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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Matematika  

Darori (2008:1) mengungkapkan bahwa matematika berasal dari bahasa 

latin yaitu manthanein yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. Matematika 

dalam bahasa Belanda yaitu wiskunde berarti ilmu pasti yang berkaitan dengan 

penalaran. Ciri utama pada matematika adalah penalaran deduktif, yang berarti 

kebenaran suatu konsep diperoleh dari akibat logis dari kebenaran sebelumnya 

sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika itu bersifat konsisten. 

Meskipun demikian, pembelajaran serta pemahaman konsep dapat pula diawali 

secara induktif melalui pengalaman peristiwa nyata. Kegiatan tersebut dapat 

dimulai dengan beberapa contoh maupun fakta yang dapat diamati, kemudian 

membuat daftar sifat yang muncul dan memperkirakan hasil baru yang 

diharapkan, selanjutnya dibuktikan secara deduktif. Dengan demikian, cara belajar 

deduktif dan induktif dapat digunakan serta mempunyai peran sama penting 

dalam mempelajari matematika. Penerapan cara kerja matematika yang 

sedemikian rupa diharapkan dapat membentuk sikap kritis, kreatif, jujur serta 

komunikatif pada diri siswa. 

Menurut Ruseffendi (Heruman, 2007: 1) matematika merupakan bahasa 

simbol, ilmu deduktif, dan ilmu tentang pola keteraturan, serta struktur yang 

terorganisasi mulai dari unsur yang tidak terdefinisi ke unsur yang terdefinisikan, 

ke aksioma dan akhirnya ke dalil. Merujuk pendapat para ahli matematika, 

seharusnya guru dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku serta karakteristik siswa untuk mengembangkan 

kreativitas serta kompetensi siswa. Dalam pembelajaran matematika, guru perlu 

mempunyai pemahaman bahwa kemampuan yang dimiliki setiap siswa tidak sama 

dan tidak semua siswa menyukai mata pelajaran matematika. 
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Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa matematika merupakan salah satu 

ilmu eksak yang luas peranannya, matematika bukan sekedar untuk 

menyelesaikan soal melalui operasi hitung, tetapi matematika dapat berperan 

dalam ilmu-ilmu lainnya, dan paling pokok bahwa belajar matematika dapat 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.  

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Belajar 

Belajar menurut Slameto (2010:2) merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, perubahan tersebut sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Sudjana (2011:28) 

belajar bukan menghafal dan bukan pula mengingat, belajar adalah suatu proses 

yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai 

hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk antara lain 

berubah pengetahuannya, berubah pemahamannya, berubah sikap dan tingkah 

lakunya, berubah keterampilannya, berubah kecakapan dan kemampuannya, 

berubah daya reaksinya, berubah daya penerimaannya dan aspek lain yang ada 

pada diri individu. 

Berdasarkan pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Slameto, 2010:2). Namun, 

tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti 

belajar. Perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, pertumbuhan, dan 

perkembangan tidak termasuk perubahan dalam arti belajar. Lebih lanjut Slameto 

(2010:3) mengemukakan ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar 

sebagai berikut. 

1. Perubahan dalam belajar terjadi secara sadar  
Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan atau setidaknya 
ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. 

2. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional 
Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang sebagai hasil belajar 
berlangsung secara berkesinambungan, dinamis. Satu perubahan yang 
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terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya serta berguna bagi 
kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. 

3. Perubahan yang terjadi bersifat positif dan aktif 
Perubahan dalam belajar tersebut senantiasa bertambah dan terfokus untuk 
memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian 
semakin banyak usaha belajar dilaksanakan, maka semakin banyak dan 
semakin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif 
artinya perubahan karena ada usaha individu itu sendiri dan tidak terjadi 
dengan sendirinya. 

4. Perubahan tidak bersifat sementara 
Perubahan yang terjadi dalam proses belajar bersifat menetap. Ini berarti 
bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat permanen. 

5. Perubahan bertujuan atau terarah 
Perubahan tingkah laku yang terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. 
Proses belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar 
disadari oleh individu. 

6. Perubahan dalam belajar mencakup seluruh aspek tingkah laku 
Perubahan yang didapat individu setelah melalui suatu proses belajar 
meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika individu belajar sesuatu, 
maka sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara 
menyeluruh misalnya dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

 
Berdasarkan pendapat para ahli tentang belajar, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan yang 

dialami siswa, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, 

dan sebagainya. Selain itu, belajar akan lebih baik jika subjek belajar mengalami 

atau melakukannya secara langsung. Hal ini sejalan dengan pendapat Daryanto 

(2012:47) bahwa belajar adalah mengalami, mengalami berarti menghayati suatu 

aktual penghayatan yang mana akan menimbulkan respons tertentu dari pihak 

murid. Dengan demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan 

pada dirinya disebabkan adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan 

lingkungan. Selain itu belajar merupakan cara atau praktik untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan proses pemahaman 

materi ajar yang melibatkan keseluruhan indra sebagai alat penangkap dan 

penerima sekaligus pemroses hingga menimbulkan kesan mendalam yang 

berakibat pada perubahan tingkat kognitif, afektif, dan psikomotorik secara 

berkesinambungan. 
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b. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan dan 

dikembangkan di sekolah. Matematika yang diajarkan di Sekolah Dasar terdiri 

dari bagian-bagian matematika yang dipilih dan dirancang sesuai dengan 

kemampuan dan karakteristik siswa agar dapat berkembang dengan optimal. 

Di dalam lampiran Permendiknas Nomor 20 tahun 2006 tentang Standar Isi 

(Ariyadi, 2012:16), disebutkan bahwa pembelajaran matematika bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

(a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 
mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 
tepat, dalam pemecahan masalah. (b) Menggunakan penalaran pada pola dan 
sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 
menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. (c) 
Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 
yang diperoleh. (d) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. (e) 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. 
 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, matematika perlu 

diberikan kepada peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif serta kemampuan 

untuk bekerjasama. Kemampuan tersebut diperlukan agar peserta didik memiliki 

kemampuan memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk melangsungkan 

kehidupannya pada situasi yang dinamis serta kompetitif. Dalam hal ini guru 

diharapkan bersikap mandiri dan mampu menentukan sendiri metode serta alat 

evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Peran guru sebagai 

perencana serta pelaksana kegiatan pembelajaran sangat penting, karena 

keterlibatan aktif kedua belah pihak yaitu guru dan siswa akan mewarnai kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  
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Materi matematika Sekolah Dasar tertata secara terpadu dalam standar 

kompetensi mulai dari kelas satu sampai kelas enam. Materi matematika Sekolah 

Dasar terdiri dari materi bilangan, geometri, pengukuran, dan pengolahan data. 

Pembelajaran matematika dari kelas satu sampai kelas tiga dilaksanakan melalui 

pendekatan tematik. Sedangkan kelas empat sampai kelas enam dilaksanakan 

melalui pendekatan mata pelajaran. 

2.1.3 Pendidikan matematika realistik 

a. Hakikat PMR  

Daryanto (2012:150) mengungkapkan bahwa pendidikan matematika 

realistik (PMR) atau dalam bahasa Inggris dinamakan Realistic Mathematics 

Education (RME) merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan 

matematika.  Teori ini  pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda 

pada tahun 1971 oleh Institut Freudenthal. Nama institut tersebut diambil dari 

nama pendirinya yaitu Profesor Hans Freudenthal, seorang penulis dan pendidik 

serta matematikawan yang berkebangsaan Jerman-Belanda.  

Menurut Freudenthal (Aryadi, 2012:20) matematika merupakan suatu 

bentuk aktivitas manusia.  Hal ini menunjukkan bahwa matematika bukan sebagai 

suatu produk jadi, melainkan sebagai suatu bentuk aktivitas atau proses. Dalam 

proses pembelajaran siswa harus diberikan kesempatan untuk menemukan 

kembali matematika dengan bimbingan guru. Upaya ini dilakukan melalui 

penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan “realistik”. Menurut 

Slettenhaar (Ratnawati, 2012:8) realistik dalam hal ini dimaksudkan mengacu 

pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa. Proses penemuan kembali 

menggunakan konsep matematisasi, yaitu konsep matematika yang dimulai dari 

dunia nyata. 

Treffers (Ratnawati, 2012:8) merumuskan ide tersebut dalam dua tipe 

matematisasi dalam konteks pendidikan matematika, yaitu matematisasi 

horisontal dan vertikal. Pada matematisasi horizontal, ketika pembelajaran 

berlangsung siswa diberi perkakas matematika yang dapat menolongnya 

menyusun dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti 

pengidentifikasian, perumusan, dan penvisualisasi masalah dalam cara-cara yang 
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berbeda, serta pentransformasian masalah dunia real ke masalah 

matematik. Matematisasi vertikal merupakan proses reorganisasi dalam sistem 

matematis, misalnya menemukan hubungan langsung dari keterkaitan antar 

konsep-konsep dan strategi-strategi kemudian menerapkan temuan tersebut. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa matematisasi horisontal dimulai dari ranah nyata 

menuju ke ranah simbol, sedangkan matematisasi vertikal hanya bergerak dalam 

ranah simbol. Kedua bentuk matematisasi ini sebenarnya tidak berbeda makna 

dan sama nilainya. Hal ini disebabkan oleh pengertian “realistik” yang berasal 

dari bahasa Belanda yaitu “realiseren” yang artinya bukan berhubungan dengan 

kenyataan tetapi “membayangkan”.  

Dari beberapa uraian tentang PMR, maka dapat disimpulkan bahwa PMR 

memberikan kemudahan bagi guru dalam pengembangan konsep dan gagasan 

matematika yang bermula dari dunia nyata. Dunia nyata tidak berarti konkrit 

secara fisik, namun juga termasuk hal yang dapat dibayangkan dalam pikiran 

siswa. Dengan demikian PMR menggunakan situasi dunia nyata sebagai titik 

tolak belajar matematika. Selain itu, PMR tidak hanya bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan penalaran matematika, namun juga bisa 

mengembangkan kreativitas dan kemampuan komunikasi siswa. 

b. Karakteristik PMR 

Treffers (Ariyadi, 2012:21) merumuskan lima karakteristik PMR sebagai 

berikut. 

1) Penggunaan konteks 
Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal 
pembelajaran matematika. Konteks bisa dalam bentuk permainan, 
penggunaan alat peraga, atau situasi lain selama hal tersebut bermakna dan 
bisa dibayangkan dalam pikiran siswa. 

2) Penggunaan model untuk matematisasi progresif 
Dalam PMR, model digunakan dalam melakukan matematisasi secara 
progresif. Penggunaan model berfungsi sebagai jembatan dari pengetahuan 
dan matematika tingkat konkrit menuju pengetahuan matematika tingkat 
formal. 

3) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa 
Mengacu pada pendapat freudenthal bahwa  matematika tidak diberikan 
kepada siswa sebagai suatu produk yang siap dipakai tetapi sebagai suatu 
konsep yang dibangun oleh siswa, maka dalam pendidikan matematika 
realistik siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. 
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4) Interaktivitas 
Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses individu melainkan juga 
secara bersamaan merupakan suatu proses sosial. Proses belajar siswa akan 
menjadi lebih singkat dan bermakna ketika siswa saling 
mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka. 

5) Keterkaitan  
konsep matematika tidak dikenalkan kepada siswa secara terpisah. PMR 
menempatkan keterkaitan antar konsep matematika  sebagai hal yang harus 
dipertimbangkan  dalam proses pembelajaran. Melalui keterkaitan ini, satu 
pembelajaran matematika diharapkan bisa  mengenalkan dan membangun 
lebih dari satu konsep matematika secara bersamaan (walaupun ada konsep 
yang dominan). 
 
Berdasarkan karakteristik PMR yang telah diungkapkan maka dapat 

dikatakan bahwa karakteristik PMR yang pertama, yaitu penggunaan konteks 

digunakan di awal pembelajaran. Penggunaan konteks ditujukan untuk titik awal 

pembangunan konsep matematika dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan eksplorasi strategi penyelesaian masalah. Karakteristik yang 

kedua adalah penggunaan model untuk matematisasi progresif difungsikan 

sebagai jembatan dari matematika tingkat kongkrit menuju matematika tingkat 

formal. Karakteristik yang ketiga adalah pemanfaatan hasil konstruksi siswa 

dimaksudkan bahwa matematika bukan sebagai produk yang siap pakai tetapi 

sebagai suatu konsep yang dibangun oleh siswa, maka dari itu dalam PMR siswa 

ditempatkan sebagai subjek belajar. 

Karakteristik yang keempat adalah interaktivitas, proses belajar siswa secara 

bersamaan merupakan suatu proses sosial. Dalam PMR belajar akan lebih 

bermakna  ketika siswa saling mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan 

mereka. Karakteristik PMR yang terakhir adalah keterkaitan, konsep matematika 

tidak dikenalkan kepda siswa secara terpisah melainkan pembelajaran matematika 

diharapkan bisa mengenalkan dan membangun lebih dari satu konsep secara 

bersamaan.  

c. Prinsip PMR 

Suryanto (2010:42) mengemukakan tiga prinsip pokok dalam Pendidikan 

Matematika Realistik, yaitu: Guided Re-invention dan Progressive 

Mathematization, Didactical Phenomenology, Self-developed model. 
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1. Guided Re-invention dan Progressive Mathematization 
Guided Re-invention (penemuan terbimbing) ialah penekanan pada 
penemuan kembali secara terbimbing. Melalui masalah kontekstual yang 
realistik yang mengandung topik matematis tertentu yang disajikan. Siswa 
diberikan kesempatan untuk menemukan kembali ide-ide dan konsep-
konsep matematis. Progressive Mathematization (matematisasi progresif) 
menekankan “matematisasi” atau “pematematikaan” yang dapat diartikan 
sebagai “upaya yang mengarah ke pemikiran matematis”. Dikatakan 
progresif karena terdiri dari dua langkah yang berurutan, yaitu matematisasi 
horizontal (berawal dari masalah kontekstual yang diberikan dan berakhir 
pada matematika formal) dan matematisasi vertical (dari matematika formal 
ke matematika formal yang lebih luas atau lebih rumit). 

2. Didactical Phenomenology (Fenomenologi Didaktis) 
Menekankan fenomena pembelajaran yang bersifat mendidik dan 
menekankan pentingnya masalah kontekstual untuk memperkenalkan topik-
topik matematika kepada siswa. 

3. Self-developed model (membangun sendiri model) 
Prinsip ketiga ini menunjukkan adanya fungsi “jembatan” yang berupa 
model. Model itu mungkin masih sederhana dan masih mirip dengan 
masalah kontekstualnya. Model ini disebut “model of” dan sifatnya masih 
dapat disebut “matematika informal”. Selajutnya melalui generalisasi atau 
formalisasi dapat mengembangkan model yang lebih umum, yang mengarah 
ke matematika formal yang disebut “model for”. 
 
Dengan memperhatikan prinsip dan karakteristik pembelajaran matematika 

realistik, tampak bahwa pembelajaran ini dikembangkan berlandaskan pada 

filsafat kontruktivisme. Paham ini berpandangan bahwa pengetahuan dibangun 

sendiri oleh siswa yang belajar secara aktif. Penanaman suatu konsep tidak dapat 

dilakukan dengan mentransferkan konsep tersebut 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 ada dalam 

kehidupan siswa.  

d. Peran Guru dalam PMR  

Peran guru dalam pendidikan matematika realistik menurut Daryanto 

(2012:152) sebagai berikut.  

(1) guru hanya sebagai fasilitator belajar, (2) guru harus mampu membangun 
pengajaran yang interaktif, (3) guru harus memberi kesempatan kepada siswa 
untuk aktif memberi sumbangan pada proses belajar dirinya dan secara aktif 
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membantu siswa dalam menafsirkan persoalan riil, dan (4) guru tidak 
terpancang pada materi yang termaktub dalam kurikulum, melainkan aktif 
mengaitkan kurikulum matematika dengan dunia riil baik fisik maupun sosial. 
  

Pembelajaran matematika merupakan aktivitas manusia seperti yang 

dipaparkan Freudenthal, maka sebagai akibat dari peningkatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran matematika realistik adalah berkurangnya dominasi guru. 

Guru lebih berperan sebagai fasilitator dan bukan pentransfer pengetahuan. 

e. Langkah-langkah PMR  

Suryanto (2010:50) mengemukakan bahwa langkah umum pembelajaran 

dalam PMR adalah sebagai berikut. 

1. Persiapan kelas 
a) Persiapan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan, misalnya 

buku siswa, LKS, alat peraga da sebagainya. 
b) Pengelompokan siswa. 
c) Penyampaian tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

diharapkan dicapai, serta cara belajar yang akan dipakai hari itu.  
2. Kegiatan pembelajaran 

a) Siswa diberi masalah kontekstual atau soal cerita (secara lisan atau 
tertulis). Masalah tersebut untuk dipahami siswa. 

b) Siswa yang belum memahami masalah diberi penjelasan singkat atau 
seperlunya. Penjelasan diberikan secara individual atau secara kelompok, 
tergantung kondisinya (tetapi penjelasan itu tidak menunjukkan 
penyelesaian, meskipun boleh memuat pertanyaan untuk membantu 
siswa memahami masalahnya, atau untuk memancing reaksi siswa ke 
arah yang benar).  

c) Siswa, secara kelompok atau individual, memecahkan masalah 
kontekstual yang diberikan dengan caranya sendiri (waktu untuk 
mengerjakan harus cukup). 

d) Jika dalam waktu yang dipandang cukup belum ada satupun siswa yang 
dapat menemukan cara pemecahan, guru memberikan bimbingan, 
petunjuk seperlunya atau mengajukan pertanyaan yang menantang. 
Petunjuk itu dapat berupa gambar ataupun bentuk lain. 

e) Setelah waktu yang diberikan habis, beberapa orang siswa atau wakil dari 
kelompok siswa menyampaikan hasil kerjanya atau hasil pemikirannya. 

f) Siswa-siswa ditawari untuk mengemukakan pendapatnya atau 
tanggapannya tentang berbagai selesaian yang disajikan temannya di 
depan kelas. Bila untuk suatu soal lebih dari satu penyelesaian, maka 
perlu diungkap semua. 
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g) Guru mengarahkan atau membimbing siswa untuk membuat kesepakatan 
kelas tentang penyelesaian mana yang dianggap paling tepat. Dalam 
penyelesaian ini dapat terjadi negosiasi. 

h) Bila masih tidak ada penyelesaian yang benar, guru minta agar siswa 
memikirkan cara lain. 

 
Sementara itu Gravemeijer (Tarigan, 2006:5) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran matematika realistik ada lima tahap yang harus dilalui siswa yaitu 

penyelesaian masalah, penalaran, komunikasi, kepercayaan diri dan representasi. 

1. Penyelesaian masalah 
Pada tahap ini, siswa diajak menyelesaikan masalah sesuai dengan caranya 
sendiri. Siswa diajak menemukan sendiri dan yang lebih pentingnya lagi 
jika dia menemukan pendapat/ide yang ditemukan sendiri. 

2. Penalaran 
Siswa dilatih untuk bernalar dalam mengerjakan setiap soal. Artinya pada 
tahap ini siswa diberi kebebasan untuk mempertanggungjawabkan 
metode/cara yang ditemukan sendiri dengan mengerjakan setiap soal. 

3. Komunikasi 
Siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan jawaban yang dipilih kepada 
temannya. Siswa berhak juga menyanggah (menolak) jawaban milik 
temannya yang dianggap tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri. 

4. Kepercayaan diri  
Siswa diharapkan mampu melatih kepercayaan diri dengan mau 
menyampaikan jawaban soal yang diperoleh kepada temannya dan berani 
maju ke depan kelas. Dan seandainya jawabannya berbeda dengan jawaban 
teman, siswa diharapkan mau menyampaikan dengan penuh tanggung jawab 
berani baik secara lisan maupun tulisan. 

5. Representasi 
Siswa memperoleh kebebasan untuk memilih bentuk representasi yang 
diinginkan (benda konkrit, gambar atau lambang-lambang matematika) 
untuk menyajikan penyelesaian masalah. 
 
Berdasarkan uraian tentang langkah-langkah PMR yang dikemukakan para 

ahli di atas, maka dapat dikaji serta dikembangkan langkah pembelajaran dengan 

pendidikan matematika realistik secara rinci sebagai berikut. 

1) Guru menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan oleh siswa dan menyiapkan 

permasalahan realistik yang akan dipecahkan saat proses pembelajaran. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang permasalahan 

pembelajaran. 
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3) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen.  

4) Siswa diberi waktu untuk berdiskusi mencari strategi penyelesaian masalah 

dengan cara mereka sendiri. 

5) Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dan 

kelompok lainnya memberi tanggapan terhadap hasil kerja kelompok 

tersebut. 

6) Guru memberikan penguatan dalam bentuk lisan terhadap hasil kerja masing-

masing kelompok. 

7) Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari pembelajaran.  

f. Kelebihan dan Kelemahan PMR 

Kelebihan dan kelemahan pendidikan matematik realistik adalah sebagai 

berikut (Kurniadi, 2011:1). 

1) Kelebihan 
a) Siswa membangun sendiri pengetahuannya sehingga siswa tidak mudah 

lupa dengan pengetahuannya. 
b) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan 

realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar 
matematika. 

c) Siswa merasa dihargai  dan semakin  terbuka  karena  setiap  jawaban 
siswa ada nilainya. 

d) Memupuk kerja sama dalam kelompok. 
e) Melatih keberanian siswa karena harus menjelaskan jawabannya. 
f) Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. 
g) Pendidikan budi pekerti, misalnya: saling kerja sama dan menghormati 

teman yang sedang berbicara. 
2) Kelemahan 

a) Siswa sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu maka siswa masih 
kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya. 

b) Membutuhkan waktu yang lama terutama bagi siswa yang belum mampu 
berpikir formal. 

c) Siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar untuk menanti temannya 
yang belum selesai. 

d) Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat 
itu. 
 

Berdasarkan uraian tentang PMR, maka dapat dikatakan bahwa PMR 

merupakan matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas 

dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Melalui matematisasi 

vertikal dan horisontal siswa diharapkan dapat menemukan dan mengkonstruksi 
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konsep dan pengetahuan matematika. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan 

menerapkan konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari. 

Dengan kata lain, PMR berorientasi pada pengalaman sehari-hari dan penerapan 

matematika dalam kehidupan sehingga pelajaran mudah diingat dan diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Pembelajaran matematika yang bersifat abstrak, dianggap tepat apabila 

dilaksanakan dengan pendidikan matematika realistik. Pembelajaran matematika 

yang diajarkan di SD merupakan matematika sekolah yang terdiri dari bagian-

bagian yang dipilih untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk pribadi 

anak serta berpedoman kepada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

Matematika sebagai studi tentang objek abstrak tentu saja sulit untuk dapat 

dipahami oleh siswa-siswa SD yang kurang mampu berpikir formal sebab 

orientasinya masih terkait dengan benda-benda konkrit. Mengingat pentingnya 

matematika untuk siswa usia SD, maka perlu dicari suatu cara mengelola proses 

belajar mengajar sehingga matematika dapat dicerna oleh siswa. Disamping itu, 

matematika juga harus bermanfaat dan relevan dengan kehidupan nyata, karena 

itu pembelajaran matematika di jenjang pendidikan dasar harus ditekankan pada 

penguasaan keterampilan dasar dari matematika itu sendiri. Sehingga dalam 

pembelajaran matematika realistik dapat digunakan alat peraga. 

Pembahasan tentang kurikulum Indonesia akan ditinjau dari sudut pandang 

pendidikan matematika realistik. Hal ini ditujukan untuk mempelajari relevansi 

pendidikan matematika realistik terhadap kurikulum matematika di Indonesia. 

Permediknas RI Nomor  41 tahun 2007 tentang standar proses mengamanatkan 

bahwa proses pembelajaran sebaiknya dilakukan melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi (Ariyadi, 2012:28). Jika ditinjau dari sudut pandang 

PMR, ketiga macam proses tersebut merupakan karakteristik dari PMR. Oleh 

karena itu, bisa dikatakan bahwa penerapan PMR untuk pembelajaran matematika 

sejalan dengan kurikulum. Kegiatan eksplorasi merupakan fokus dari karakteristik 

PMR  yang pertama, yaitu penggunaan koteks. Dalam PMR, koteks yang 

digunakan diawal pembelajaran ditujukan untuk titik awal pembangunan konsep 

matematika dan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 
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eksplorasi strategi penyelesaian masalah. Selain bermanfaat untuk mendukung 

kegiatan eksplorasi, penggunaan konteks di awal pembelajaran juga akan bisa 

meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Pembelajaran matematika 

yang langsung dimulai pada tahap matematika formal sering kali menimbulkan 

kecemasan matematis bagi siswa. 

Hasil kegiatan eksplorasi selanjutnya dikembangkan menuju penemuan dan 

pengembangan konsep melalui proses elaborasi. Begitu juga dalam PMR, 

penerjemahan koteks situasi melalui matematisasi horizontal di elaborasi menjadi 

penemuan matematika formal dari konteks situasi melalui matematisasi vertikal. 

Proses terakhir dari rangkaian unsur proses pembelajaran adalah proses 

konfirmasi yang ditujukan untuk membangun argumen untuk menguatkan hasil 

proses ekplorasi dan elaborasi. Melalui proses konfirmasi, gagasan siswa tidak 

hanya dikomunikasikan ke siswa lain tetapi juga dapat dikembangkan berdasarkan 

tanggapan dari siswa lain. Karakter interaktifitas dari PMR memberikan ruang 

bagi siswa untuk saling berkomunikasi dalam mengembangkan strategi dan 

membangun konsep matematika.  

2.1.4 Alat Peraga  

Alat peraga merupakan bagian dari media pengajaran, oleh karena itu istilah 

media perlu dipahami lebih dahulu sebelum membahas mengenai pengertian alat 

peraga lebih lanjut. Sudjana (2010:7) mengungkapkan kedudukan media 

pengajaran ada dalam komponen metode mengajar sebagai salah satu upaya untuk 

mempertinggi proses interaksi guru-siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan 

belajarnya. Oleh sebab itu fungsi utama dari media pengajaran adalah sebagai alat 

bantu mengajar.    

a. Pengertian dan Manfaat Media Pengajaran 

Menurut Heinich (Februl, 2012:1) Media berasal dari bahasa latin 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

“perantara” atau ”pengatar” yaitu perantara atau pengantar terjadinya komunikasi 

dari pengirim menuju penerima. Sedangkan menurut Cricitos (Februl, 2012:1) 

media merupakan salah satu komponen komunikasi yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan. 
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Di dunia pengajaran, media adalah alat atau sarana yang dipakai sebagai 

saluran untuk menyampaikan pesan atau informasi dari guru (sumber) ke siswa 

(penerima pesan). Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan  

pembelajaran dapat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran, Brown 

(Februl, 2012:1). Menurut Hariyanto (2012:1) Media pembelajaran secara umum 

adalah alat bantu proses belajar mengajar atau sesuatu yang dapat dipergunakan 

untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan 

pebelajar  sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. 

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam arti luas 

media pembelajaran adalah alat, benda, metode atau teknik yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk 

meningkatkan keefektifan dan keaktifan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu sarana yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran berisi pesan pengajaran atau 

informasi yang dikomunikasikan kepada peserta didik. 

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2010:2) mengemukakan bahwa manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa adalah sebagai berikut. 

a) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 
menumbuhkan motivasi belajar. 

b) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 
dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 
pengajaran lebih baik.  

c) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 
verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak merasa 
bosan dan tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 
jam pelajaran. 

d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 
mendengarkan uraian guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain, seperti 
mengamati, melakukan, mendemostrasikan dan lain-lain. 
 

Media pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengantarkan peserta didik mencapai tujuan yang diinginkan. Media mempunyai 

manfaat positif dalam proses pembelajaran dan memperjelas konsep atau materi 

yang disampaikan oleh guru. 
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b. Pengertian dan Prinsip Penggunaan Alat Peraga 

Alat peraga sering disebut audio visual, dari pengertian alat yang dapat 

diserap oleh mata dan telinga. Alat tersebut berguna agar bahan pelajaran yang 

disampaikan guru lebih mudah dipahami siswa. Dalam proses belajar-mengajar 

alat peraga dipergunakan dengan tujuan membantu guru agar proses belajar siswa 

lebih efektif dan efisien, Sudjana (2011:99). Menurut Surya (2012:1) alat peraga 

matematika dapat diartikan sebagai suatu perangkat benda konkrit yang 

dirancang, dibuat, dihimpun atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk 

membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-

prinsip dalam matematika. Dengan alat peraga hal-hal yang abstrak itu dapat 

disajikan dalam bentuk model. Model berupa benda konkrit yang dapat dilihat 

serta dipegang sehingga mudah dipahami. Fungsi utama alat peraga adalah untuk 

menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti konsep 

tersebut. Sebagai contoh benda-benda konkrit disekitar siswa seperti buah-buahan, 

pensil, buku dan sebagainya (Hasan, 2008:2). 

Alat peraga yang digunakan dalam penelitian adalah alat peraga sederhana  

yang dapat dibuat sendiri oleh guru. Penerapan alat peraga dalam pengajaran perlu 

memperhatikan prinsip penggunaan alat peraga sebagai berikut (Sudjana, 

2011:104). 

1) Menentukan jenis alat peraga dengan tepat, artinya guru memilih terlebih 
dahulu alat peraga yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang 
hendak diajarkan. 

2) Menetapkan serta memperhitungkan subjek dengan tepat, artinya perlu 
diperhitungkan apakah penggunaan alat peraga itu sesuai dengan tingkat 
kematangan atau kemampuan anak didik. 

3) Menyajikan alat peraga dengan tepat, artinya teknik dan metode 
penggunaan alat peraga dalam pengajaran haruslah disesuaikan dengan 
tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. 

4) Menempatkan atau memperlihatkan alat peraga pada waktu yang tepat, 
artinya kapan dan dalam situasi mana pada waktu mengajar alat peraga 
digunakan. 

 
Dalam penggunaan alat peraga tidak selamanya membuahkan hasil belajar 

siswa lebih meningkat, lebih menarik, lebih cepat, dan sebagainya. Bahkan 

kadang akan menyebabkan siswa gagal dalam pembelajaran. Adapun kegagalan 
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menggunakan alat peraga menurut Nopiyani (2012:5) akan nampak bila (a) 

generalisasi konsep abstrak dari representasi hal-hal yang konkrit tidak tercapai, 

(b) alat peraga yang digunakan hanya sekedar sajian yang tidak memiliki nilai-

nilai yang tidak menunjang konsep-konsep dalam matematika (c) tidak disajikan 

pada saat yang tepat (d) menyita banyak waktu (e) diberikan kepada anak yang 

sebenarnya tidak memerlukannya (f) tidak menarik, mempersulit konsep yang 

dipelajari dan mudah rusak. 

Berdasarkan uraian tentang pengertian alat peraga, maka dapat disimpulkan 

bahwa alat peraga adalah bagian dari media pembelajaran, yang berfungsi sebagai 

alat atau sarana yang dipakai untuk menyampaikan pesan atau informasi dari guru 

(sumber) ke siswa (penerima pesan). Alat peraga dalam mengajar memegang 

peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar 

yang efektif dan mengantarkan bahan pelajaran sampai pada tujuan yang 

diharapkan. Mengingat objek dari matematika adalah konsep yang sifatnya 

abstrak.  Berarti objek matematika tidak dapat ditangkap /diamati dengan panca 

indera, maka dari itu perlu digunakan alat peraga. Fungsi utama alat peraga adalah 

untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti konsep 

tersebut. Alat peraga berguna untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap 

pelajaran yang disampaikan guru. 

c. Alat Peraga Bangun Ruang Transparan 

Tujuan dari alat peraga bangun ruang transparan untuk memudahkan 

pemahaman akan bentuk-bentuk dasar bangun ruang dan keterampilan spatial. 

Berikut gambar alat peraga bangun ruang transparan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Bangun Ruang Transparan 
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Alat peraga ini berbeda dengan alat peraga bangun ruang masif ataupun 

kerangka bangun ruang. Alat peraga ini lebih cocok untuk digunakan dalam 

menjelaskan mengenai sifat-sifat rusuk-rusuk sejajar, sama panjang, saling tegak 

lurus, berpotongan, dan lain-lain. Walaupun demikian tidak menutup 

kemungkinan untuk penggunaan dalam hal pembelajaran jumlah titik sudut, 

jumlah sudut, jumlah rusuk, jumlah sisi, luas permukaan, maupun volume bangun 

ruang. Khusus alat peraga tabung dan kerucut transparan, haruslah hati-hati dalam 

menjelaskan tentang keberadaan titik sudut, rusuk, maupun sisi. 

Untuk pembelajaran di SD pengenalan titik sudut tabung dan kerucut dapat 

dimulai dengan memberi pengertian yang konteks dengan pemahaman siswa, 

misalnya mengartikan titik sudut sebagai pojok yang runcing, sisi sebagai 

permukaan yang ”halus” (rata maupun lengkung), dan rusuk sebagai bertemunya 

dua permukaan.  

Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses 

pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dikemas berdasarkan prosedur 

yang tepat dan sesuai. Rusman (2012:5) mengungkapkan bahwa setiap guru pada 

satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta 

psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan 

RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan satuan 

pendidikan. Lebih lanjut Rusman (2012:7) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup sebagai berikut. 

1) Kegiatan Pendahuluan 
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 
memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. 
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2) Kegiatan Inti 
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 
fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis 
dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

3) Kegiatan Penutup 
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 
kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik serta tindak lanjut. 

 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, maka 

pelaksanaan atau penerapan PMR berbantuan alat peraga sesuai Permediknas RI 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses sebagai berikut. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan misalnya 

alat peraga.* 

• Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

• Mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.* 

2. Kegiatan Inti 

� Eksplorasi 

• Guru melibatkan siswa melalui tanya jawab untuk menggali pengetahuan 

siswa berhubungan dengan materi pembelajaran matematika. 

• Membagi kelas menjadi beberapa kelompok (3-4 siswa yang bersifat 

heterogen).* 

• Memberikan suatu masalah kontekstual atau soal cerita kepada siswa 

secara tertulis melalui lembar diskusi.*  

• Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dan 

mendiskusikan masalah yang diberikan, sehingga siswa bisa saling belajar 

antar anggota kelompok untuk mencari strategi penyelesaian masalah. * 



25 
 

� Elaborasi: 

• Menggunakan alat peraga untuk membantu siswa menemukan pemecahan 

masalah.*   

• Memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi menyelesaikan 

masalah yang diberikan secara berkelompok.*  

• Menugaskan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas.* 

• Memberi kesempatan kepada kelompok untuk mengemukakan pendapat 

atau tanggapannya tentang berbagai penyelesaian yang disajikan kelompok 

lain di depan kelas (apabila suatu masalah ada lebih dari satu penyelesaian, 

maka penyelesaian tersebut perlu diungkap semua).* 

� Konfirmasi:  

• Guru mengarahkan atau membimbing siswa untuk membuat kesepakatan 

kelas tentang penyelesaian masalah yang dianggap paling tepat.* 

• Guru memberikan penguatan dalam bentuk lisan (pujian) misalnya dengan 

mengucapkan “pintar”, “bagus” atau dengan kata-kata positif lainnya 

terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. 

3. Kegiatan Penutup 

• Guru bersama siswa membuat kesimpulan sesuai dengan pengetahuan 

atapun gagasan-gagasan baru yang telah diperoleh siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

• Guru memberikan evaluasi secara individu tentang materi yang dipelajari 

untuk mengukur pengetahuan yang diperoleh siswa selama pembelajaran.  

• Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah kepada siswa 

berdasarkan dari materi yang telah dipelajari. 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

(*)   merupakan langkah dalam pembelajaran yang menunjukkan penerapan PMR 

berbantuan alat peraga   
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2.1.5 Efektivitas Belajar  

a. Pengertian Efektivitas Belajar 

Bakir (2011:1) mengungkapkan efektivitas merujuk pada kemampuan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan 

masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau 

manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta 

masalah tingkat kepuasaan pengguna/client. Selanjutnya, Steers (Bakir, 2011:1) 

menyatakan 

“sebuah organisasi yang betul-betul efektif adalah orang yang mampu 
menciptakan suasana kerja di mana para pekerja tidak hanya melaksanakan 
pekerjaan yang telah dibebankan saja tetapi juga membuat suasana supaya 
para pekerja lebih bertanggung jawab, bertindak secara kreatif demi 
peningkatan efisiensi dalam usaha mencapai tujuan”. 
 
Pernyataan Steers di atas menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya 

berorientasi pada tujuan melainkan berorientasi juga pada proses dalam mencapai 

tujuan. Jika definisi ini diterapkan dalam pembelajaran, efektivitas berarti 

kemampuan sebuah lembaga dalam melaksanakan program pembelajaran yang 

telah direncanakan serta kemampuan untuk mencapai hasil dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Proses pelaksanaan program dalam upaya mencapai tujuan tersebut 

didesain dalam suasana yang kondusif dan menarik bagi peserta didik. Lebih 

lanjut, Bakir (2011:7) mengungkapkan bahwa pembelajaran dikatakan efektif 

apabila dalam proses pembelajaran setiap elemen berfungsi secara keseluruhan, 

peserta merasa senang, puas dengan hasil pembelajaran, membawa kesan, 

sarana/fasilitas memadai, guru profesional. Tinjauan utama efektivitas 

pembelajaran adalah outputnya, yaitu kompetensi siswa. Efektivitas dapat dicapai 

apabila semua unsur dan komponen yang terdapat pada sistem pembelajaran 

berfungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Efektivitas 

pembelajaran dapat dicapai apabila rancangan pada persiapan, implementasi, dan 

evaluasi dapat dijalankan sesuai prosedur serta sesuai dengan fungsinya masing-

masing. 

Menurut Hamzah (2012:174) Suatu proses belajar-mengajar dapat dikatakan 

berhasil baik jika kegiatan belajar-mengajar tersebut dapat membangkitkan proses 
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belajar. Penentuan atau ukuran dari pembelajaran yang efektif terletak pada 

hasilnya. Untuk menentukan pembelajaran yang efektif memerlukan indikator 

untuk mengukurnya. Wotruba dan Wright (Hamzah, 2012:174) mengidentifikasi 

tujuh indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif sebagai 

berikut. 

1. Pengorganisasian Materi yang Baik 
Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan 
disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan yang 
jelas antara topik satu dan topik lainnya selama pembelajaran berlangsung. 
Pengorganisasian materi terdiri dari perincian materi, urutan materi dari 
yang mudah ke yang sukar dan kaitannya dengan tujuan. 

2. Komunikasi yang Efektif 
Kecakapan dalam penyajian materi termasuk pemakaian media dan alat 
bantu lain untuk menarik perhatian siswa, merupakan salah satu 
karakteristik pembelajaran yang baik. Komunikasi yang efektif dalam 
pembelajaran mencakup penyajian yang jelas, kelancaran berbicara, 
interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, kemampuan wicara 
yang baik (nada, intonasi, ekspresi), dan kemampuan untuk mendengar. 

3. Penguasaan dan Antusiasme terhadap Materi Pelajaran 
Seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan benar, 
mampu menghubungkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan yang 
dimiliki para siswanya, dan mampu mengaitkan materi dengan 
perkembangan yang sedang terjadi sehingga proses belajar-mengajar 
menjadi hidup. Namun, penguasaan akan materi saja tidak cukup dan harus 
pula diiringi dengan kemauan dan semangat untuk memberikan 
pengetahuan dan keterampilan kepada siswanya. 

4. Sikap Positif terhadap Siswa 
Sikap positif terhadap siswa dapat dicerminkan dalam beberapa cara yaitu 
saat guru memberi bantuan kepada siswanya yang kesulitan, guru 
mendorong siswanya untuk bertanya/berpendapat, guru dapat dihubungi 
diluar jam pelajaran dan sebagainya. 

5. Pemberian Nilai yang Adil 
Keadilan dalam pemberian nilai tercermin dari adanya (a) kesesuaian soal 
tes dengan materi yang diajarkan, (b) sikap konsisten terhadap pencapaian 
tujuan pembelajaran, (c) usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan, (d) 
kejujuran siswa dalam memperoleh nilai, dan (e) pemberian umpan balik 
terhadap hasil pekerjaan siswa. 

6. Keluwesan dalam Pendekatan Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran seharusnya ditentukan berdasarkan karakteristik 
siswa, karakteristik mata pelajaran, dan hambatan yang dihadapi, karena 
karakteristik yang berbeda menghendaki pendekatan yang berbeda pula. 

7. Hasil Belajar Siswa yang Baik 
Memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa merupakan kewajiban 
seorang guru dan mutlak dilakukan. Evaluasi adalah satu-satunya cara untuk 
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menentukan ketepatan pembelajaran dan keberhasilan. Dengan demikian 
dapat dikatakan indikator pembelajaran efektif dapat diketahui dari hasil 
belajar siswa yang baik. Petunjuk keberhasilan belajar siswa  dapat dilihat 
bahwa siswa tersebut menguasai materi pelajaran yang diberikan.  
 
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas belajar 

mengarah pada terukurnya suatu tujuan dari belajar. Pembelajaran dianggap 

efektif jika lebih banyak tujuan instruksional khusus yang dirumuskan tercapai. 

Dengan demikian pengukuran efektivitas belajar dapat diketahui dari tercapainya 

indikator yang menunjukkan pembelajaran efektif, antara lain pengorganisasian 

materi yang baik, komunikasi yang efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap 

materi pelajaran, sikap positif terhadap siswa, pemberian nilai yang adil, 

keluwesan dalam pendekatan pembelajaran, dan hasil belajar siswa yang baik.  

b. Pentingnya Efektivitas Belajar 

Menurut Hayy (2012:2), Efektivitas belajar sangat penting untuk 

diusahakan. Pentingnya efektivitas belajar tersebut dikarenakan hal-hal berikut. 

1. Belajar yang efektif dapat mewujudkan perasaan berhasil pada diri seorang 
guru. Perasaan tersebut dapat menjadikan seorang guru merasa bahagia. 
Keadaan tersebut dapat mendorong seorang guru untuk terus-menerus 
meningkatkan kinerjanya. 

2. Efektivitas belajar tidak saja penting bagi guru, akan tetapi juga penting 
bagi pembelajar karena tanpa proses belajar yang efektif aktifitas belajar 
siswa tidak sempurna. Belajar yang efektif juga dapat melahirkan belajar 
yang menyenangkan. Belajar yang efektif di dalamnya terkandung suasana 
antusias pembelajar, variasi metodologi, keadilan dalam bergaul, suasana 
hubungan sosial yang harmonis di dalam kelas, serta tersedianya berbagai 
media. Dengan demikian belajar merupakan pengalaman yang dialami oleh 
para pembelajar. 

3. Efektivitas dalam belajar dapat menghemat energi dan waktu pembelajaran. 
Ketidakefektifan proses pengajaran akan mengakibatkan pengulangan 
kembali. Hal ini akan memerlukan waktu yang cukup panjang dan energi 
yang berlipat. Seorang guru yang baik akan memilih metode pengajaran 
yang menghabiskan sedikit energi dan waktu akan tetapi memperoleh hasil 
yang maksimal. 

4. Belajar yang efektif tidak saja akan melahirkan belajar yang sempurna, akan 
tetapi juga dapat melahirkan belajar yang menyenangkan. Belajar yang 
efektif terkandung suasana antusias pembelajar dan suasana hubungan sosial 
yang harmonis di dalam kelas, serta tersedianya berbagai media. Dengan 
demikian belajar merupakan pengalaman yang dialami oleh para 
pembelajar.  
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas belajar 

sangat penting untuk diusahakan dan penting juga untuk ditingkatkan. Efektivitas 

belajar tidak saja penting bagi guru, namun penting juga bagi siswa dalam 

menunjang proses pembelajaran. Belajar yang efektif mendorong guru untuk terus 

meningkatkan kinerjanya. Belajar yang efektif juga dapat menumbuhkan antusisas 

pembelajar sehingga pembelajaran akan menyenangkan. Hal yang tidak kalah 

pentingnya bahwa efektivitas dalam belajar dapat menghemat energi dan waktu 

sehingga guru tidak perlu mengulang kembali pembelajaran. 

Pengukuran efektivitas belajar dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuh 

indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran efektif. Indikator nomor satu 

sampai enam akan diukur dengan lembar observasi saat pembelajaran 

berlangsung, sedangkan untuk indikator nomor tujuh akan diukur dengan tes 

(evaluasi) yang diberikan setelah pembelajaran usai. Dengan demikian 

pengukuran efektivitas belajar akan diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

1. Pengorganisasian materi yang baik 

Efektivitas belajar baik apabila: 

a. Guru menyampaikan materi secara rinci. 

b. Guru mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar. 

c. Materi yang disajikan guru sesuai dengan tujuan. 

2. Komunikasi yang efektif 

Efektivitas belajar baik apabila: 

a. Kecakapan guru dalam pemakaian alat peraga. 

b. Kelancaran guru dalam berbicara. 

c. Kemampuan guru untuk mendengar.  

3. Penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran 

Efektivitas belajar baik apabila: 

a. Guru menguasai materi pelajaran dengan benar. 

b. Guru mampu menghubungkan materi yang diajarkan dengan 

pengetahuan yang dimiliki siswanya. 

c. Guru mempunyai kemauan dan semangat untuk memberikan 

pengetahuan kepada siswanya. 
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4. Sikap positif terhadap siswa 

Efektivitas belajar baik apabila: 

a. Guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan. 

b. Guru mendorong siswanya untuk bertanya atau berpendapat. 

5. Pemberian nilai yang adil 

Efektivitas belajar baik apabila: 

a. Soal tes sesuai dengan materi yang diajarkan. 

b. Kejujuran siswa dalam memperoleh nilai. 

c. Guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. 

6. Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran 

Efektivitas belajar baik apabila: 

a. Pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. 

b. Pendekatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. 

7. Hasil belajar siswa yang baik 

Efektivitas belajar baik apabila: 

a. Guru memberikan evaluasi. 

b. Siswa menguasai materi pelajaran yang diberikan. Kemampuan siswa 

yang bervariasi menyebakan tidak semua siswa menguasai materi secara 

tuntas. Hamzah (2012:190) mengemukakan tingkat penguasaan materi 

dalam konsep belajar tuntas ditetapkan antara 75%-90%. Berdasarkan 

konsep belajar tuntas, maka indikator hasil belajar siswa yang baik dapat 

tercapai apabila setiap siswa sekurang-kurangnya dapat menguasai 75% 

dari materi yang diajarkan. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang pendidikan matematika realistik yang relevan dengan 

judul penelitian yang penulis angkat ini sesungguhnya telah banyak dilakukan, 

misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ambar Susilowati (2009) dalam bentuk 

skripsi. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar 

pada pembelajaran matematika realistik lebih meningkat dari pada pembelajaran 

sebelumnya. Sari Kusumaningrum (2007) juga melakukan penelitian dalam 
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bentuk skripsi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) ada pengaruh 

penggunaan metode pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, (2) ada 

pengaruh antara aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa, (3) 

interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dan aktivitas belajar siswa 

efektif terhadap prestasi belajar matematika. 

Dewi Ratnawati (2012) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 

pendekatan pembelajaran matematika realistik dengan menggunakan alat peraga 

dari pada pembelajaran tidak menggunakan pembelajaran matematika realistik. 

Terlihat pada nilai posttest kelompok eksperimen sebesar 83,95, lebih besar dari 

pada nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok kontrol sebesar 73,95.  

 Suryaningtyas Kawuryan (2011) melakukan penelitian dalam bentuk jurnal, 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Melalui penerapan Pendekatan 

Matematika Realistik terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep bangun 

ruang pada pesera didik kelas IV SD Negeri 2 Brengkelan Purworejo tahun ajaran 

2011/2012. Hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan nilai rata-rata kelas 

yang pada tes awal pratindakan dilakukan hanya mendapat nilai 50,09, kemudian 

pada siklus I ni-lai rata-ratanya adalah 71,57 dan meningkat lagi pada siklus II 

dengan nilai rata-rata kelas 79,75. Sedangkan prosentase ketuntasan klasikal 

menurut standar KKM yang telah ditentukan yaitu 75% dengan nilai KKM 68, 

pada tes awal pratindakan baru mencapai 17,65% dan dapat meningkat pada 

siklus I menjadi sebesar 64,71%, serta semakin meningkat lagi pada siklus II 

yakni sebesar 85,29%. (2) Dengan menerapkan Pendekatan Matematika Realistik 

dapat meningkatkan keaktifan peserta didik kelas IV SDN 2 Brengkelan 

Purworejo tahun ajaran 2011/2012. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya 

nilai rata-rata aktivitas peserta didik, yang pada kondisi pratindakan sebesar 2,47 

dan pada siklus I meningkat menjadi 3,0, kemudian meningkat lagi sebesar 3,82 

pada siklus II. 

Hasil penelitian terdahulu tersebut relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti karena sama-sama meneliti tentang pembelajaran 

matematika realistik, khususnya di SD. Namun, yang membedakan penelitian ini 
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dengan penelitian terdahulu yaitu pada jenis penelitian (untuk penelitian yang 

relevan pertama dan keempat sama-sama PTK sedang pada penelitian yang 

relevan kedua dan ketiga yaitu eksperimen) dan media yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika realistik. 

Penelitian mengenai pembelajaran matematika realistik yang pernah 

dilakukan khususnya di SD memang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran ini dapat dilakukan di SD dan efektif dipakai dalam pembelajaran 

matematika SD. Walaupun pada pendekatan PMR memiliki kesulitan-kesulitan 

dalam upaya implementasinya, namun penulis optimis bahwa kendala-kendala 

tersebut mampu diselesaikan. Hal ini sangat tergantung dari upaya dan kemauan 

yang sungguh-sungguh dari guru, serta respon siswa untuk menerapkannya pada 

kegiatan belajar mengajar di kelas, kiranya berbagai kesulitan tersebut lambat laun 

dapat diatasi. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran matematika selama ini terlalu dipengaruhi pandangan bahwa 

matematika adalah alat yang siap pakai. Pandangan ini mendorong guru bersikap 

cenderung memberi tahu konsep/sifat/teorema dan cara menggunakannya. Guru 

cenderung mentransfer pengetahuan yang dimiliki ke pikiran anak. Anak 

menerimanya secara pasif dan tidak kritis. Adakalanya siswa dapat menjawab 

soal dengan benar namun mereka tidak dapat menjelaskan alasan atas jawaban 

mereka. Siswa bisa menggunakan rumus tetapi tidak tahu dari mana asal rumus 

itu dan mengapa rumus itu digunakan. Keadaan demikian bisa terjadi karena 

dalam proses pembelajaran tersebut siswa kurang diberi kesempatan dalam 

mengungkapkan ide dan alasan dari jawaban mereka, sehingga siswa tidak 

terbiasa untuk mengungkapkan ide-ide atau alasan dari jawaban yang 

diungkapkan. 

   Pendidikan matematika realistik (PMR) merupakan teori belajar mengajar 

dalam pendidikan matematika. Matematika sebagai studi tentang objek abstrak 

tentu saja sangat sulit untuk dapat dipahami oleh siswa-siswa SD yang belum 

mampu berpikir formal, sebab orientasinya masih terkait dengan benda-benda 
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konkrit, sehingga dalam pembelajaran matematika realistik dapat digunakan alat 

peraga. Dalam PMR siswa membangun sendiri pengetahuannya sehingga siswa 

tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Suasana dalam proses pembelajaran 

menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak 

cepat bosan untuk belajar matematika. PMR juga melatih siswa untuk terbiasa 

berpikir serta melatih keberanian siswa karena harus menjelaskan jawabannya. 

Siswa menjawab soal dengan benar dan dapat mengungkapkan alasan atas 

jawaban mereka. Siswa dapat menjawab soal dengan menggunakan rumus dan 

mengetahui dari mana asal rumus tersebut. Dengan demikian, dalam PMR siswa 

didorong untuk aktif bekerja, bahkan diharapkan dapat membangun sendiri 

pengetahuan yang diperolehnya. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut. 

1. Jika dalam proses pembelajaran guru menerapkan PMR berbantuan alat 

peraga diduga dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa kelas 5 SD 

Negeri 3 Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung 

semester  II tahun pelajaran 2012/2013”.  

2. Pelaksanaan pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga  

disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan standar 

proses pendidikan yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Pada kegiatan inti memuat kegiatan eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi. Pembelajaran yang demikian diduga dapat meningkatkan 

efektivitas belajar siswa karena siswa dilatih untuk membangun pengetahuan 

sendiri melalui peyelesaian berbagai masalah realistik dengan bekerjasama 

dalam kelompok dan memanfaatkan alat peraga sehingga memudahkan siswa 

dalam memahami materi. Setelah itu setiap kelompok ditugaskan untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas dan kelompok 

lain ditugaskan untuk menanggapi hasil kerja kelompok tersebut sehingga 

dapat memupuk rasa percaya diri dan sikap menghargai teman. 


