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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

 

2.1.1 Konsep Belajar. 

 Pakar psikologi melihat perilaku belajar sebagai proses psikologis individu dalam 

interaksinya dengan lingkungan hidup secara alami. Sedangkan pakar pendidikan melihat 

perilaku belajar sebagai proses psikologis pedagogis yang ditandai dengan adanya 

interaksi individu dengan lingkungan belajar yang sengaja diciptakan. 

 Pengertian belajar yang cukup komperhensif diberikan oleh Bell-Gredler (1986 : 1) 

yang menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam competencies, skills, and attitudes. Kemampuan 

(competencies), ketrampilan (skills), dan sikap (attitudes) tersebut diperoleh secara 

bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian 

proses belajar sepanjang hayat. Rangkaian proses belajar itu dilakukan dalam bentuk 

keterlibatannya dalam pendidikan informal, keturutsertaannya dalam pendidikan formal. 

Kemampuan belajar inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. ( Udin S. 

Winataputradkk, 2007 : 1.5 Teori Belajar dan Pembelajaran Jakarta : Universitas Terbuka, 

2007) 

Hakekat Belajar 

 Keller dalam Mulyono  (2003 :39) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

prestasi aktual yang ditampilkan oleh anak, sedangkan usaha adalah perbuatan yang 

terarah pada penyelesaian tugas-tugas belajar. Ini berarti bahwa besarnya usaha adalah 

indikator dari adanya motivasi, sedangkan hasil belajar dipengaruhi oleh besarnya usaha 

yang dilakukan oleh anak.berbagai studi tentang perkembangan intelektual manusia telah 

menghasilkan sejumlah teori belajar yang sangat bervariasi. Walaupun para ahli psikologi, 

ahli teori belajar, dan para ahli pendidikan masih terdapat banyak perbedaan pemahaman 

tentang bagaimana orang belajar serta metode paling efektif untuk terjadinya belajar, akan 

tetapi diantara mereka terdapat juga sejumlah kesepahaman. Menurut Bell (1978, h. 97), 

tiap teori dapat dipandang suatu sebagai metode untuk mengorganisasi serta mempelajari 
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berbagai variabel yang berkaitan dengan belajar dan perkembangan intelektual, dan 

dengan demikian guru dapat memilih serta menerapkan elemen-elemen terori tertentu 

dlam pelaksanaan pengajaran di kelas. 

  

2.1.2 Pembelajaran Matematika Realistik  

Pendidikan Matematika Realistik atau Realistic Mathematics Education (RME) 

merupakan pendekatan yang relative baru dalam bidang pendidikan matematika 

khususnya di Indonesia. Secara operasional pendidiakn Matematika Realistik ditekankan 

pada pembelajarannya, sehingga RME lebih dikenal dengan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR). Pembelajaran matematika dnegan pendekatan realistik mula-mula 

dikembangkan di Negeri Belanda sekitar 30 tahun yang lalu. Filosofi dari pendekatan 

realistik didasarkan pada konsep Freudental tentang matematika , bahwa matematika 

merupakan aktifitas manusia, dan banyak berhubungan dengan realita. Menurut 

Gravemeijer (1994) (dalam Rahmah 2001 : 6) ide kunci dari pendekatan ini adalah siswa 

harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali (reinvent) matematika dengan 

bantuan orang dewasa. Dalam pandangan ini pembelajaran matematika lebih interaktif. 

Siswa dipandang sebagai pemroses informasi yang aktif, sehingga siswa mampu 

mempresentasikan setiap informasi sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki. 

Proses pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah kontekstual 

sebagai awal dalam belajar matematika sebagai ganti dari pengenalan konsep benda 

abstrak. Dengan demikian proses pengembangan konsep-konsep dan ide-ide dari 

matematika bermula dari dunia nyata. Dunia nyata ini tidak berarti konkret secara fisik dan 

kasat mata, tetapi juga termasuk yang dapat dibayangkan oleh pikiran anak. 

Dalam pembelajaran Matematika realistik, siswa belajar matematisasi masalah-

masalah kontekstual. Dalam proses ini siswa telah melakukan proses matematisasi 

horizontal. Pada awalnya siswa mencoba untuk memecahkan masalah secara informal 

(menggunakan bahasa sendiri). Tetapi setelah beberapa waktu, siswa familiar dengan 

proses-proses pemecahan masalah yang serupa, mereka akan menggunakan bahasa 

yang lebih formal dan diakhiri proses penemuan siswa dalam  suatu algoritma. Proses 

yang dilalui siswa sampai menemukan algoritma disebut matematisasi vertikal (Treffer, 

1987. dalam Ahmad Fausan, 2001 : 2). 
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a. Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik 

Terdapat lima karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik (Lauge, 1987 : 75 – 

76) dalam Suwarsono, 2001 : 40, sebagai berikut: 

1. Digunakan kontek nyata untuk diekplorasi 

2. Digunakan instrument-instrumen vertikal, seperti : model-model dan diagram-

diagram, skema-skema, simbol-simbol. Dimana diagram-diagram itu 

dikembangkan oleh siswa sendiri dalam menyelesaikan masalah kontekstual 

yang merupakan keterkaitan antara model situasi dunia nyata yang relevan 

dengan lingkungan siswa ke dalam model matematika. Sehingga dari proses 

matematisasi horizontal menuju ke matematisasi vertikal. 

3. Menggunakan kontribusi. Kontribusi pada proses pembelajaran diharapkan 

dating dari konstruksi dan produksi siswa sendiri yang mengarahkan mereka 

kea rah formal. 

4. Terdapat interaksi yang terus menerus antara siswa yang satu dengan yang 

lain, juga antara siswa dengan pembimbing, sehingga setiap siswa mendapat 

manfaat positif dari interaksi tersebut. 

5. Terdapat banyak keterkaitan antara berbagai bagian dari materi pembelajaran. 

Dalam RME pengintegrasian unit-unit matematika adalah esensial. Dengan 

keterkaitan ini memudahkan siswa dalam proses pemecahan masalah.  

 

b. Teori Yang Terkait dengan Pembelajaran Matematika Realistik 

Ada beberapa teori yang terkait dengan Pembelajaran Matematika Realistik, 

antara lain : Teori Brunner dan Teori Piaget. 

a. Teori Brunner 

Jerome Brunner dalam Suherman, 2001 : 44) menyatakan bahwa belajar 

matematika akan lebih berhasil jika proses pengajar hanya diarahkan pada 

konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam pokok bahasan yang 

diajarkan. Dengan mengenal konsep-konsep yang tercakup dalam materi yang 

sedang dibicarakan, siswa akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. 

Ini berarti menunjukkan bahwa materi yang mampunyai suatu pola atau 
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struktur tertentu akan mudah dipahami dan diingat anak. Hal ini nampak dalam 

karakteristik PMR ke-5  yang diungkapkan di atas. 

Dalam proses belajar, siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-

benda (alat peraga). Melalui alat peraga ini, siswa akan melihat langsung 

bagaimana pola dan keteraturan struktur yang terdapat dalam benda yang 

sedang diperhatikan (karakteristik PMR ke-2). Dengan demikian nampak 

bahwa teori ini sangat mengarahkan keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar secara optimal. 

Brunner (dalam Hudoyo, 1988 : 56) menyatakan bahwa dalam proses belajar, 

siswa akan melewati 3 tahapan, yaitu: 

1. Enactif, pada tahapan ini anak dia dalam belajar secara langsung terlibat 

dalam memanipulasi obyek 

2. Ikonik, pada tahapan ini anak mulai melibatkan mental yang merupakan 

gambaran dari obyek 

3. Simbolik, pada tahapan ini anak akan memanipulasi symbol-simbol atau 

lambing-lambang dari obyek tertentu. Sehingga tidak lagi terkait dengan 

obyek pada tahaban sebelumnya. Anak pada tahapan ini sudah mampu 

menggunakan notasi tanpa ketergantungan obyek riil. 

Berdasarkan teori Brunner, maka pembelajaran Matematika Realistik cocok 

dalam kegiatan pembelajaran karena di awal pembelajran sangat 

dimungkinkan siswa memanipulasi obyek yang terkait dengan masalah 

kontektual yang duberikan oleh guru secara langsung.  

 

b. Teori Piaget 

Teori belajar kognitif yang terkenal adalah teori Piaget. Menurut teori ini 

manusia tumbuh beradaptasi dan berubah melalui perkembangan fisik, 

perkembangan kepribadian, perkembangan emosional, perkembangan kognitif, 

dan perkembangan bahasa. Menurut Piaget (dalam Dahar, 1988 : 181), 

perkembangan intelektual didasarkan atas dua fungsi, yaitu organisasi dan 

adaptasi. 
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Fungsi yang pertama organisasi memberikan proses psikologi untuk 

mensismatika atau mengorganisasikan proses-proses psikologi menjadi 

system yang teratur dan berhubungan. Fungsi yang ke dua melandasi 

perkembangan kognitif adalah adaptasi. Adaptasi merupakan organisasi yang 

cenderung untuk menyesuaikandiri dengan liangkungan. 

Teori Piaget tentang perkembangan intelektual menggambarkan tentang 

konstruktivisme pengetahuan. Pandangan ini menggambarkan bahwa 

perkembangan intelektual adalah suatu proses dimana anak secara aktif 

membangun pemahaman dari hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan. 

Implikasi dari teori Piaget dalam pembalajaran (Slavin, 1994 : 5) sebagai 

berikut: 

1. Memusatkan perhatian pada proses berpikir anak, ini terkait dengan 

karakteristik 3 – PMR 

2. Menekankan pada pentingnya peran siswa dalam berinisiatif sendir dan 

terlibat aktif dalam pembelajaran, ini terkait dengan karakteristik 2 dan 3 

PMR. Sedangkan bentuk kelompok kecil atau dalam bentuk individu-

individu ini terkait dengan karakteristik 4 – PMR 

Dengan demikian teori Piaget, cocok dalam penerapan pembelajaran matematika 

dengan Pendekatan Matematika Realistik. 

 

c. Kekuatan Pembelajaran Matematika Realistik 

Menurut Suwasono (2001 : 5) terdapat empat kekuatan dalam pembelajaran 

matematika realistic yaitu: 

a. Pendekatan PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional pada 

siswa tentang keterkaitan antara matematika dnegan kehidupan sehari-hari 

(kehidupan dunia nyata) dan kegunaan matematika pada umumnya bagi 

manusia. 

b. Pendekatan PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional pada 

siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi 

dan dikembangkan sendir oleh siswa dan oleh setiap orang lain. 
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c. Pendekatan PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada 

siswa bahwa cara penyelesaian suatu persoalan atau masalah tidak harus 

tunggal, dan tidak harus sama antara orang yang satu dengan yang lain. 

Setiap orang bisa menggunakan atau menemukan cara sendiri-sendiri, 

asalkan orang tersebut bersungguh-sungguh dalam mengerjakan persoalan 

atau masalah tersebut. Selanjutnya dengan membandingkan cara yang satu 

dengan cara yang lain yang dapat diperoleh suatu penyelesaian yang paling 

tepat dan sesuai dengan tujuan. 

d. Pendekatan PMR mempelajari pengertian yang jelas dan operasional pada 

siswa bahwa mempelajari metematika, dan proses pembelajaran merupakan 

suatu hal yang utama, sehingga untuk menemukan sendiri konsep-konsep 

dari matematika yang lain melalui bantuan orang lain yang sudah lebih tahu. 

Adapun hambatan-hambatan yang mungkin dijumpai dengan 

diterapkannya PMR antara lain:  

1. Upaya mengimplementasikan PMR membutuhkan perubahan pandangan 

yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah untuk 

dipraktekan. 

2.  Upaya mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara untuk 

menyelesaikan persoalan atau masalah merupakan hal yang tidak mudah 

dilakukan oleh guru. 

3. Dalam pencarian soal-soal kontektual yang memnuhi syarat-syarat yang 

dituntut PMR tidak selalu mudah untuk setiap topic matematika yang dipelajari 

siswa, terlebih karena soal-soal itu harus bisa diselesaikan dengan 

bermacam-macam cara. 

4. Untuk kelas yang jumlah muridnya banyak dapat menimbulkan suasana yang 

gaduh atau ramai, apabila penegendalian dari siswa kurang. 

5. Materi yang terdapat pada kurikulum yang berlaku cukup padat sehingga 

kendala waktupun akan muncul. 

 

2.1.3 Pembelajaran Matematika Realistik (PMR).   

    Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) merupakan operasionalisasi dari 
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suatu pendekatan pendidikan matematika yang telah dikembangkan di Belanda 

dengan nama Realistic Mathematics Education (RME) yang artinya pendidikan 

matematika realistik. 

Pembelajaran matematika realistik pada dasarnya adalah pemanfaatan 

realitas dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses 

pembelajaran matematika, sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika secara 

lebih baik dari pada yang lalu. Yang dimaksud dengan realita yaitu hal-hal yang nyata 

atau kongkret yang dapat diamati atau dipahami peserta didik lewat membayangkan, 

sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah lingkungan tempat peserta 

didik berada baik lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat yang dapat 

dipahami peserta didik. Lingkungan dalam hal ini disebut juga kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran Matematika Realistik merupakan pendekatan khusus yaitu 

hanya dalam pembelajaran ma tematika. 

 

2.1.4 Langkah-Langkah Pembelajaran Matematika Realistik 

           Langkah-langkah dalam pembelajaran mateamtika realistik adalah sebagai berikut: 

           Langkah Pertama : Memahami  masalah/soal  konteks  guru  memberikan masalah/ 

                                          persoalan  tentang memotong timun dan  meminta  siswa  untuk  

                                          memahami masalah pecahan sederhana. 

            Langkah Kedua   : Menjelaskan  masalah  kontekstual.  Langkah  Ini   dilaksanakan  

                                          apabila  ada  siswa yang belum  paham dengan  masalah  yang  

                                          diberikan. Jika semua  siswa  sudah memahami maka lanagkah  

                                         ini  tidak  perlu dilakukan.  Pada  lanagkah ini guru menjelaskan                  

                                         situasi dan kondisi soal dengan memberikan petunjuk      

                                         seperlunya terhadap bagian tertentu yang belum dipakai  siswa.  

Langkah ke tiga        : Menyelesaikan masalah kontekstual siswa secara kelompok atau  

                                    individu. Dalam menyelesaikan masalah atau soal siswa  

                                    diperbolehkan berdeda dengan siswa yang lain. Dengan  

                                    menggunakan lembar kegiatan siswa, siswa mengerjakan soal  

                                    dalam tingkat kesulitan yang berbeda. Guru memotivasi siswa  

                                    untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri- 
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                                       sendiri. Guru hanya memberikan arahan berupa pertanyaan  

                                       langkah atau pertanyaan penggiring agar siswa mampu  

                                       menyelesaikan masalah sendiri.  

Langkah ke empat :   Membandingkangkan dan mendiskusikan jawaban. Guru 

memfasilitasi diskusi dan menyediakan waktu untuk 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal secara 

kelompok, dan selanjutnya dengan diskusi kelas.  

Langkah ke lima: Menyimpulkan hasil diskusi. Guru mengarahkan untuk menarik 

kesimpulan suatu konsep, lalu guru meringkas atau 

menyelesaikan konsep yang termuat dalam soal. 

 

2.1.5. Hasil Belajar Matematika. 

 Landasan Pembelajaran Matematika. 

 Dalam proses belajar matematika, Bruner (1982) menyatakan pentingnya tekanan 

pada kemanmpuan peserta didik membuat prediksi dan terampil dalam menemukan pola 

(Pettren) dan hubungan/keterkaitan (relations). Pembaharuan dfalam proses belajar ini, 

daris proses drill & partice ke proses bermakna, dan dilanjutkan proses berfikir intuitif dan 

analitik, merupakan usaha yang luar biasa untuk sealu meningkatkan mutu pembelajaran 

matematika. Reaksi-reaksi positif untuk perubahan mempunyai dampak perkembangan 

kurikulum matematika sekolah yang dinamis. (Gatot Muhsetyo, dkk. 2007 : 1.6). 

 Dalam standar isi dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika perlu dinerikan 

kepada semua peserta didik mulai dari berfikir logis, analisis, kritis dan kreatif, serta 

kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat 

memilih kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan tidak kompetitif. 

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 th 2006 : 416 

tentang standar isi. 

 Menurut ruseffendi (1988, h.178) yang menyatakan bahwa teori belajar mengajar 

yang dipergunakan pada saat itu adalah campuran antara teori pengaitan dari Thorndike, 

aliran psikologi perkembangan seperti teori piaget, serta aliran tingkah laku dari Skiner dan 

Gagne. Namun demikian Russefendi selanjutnya menambahkan bahwa teori yang lebih 
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dominan di gunakan adalah aliran psikologi perkembangan sepertidari piaget dan dari 

Bruner sebab yang menjadi sentral matematika adalah pemecahan masalah. Menurut 

Ruseffendi (1988, h. 102), dimasukkan materi computer ke dalam kurikulum matematika 

sekolah merupakan suatu langkah maju. Hal ini dapat dipahami, karena penggunaan alat-

alat canggih seperti computer dan kalkulator dapat dimungkinkan siswa untuk melakukan 

kegiatan eksplorasi dalam proses belajar matematika mereka baik dengan menggunakan 

pola-pola bilangan bilanganmaupun grafik. (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2007 :161 ILMU DAN APLIKASI 

PENDIDIKAN Bagian III : Pendidikan Disiplin Ilmu PT IMPERIAL BHAKTI UTAMA). 

 Berdasarkan uraian diatas dalam proses belajar matematika yang meliputi tentang 

logika, bilangan dan keruangan berikut prosedur operasionalnya, perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari Sekolah Dasar karena matematika adalah pemecehan 

masalah. 

 

2.1.6  Pembelajaran 

 Istilah pembelajaran merupakan istilah baru yang di gunakan untuk menunjukkan 

kegiatan guru dan siswa. Sebelumya kita menggunakan istilah “ Proses Belajar Mengajar “ 

dan “ Pengajaran ”. istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “ instruction “. 

Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (1992), pembelajaran adalah serangkaian kegiatan 

yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Instruction is a 

set of events that affet learners (Gagne, Brings, dan Wager. 1992, hal 3) (Udin S. 

Wirataputra, dkk, 2007 : 1. 19. Teori Belajar dan Pembelajaran) 

 Berikut ini adalah pengertian dan definisi pembelajaran menurut beberapa ahli : 

(1) Knowles  

Pembelajaran adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

(2) Slavin 

Pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. 

(3) Woolfolk 
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Pembelajaran berlaku apabila suatu pengalaman serta relatifnya 

menghasilkan perubahan kekal dalam pengetahuan tingkah laku. 

(4) Crow & Crow 

Pembelajaran adalah pemerolehan tabiat, pengetahuan dan sikap. 

 

(5) Rahil Wahyudin 

Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang melibatkan 

ketrampilan kognitif yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran 

intelek. 

Pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah, antara guru sebagai 

sumber pemberi informasi dan siswa sebagai informasi. (http://cara 

pedia.com/ pengertian_pembelajaran _menurut_para_ahli_info 507.html  

7-11-2-11 

 Menurut Gandal dan Finn : 1996 dalam Winata Putra 2001. Pembelajaran pada 

umumnya yang didalam praktisnya memperhatikan penerapan nilai, konsep, dan prinsip 

demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Kedua dimensi itu sangat penting untuk 

dikembangkan karena diyakini bahwa democracy cannot teach itself ….. democracy is  not 

inherited – it is learned through life – it is a life – long learning process (Suprayekti, dkk, 

2008 : Modul 5. Pembaharuan Pembelajaran di SD Jakarta : Universitas Terbuka). 

 Sedangkan menurut peneliti pembelajaran adalah suatu proses di dalam kelas 

yang merupakan interaksi antara murid dan guru untuk memberikan pelajaran yang harus 

dikuasai siswa. 

 

2.2 Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Relefan. 

      Adapun kajian empiris / temuan hasil penelitian yang relevan sebagai berikut  

Sumarsi, Diah Sri (2008) Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui 

Pendekatan Matematika Realistik Pada Siswa Sekolah Dasar (PTK di MIM Gayam 

Pada Pokok Bahasan Bangun Datar Kelas II Semester II Tahun 2007/2008). Skripsi 

Thesis, UMS. Hasil : Tercapainya 85% siswa yang diajar dengan menggunakan 

pendekatan RME dapat memperoleh nilai lebih besar sama dengan 6,5 (Ketentuan 
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sekolah) serta guru berhasil melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan RME 

dengan minimal 85% skenario pembelajaran yang dibuat telah dilaksanakan.  

 Penelitian dari Kholidin, (2010)  Peningkatan Pemahaman Konsep Perkalian 

Bilangan Cacah Melalui Pendekatan Matematika Realistik (Penelitian Tindakan Kelas 

pada siswa kelas II SD Negeri Lembasari 02 Tahun Pelajaran 2009/2010) pada mata 

pelajaran matematika telah dilaksanakan sebanyak dua siklus. Hasil : Dari sejumlah 30 

siswa yang tuntas ada 28 siswa atau persentase ketuntasan 93%, sedangkan yang 

belum tuntas ada 2 siswa atau persentase belum tuntas 7%. Peningkatan rata-rata 

kelas juga meningkat dari 77 menjadi 84 dengan data nilai tertinggi 100, nilai terendah 

40.  

 

2.3 Kerangka Berfikir.  

     Proses peningkatan pemahaman pada diri siswa terjadi sebagai akibat adanya 

pembelajaran. Diskusi yang dilakukan antara guru dan siswa dalam pembelajaran, 

mengilustrasikan bahwa interaksi social yang berupa diskusi ternyata mampu 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengoptimalkan proses belajarnya. 

 Pembelajaran matematika tidak hanya dipengaruhi oleh faktor siswa tapi oleh faktor 

guru juga. Diantaranya pendekatan dan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan 

hendaklah yang bisa membuat siswa aktif. Di sini bukan berarti guru bersikap pasif 

dalam pembelajaran, tetapi guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitas dalam 

pembelajaran agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. 

      Dalam penelitian ini ada satu pendekatan  di bahas yaitu penerapan 

matematika realistik metode ini membuat siswa berfikir bersama, siswa menyatukan 

pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu. Diharapkan dengan metode ini dapat. 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. 

     Adapun kerangka pemikiran yang ditujukan untuk mengarahkan jalannya 

penelitian agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, maka kerangka 

berfikir diatas dituliskan dalam sebuah gambar skema agar peneliti mempunyai 

gambaran yang jelas dalam penelitian. Adapun skema itu adalah sebagai berikut : 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

 

  Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin juga salah dan 

masih bersifat sementara. Hipotesis dapat ditolak atau diterima jika fakta-fakta 

membenarkan. 

             Berdasarkan tinjauan pustaka, kajian teori dan kerangka berfikir di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : “Melalui penerapan pembelajaran matematika 

realistik bagi siswa kelas III SD Negeri Sukoharjo 01 Kecamatan Wedarijaksa 

Kabupaten Pati Semester II tahun 2011/2012 dapat meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika” 

 

 

 

 

 

Kondisi 

awal 

 

Tindakan 

Kondisi 

akhir 

Meningkatkan hasil pembelajaran 

matematika 

Pemecahan masalah dengan 
menggunakan penerapan matematika 
realistik yaitu siswa berfikir bersama, 
siswa menyatukan pendapatnya 
terhadap jawaban pertanyaan itu. 

Rendahnya hasil  pembelajaran 

matematika 


