tentang prinsip-
prinsip yang mendasari dan kearifan untuk memperluas hubungan tersebut. 
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Kondisi untuk sampai tahap berikutnya tercermin pada kemampuan yang 
ditunjukkan pada kegiatan yang dilakukan. Refleksi ini dapat ditunjukkan melalui 
interaksi. Kekuatan prinsip tahap ini yaitu dapat membimbing pertumbuhan 
pemahaman matematika pebelajar dan mengarahkan hubungan longitudinal 
dalam kurikulum matematika. 

4) Prinsip saling menjalin  
Prinsip saling menjalin ini ditemukan pada setiap jalur matematika, misalnya antar 
topik-topik seperti kesadaran akan bilangan, mental aritmatika, perkiraan 
(estimasi), dan algoritma. 

5) Prinsip interaksi 
Dalam matematika realistik belajar matematik dipandang sebagai  kegiatan sosial. 
Pendidikan harus dapat memberikan kesempatan bagi para pebelajar untuk saling 
berbagi strategi dan penemuan mereka. Dengan mendengarkan apa yang 
ditemukan orang lain dan mendiskusikan temuan ini, pebelajar mendapatkan ide 
untuk memperbaiki strateginya. Lagi pula interaksi dapat menghasilkan refleksi 
yang memungkinkan pebelajar meraih tahap pemahaman yang lebih tinggi 

6) Prinsip bimbingan 
Pengajar maupun program pendidikan mempunyai peranan terpenting dalam 
mengarahkan pebelajar untuk memperoleh pengetahuan. Mereka mengendalikan 
proses pembelajaran yang lentur untuk  menunjukkan apa yang harus dipelajari 
untuk menghindarkan pemahaman semu melalui proses hafalan. Pebelajar 
memerlukan kesempatan untuk membentuk wawasan dan perkakas matematisnya 
sendiri, karena itu pengajar harus memberikan lingkungan pembelajaran yang 
mendukung berlangsungnya proses tersebut. 
Artinya mereka harus dapat meramalkan bila dan bagaimana mereka dapat 
mengantisipasi pemahaman dan keterampilan pebelajar untuk mengarahkannya 
mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini perbedaan kemampuan pebelajar 
harus diperhatikan,sehingga setiap pebelajar mendapatkan kesempatan untuk 
mengembangkan pengetahuannya dengan cara yang paling cocok untuk mereka 
masing-masing. 
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2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 
 Dalam penelitian ini peneliti mengkaji empat laporan penelitian sebagai bahan 
pertimbangan. Laporan penelitian  
2.2.1 Dalam skripsi Laeliyatul Marzuqoh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 
Walisongo Semarang yang berjudul Efektifitas Model Pembelajaran Matematika Realistik 
terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Garis dan Sudut Semester II Kelas VII 
MTs Aswaja Bumi Jawa Tegal Tahun Ajaran 2007/2008. Menyimpulkan bahwa 
pembelajaran Matematika yang diperoleh melalui model Pembelajaran Matematika 
Realistik lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan ekspositori terhadap hasil belajar 
peserta didik pada materi Garis dan Sudut kelas VII tahun ajaran 2007/2008.  
2.2.2 Dalam skripsi Rohmat Afendi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo 
Semarang yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Matematika Realistik untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Pokok Bangun Ruang Sisi 
Lengkung Semester I Kelas IX A SMP NU 07 Brangsong Kendal Tahun Pelajaran 
2009/2010. Menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian tindakan kelas, maka 
Pembelajaran Matematika Realistik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 
mata pelajaran Matematika khususnya materi pokok Bangun Ruang Sisi Lengkung.  
2.2.3 Dalam skripsi Sukoco mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berjudul 
Implementasi Model Pembelajaran Matematika Realistik untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Peserta didik Kelas VII D MTs Ribatul Mutaallimin Pekalongan Tahun Pelajaran 2007/2008 
pada Materi Pokok Persamaan Linier Satu Variabel. Menyimpulkan bahwa rata-rata nilai 
yang dicapai adalah 6,5 dengan ketutasan belajar  
2.2.4 Dalam skripsi Isti Rahmayani mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang 
berjudul Keefektifan Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Pendekatan 
Pembelajaran Matematika Realistik ( PMR )  Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta 
didik Kelas VII SMP Negeri 4 Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008 pada Materi Pokok 
Pecahan. Menyimpulkan bahwa bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan 
pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik lebih efektif dibandingkan dengan 
menggunakan metode pembelajaran ekspositori.  

Oleh karena itu, setelah melihat hasil positif yang dicapai dengan pengaplikasian 
metode PMR pada empat penelitian tersebut, penulis merasa perlu mencoba untuk 
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mengadakan penelitian sejenis pada mata pelajaran yang sama, namun beda jenjang 
pendidikan, di sini penulis ingin mencoba menerapkan metode PMR pada jenjang 
pendidikan dasar. Jika hasil serupa terbukti muncul, penelitian ini akan sangat membantu 
atau paling tidak menjadi bahan pertimbangan rekan guru yang lain dalam memberikan 
alternatif metode penyampaian materi.   
2.3 Kerangka Pikir 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan ide-ide atau 
konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis dengan penalaran yang bersifat 
deduktif aksiomatis. Proses belajar dan mengajar serta hal-hal seperti guru, siswa dan 
sarana prasarana juga cukup berperan dalam keberhasilan pembelajaran mata pelajaran 
ini. Terlepas dari peran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sebagian siswa 
masih menganggap Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang tidak menarik.  

Seperti yang peneliti temukan selama proses pra-siklus, dalam KBM guru 
menggunakan metode ceramah yang meminimalisir peran siswa. Mereka hanya berperan 
sebagai resipien pasif yang memeiliki sedikit kontrol, hanya menerima apa yang 
disampaikan oleh guru. Negatifnya, tidak semua guru menguasai materi ajar dan mampu 
menyampaikan materi dengan baik. Sebagai resiepien pasif, siswa sering menjadi bosan 
dan kurang memperhatikan apa yang guru sampaikan di dalam kelas, akibatnya nilai yang 
diperoleh sebagian siswa rendah. 

Dihadapkan dengan fakta ini, guru dituntut untuk lebih inovatif dalam menciptakan 
proses belajar mengajar yang lebih tidak hanya meningkatkan prestasi belajar tetapi juga 
lebih menyenangkan bagi siswa. Salah satu metode pembelajaran yang diharapkan 
mampu menjawab permasalahan ini adalah pembelajaran dengan metode melalui model 
pembelajaran matematika realistik Metode ini merupakan metode yang mampu 
meningkatkan peran siswa di dalam kelas. Siswa bukan lagi hanya berperan sebagai 
resipien pasif, tetapi bersama-sama siswa lain menemukan dan merumuskan 
permasalahan yang harus mereka selesaikan bersama, membuat hipotesis, melakukan 
pembuktian serta mengambil kesimpulan. Dengan metode ini siswa dirangsang untuk 
belajar dan berpikir secara kritis serta mengeluarkan pendapat secara rasional dan 
obyektif dalam pemecahan satu masalah. Guru bukan lagi penyampai materi tunggal, 
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tetapi lebih sebagai moderator yang mengarahkan jalannya diskusi di tiap kelompok serta 
mengusahakan agar siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompoknya.  

Berdasarkan paparan kerangka pemikiran, skema kerangka pikir dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
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Siswa :  
• Kurang memahami 

materi  
• Hasil belajar 

rendah  

Siklus I  

Siklus II 

Kondisi Awal 

Tindakan  

Kondisi Akhir 

Gambar 2.1 .Skema Kerangka Pikir 
 
2.4. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran yang 
telah diungkapkan maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
“Apakah Melalui Model Pembelajaran Matematika Realistik diduga dapat meningkatkan 
hasil belajar Matematika pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar ?” 
 


