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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Belajar 

 Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat. 

Bagi para pelajar atau mahasiswa kata “belajar” merupakan kata yang tidak asing. 

Bahkan sudah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari semua kegiatan 

mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. kegiatan belajar mereka 

lakukan setiap waktu sesuai dengan keinginan. Entah malam hari, siang hari, sore hari, 

atau pagi hari. Banyak pengertian yang diungkapkan oleh para ahli. Pengertian – 

pengertian belajar diantaranya dikemukakan sebagai berikut. 

 Kingsley, (Ahmad Susanto, 2015: 3) membagi hasil belajar menjadi tiga 

macam, yaitu: (1) keterampilan dan kebiasaan; (2) pengetahuan dan penertian; dan (3) 

sikap dan cita – cita. sedangkan menurut Djamarah dan Zain (Ahmad Susanto,2015: 3) 

hasil belajar telah tercapai apabila telah terpenuhi dua indicator berikut, yaitu: 

1. Daya serap terhadap pelajaran yang di ajarkan mencapai prestasi tinggi, baik 

secara individual maupun kelompok 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pelajaran /instruksional kusus telah 

dicapai oleh siswa baik secara individu maupun kelompok. 

Dari pendapat Djamarah dan Zain terlihat bahwa peserta didik telah tercapai hasil 

belajarnya, apanbila peserta didik telah memahami dan mengetahui materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik dan peserta didik telah 

mencapai tuuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru dengan baik. Ahmad Susanto 

(2015: 4) berpendapat bahwa belajar adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh 

seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya 
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perubahan perilaku yang relative tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam 

bertindak. Adapun pendapat dari W.S. Winkel (Ahmad Susanto, 2015) belajar suatu 

aktifitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan 

lingkungan, dan menghasilkan perubahan – perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relative konstan dan berbekas. 

 Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat 

diketahui bahwa belajar adalah suatu perubahan yang dilakukan individu melalui 

interaksi, praktek, dan pengalaman dari lembaga formal maupun non formal secara 

sadar. Tetapi perlu diingatkan, bahwa perubahan yang terjadi akibat belajar adalah 

perubahan yang bersentuhan dengan aspek kejiwaan dan mempengaruhi tingkah laku. 

Sedangkan perubahan tingkah laku akibat mabuk karena minum minuman keras, akibat 

gila, akibat tabrakan, dan sebagainya, bukan katagori belajar yang dimaksud. Keaktifan 

peserta didik ini tidak hanya dituntut secara fisik saja, tetapi juga dari segi kejiwaan. 

apabila hanya fisik peserta didik saja yang aktif, maka kemungkinan besar tujuan 

belajar tidak tercapai.  

2.1.1.1  Ciri – ciri Belajar 

 Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa 

perubahan tentu dimasukan kedalam ciri – ciri belajar. (Djamarah. 2002:15) 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar 

Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau 

sekuarang kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu 
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berlangsung terus menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan 

menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau 

proses belajar berikutnya. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan – perubahan itu selalu bertambah 

dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi secara 

sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau 

permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan 

bersifat menetap. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan tingkah laku ini terjadi karena adanya tujuan yang akan 

dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar – 

benar disadari. 

6. Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, 

sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya dari sebuah 

pembelajaran. 

2.1.2 Pembelajaran 

 Pembelajaran adalah perpaduan antara suatu aktifitas belajar dan mengajar. 

Aktifitas belajar cenderung lebih dominan dialami oleh peserta didik, sementara 
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mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Secara umum Gagne dan Briggs, 

(Wahyudi, dkk, 2013) melukiskan pembelajaran sebagai “upaya orang yang tujuannya 

adalah membantu orang belajar”. Pembelajaran adalah proses dimana lingkungan 

seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan turut serta dalam kondisi – 

kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu Corey, (Wahyudi, 

dkk, 2013). Menurut depdikbud, kata pembelajaran adalah kata benda yang diartikan 

sebagai “proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar”. Kata ini berasal 

dari kata kerja belajar yang berarti “berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, 

berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman”. Dari 

beberapa pengertian pembelajaran diatas, menunjukkan bahwa pembelajaran berpusat 

pada kegiatan peserta didik belajar dan bukan berpusat pada kegiatan guru mengajar 

Aisyah, (Wahyudi, dkk, 2013). Dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antara peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 Pada pembelajaran guru telah merancang kegiatan – kegiatan apa saja yang 

harus dilakukan dalam proses belajar, seperti materi, model, dan media sehingga dapat 

memudahkan peserta didik untuk memahami materi dan rancangan kegiatan tersebut 

harus sesuai dengan tujuan pembelajaran Hasanah, (bayu, 2015). Pembelajaran 

mempunyai dua karakteristik, yaitu (1) Dalam proses pembelajaran melibatkan proses 

mental siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut peserta didik sekedar 

mendengar, mencatat, akan tetapi menghendaki peserta didik dalam proses berpikir, 

(2) Dalam pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus 

menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfikir 

peserta didik, yang pada giliranya kemampuan berfikir itu dapat membantu peserta 

didik untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri Sagala, 

(2009:63). 

 Pembelajaran matematika pada hakekatnya adalah proses yang sengaja 

dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan memungkinkan 
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seseorang (peserta didik) melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses 

tersebut berpusat pada guru mengajar matematika (Wahyudi, dkk, 2013) 

2.1.3 Hasil Belajar 

 Berdasarkan uraian di atas mengenai belajar, dapat dipahami tentang hasil 

belajar, yaitu perubahan – perubahan yang terjadi pada diri peserta didikbaik 

mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagi hasil dari bkegiatan belajar. 

Menurut Suprijono (2009: 5-6), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai – nilai, 

pengertian – pengertian, sikap – sikap, apresiasi, dan ketrampilan. Merujuk pemikiran 

gagne (Suprijono, 2009) hasil belajar berupa hal – hal berikut. 

1. Informasi Verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2. Keterampilan Intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

3. Strategi Kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktifitas 

kognitifnya. Kemampuan ini meliputi penggunaan dan kaidah dalam 

pemecahan masalah. 

4. Keterampilan Motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap obek tersebut. 

Secara sederhana, yang dimaksud sebagai hasil belajar peserta didik adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar (Ahmad Susanto, 

2015).  

 Selain itu, menurut Lindgren (Suprijono, 2009: 7), hasil pembelajaran 

merupakan kecakapan, informasi, pengertian dan sikap. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potentensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang 
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di kategorisasikan oleh pakar pendidikan sebagaimana disebutkan di atas tidak dilihat 

secara fragmentaris atau terpisah, tetapi secara komprehensif. Untuk mengetahui 

apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat 

diketahui melalui evaluasi. 

2.2 Pembelajaran Matematika Untuk Sekolah Dasar. 

2.2.1 Hakektat Matematika 

 Istilah matematika berasal dari Bahasa Yunani, mathein atau manthenien yang 

artinya mempelajari. Kata matematika diduga erat hubungannya dengan kata 

Sangsekerta, madha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau intelegensia 

Sri Subariah, (Wahyudi, dkk, 2013).  

 Menurut Rusfendi (Wahyudi, dkk, 2013) matematika itu terorganisasikan dari 

unsur – unsur yang tidak didefinisikan, definisi – definisi, aksioma – aksioma dan dalil 

– dalil yang dibuktikan kebenaranya, sehingga matematika disebut ilmu deduktif. 

Rusfendi, (Wahyudi, dkk, 2013: 9) juga mengutip beberapa definisi matematika 

menurut pendapat beberapa ahli, yaitu 

1) James and James (1976) Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, 

susunan, besaran dan konsep – konsep yang berhubungan satu dengan yang 

lainnya, jumlah yang banyak dan terbagi dalam 3 bidang yaitu aljabar, analisis, 

geometri. 

2) Johnson and rising (1972) Matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, 

pembuktian yang logic, matematika adalah Bahasa yang menggunakan istilah yang 

di definisikan dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya dengan simbol dan 

padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. 

3) Menurut Reys matematika merupakan telaah tentang pola dan hubungan, suatu 

jalan atau pola pikir, suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat (Rusfendi, 1993: 28) 

4) Menurut Kline matematika bukan penegtahuan tersendiri yang dapat sempurna 

karena diri sendiri, tetapi keberadaanya karena untuk membantu manusia dalam 
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memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi dan alam (Rusfendi, 

1993: 28) 

5) Jujun S. matematika merupakan bahasa yang eksak, cermat dan terbebas dari 

emosi. Matematika sebagai bahasa merupakan bahasa yang melambangkan 

serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas dapatlah 

disimpulkan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah – 

jumlah yang diketahui melalui proses penghitungan dan pengukuran yang dinyatakan 

dengan angka – angka atau simbol – simbol (Wahyudi, dkk, 2013: 10). Dari pendapat 

para ahli di atas, matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep – 

konsep abstrak yang disusun dengan menggunakan simbol dan merupakan bahasa yang 

eksak, cermat, dan terbebas dari emosi. 

2.3 Pengertian Model Pembelajaran 

 Model adalah prosedur yang sistematis tentang pola belajar untuk mencapai 

tujuan belajar serta sebagai pedoman bagi pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran kerangka 

konseptual/operasional, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para pelajar dalam merencanakan, dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran guna mencapai hasil belajar peserta didik yang maksimal dan 

memadai, diperlukan kreatifitas guru dalam menjalankan proses pembelajaran, 

M.Hosnan (2014). Sedangkan pembelajaran matematika pada hakekatnya aadalah 

proses yang sengaja di rancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan 

memungkinkan seseorang (peserta didik) melaksanakan kegiatan belajar matematika, 

dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika. Pemilihan dan strategi 

pembelajaran merupakan bagian yang cukup penting dalam merencanakan proses 

pembelajaran matematika. 
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2.4 Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

2.4.1 Model Pembelajaran Matematika Realistik 

 Realistik mathematics education, yang diterjemahkan sebagai Pendidikan 

Matematika Realistik (PMR), adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang 

dikembangkan sejak tahun 1971 oleh sekelompok ahli matematika dari Freudhental 

Institute,Utrecht University di Negeri Belanda. Di sini matematika dilihat sebagai 

kegiatan manusia yang bermula dari pemecahan masalah Dolk, (Aisyah dkk,2007). 

Karena itu, peserta didik tidak dipandang sebagai penerima pasif, tetapi harus diberi 

kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika di bawah 

bimbingan guru (Aisyah, dkk, 2007). Proses penemuan kembali ini dikebangkan 

melalui penjajahan sebagai persoalan dunia nyata Hadi, (Aisyah). Di sini dunia nyata 

diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar matematika, seperti kehidupan 

sehari – hari, lingkungan sekitar, bahkan mata pelajaran lainpun dapat dianggap 

sebagai dunia nyata. Dunia nyata digunakan sebagai titik awal pembelajaran 
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matematika. Untuk menekankan bahwa proses lebih penting daripada hasil, dalam 

pendekatan matematika realistik digunakan istilah matematisasi, yaitu roses 

mematematikakan dunia nyata (Aisyah, dkk, 2007). Proses ini digambarkan oleh de 

Lange (Aisyah, 2007) sebagai lingkaran yang tak berujung. Perhatikan gambar di 

bawah ini. 

Proses Mematematikakan 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Karakteristik Model Pembelajaran PMR 

 Beberapa karakteristik pendekatan matematika realistik menurut Suryanto 

(Aisyah, dkk, 2007) 

a. Masalah kontekstual yang realistik digunakan untuk memperkenalkan ide dan 

konsep matematika kepada siswa. 

b. Peserta didik menemukan kembali ide, konsep, dan prinsip, atau model 

matematika melalui pemecahan masalah kontekstual yang realistik dengan 

bantuan guru atau temanya. 

c. Peserta didik diarahkan untuk mendiskusikan penyelesaian terhadap masalah 

yang mereka temukan. 

Matematisasi 

dan Refleksi 

Abstraksi dan 

Formalisasi 

Matematisasi 

dalam Aplikasi 

Dunia nyata 
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d. Peserta didik merefleksikan (memikirkan kembali) apa yang telah dikerjakan 

dan apa yang telah dihasilkan, baik hasil kerja mandiri maupun diskusi. 

e. Peserta didik dibantu untuk mengaitkan beberapa isi pelajaran matematika yang 

memang ada hubungannya. 

f. Peserta didik di ajak untuk mengembangkan, memperluas, atau meningkatkan 

hasil pekerjaannya agar menemukan konsep atau prinsip matematika yang lebih 

rumit. 

g. Matematika dianggap sebagai kegiatan bukan sebagai produk jadi atau hasil 

yang siap pakai. Mempelajari matematika sebagai kegiatan paling cocok 

dilakukan melalui  learning by doing (belajar dengan mengerjakan) 

Dari karakteristik PMR di atas, mingisyaratkan bahwa secara prinsip 

pendekatan matematika realistik merupakan gabungan dari pendekatan 

konstruktivisme dan kontekstual dalam arti memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk membentuk (mengkonstruksi) sendiri pemahaman mereka tentang ide dan 

konsep matematika, melalui masalah dunia nyata (konstektual). 

2.4.3 Langkah – langkah Pembelajaran PMR 

 Secara umum langkah – langkah pembelajaran  matematika realistik dapat di 

jelaskan sebagai berikut Zulkardi, (Aisyah 2002) 

1. Persiapan, selain menyiapkan masalah kontekstual, guru harus benar-benar 

memahami masalah dan memiliki macam macam strategi yang mungkin akan 

ditempuh yang mungkin akan ditempuh peserta didik dalam menyelesaikannya. 

2. Pembukaan, pada bagian ini peserta didik dperkenalkan dengan strategi 

pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dunia nyata. 

Kemudian peserta didik memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri. 

3. Proses pembelajaran, peserta didik mencoba berbagai strategi untuk 

menyelesaikan masalah sesuai dengan pengalamannya, dapat dilakukan secara 

perorangan maupun secara kelompok. 
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4. Penutup, setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi 

kelas, peserta didik diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Pada 

kegiatan akhir pembelajaran peserta didik harus menerjakan soal evaluasi 

dalam bentuk matematika formal. 

 Adapun langkah – langkah pembelajaran PMR adalah sebagai berikut. 

Langkah – langkah pembelajaran PMR 

Tabel 1 
No.  Tahapan 

Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 Pendahuluan  Guru memberikan salam kepada siswa Siswa menjawab salam dari guru 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran tersebut. 

Mendengarkan tujuan yang 

disampaiakan oleh guru 

 

 

Menyampaikan prasyarat 

 

Mendengarkan dan menjawab 

prasyarat yang disampaikan oleh 

guru 

Menyampaikan motivasi Menjawab motivasi dari guru 

2 Inti  Eksplorasi 

Menyampaikan materi dan memberi 

contoh 

 

 

Siswa memperhatikan materi yang 

disampaikan dan contoh dari guru 

Guru memberi contoh bilangan 

pecahan dari gambar 

 

 

Siswa memperhatikan contoh dari 

guru dan siswa mencoba pada LKS 

 

Guru memberikan siswa masalah 

kontekstual yaitu dengan membagi 

buah melon menjadi 8 bagian 

 

Siswa memperhatikan demonstrasi 

dari guru. 

 

 

Elaborasi 

Siswa di beri kesempatan untuk 

memikirkan strategi siswa yang paling 

efektif melalui kerja kelompok 

 

Siswa membentuk kelompok 

dengan cara berhitung. Siswa 

memikirkan strategi yang paling 

efektif melalui kerja kelompok. 

 

Guru memberikan LKS kepada siswa 

 

 

 

Setiap kelompok mengerjakan pada 

LKS yang telah disediakan oleh 

guru. 
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Guru berkeliling membantu siswa 

 yang mengalami kesulitan 

seperlunya. 

 

 

Siswa bertanya mengenai kesulitan 

dalam diskusi kelompok. 

 

Guru meminta siswa membacakan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas 

 

Siswa membacakan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas. 

 

Guru memberi apresiasi kepada 

kelompok yang telah membacakan 

hasil diskusinya 

 

Siswa memberikan tepuk tangan 

pada kelompok yang telah maju. 

 

Konfirmasi 

Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya jawab. 

 

Siswa bertanya mengenai 

pembelajaran yang belum 

dimengerti 

 

 

Guru meluruskan kesalah pahaman 

siswa dari pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Siswa memperhatikan penjelasan 

dari guru 

3 Penutup  Membimbing siswa menarik 

kesimpulan dari pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

 

siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

 

 

Memberikan soal tes mengerjakan soal tes 

 

2.4.4 Kelebihan dan Kelemahan PMR 

 Kelebihan dan kelemahan selalu terdapat dalam setiap model, strategi, atau 

metode pembelajaran. Namun, kelebihan dan kelemahan tersebut hendaknya menjadi 

referensi untuk penekanan – penekanan terhadap hal yang positif dan meminimalisir 

kelemahan – kelemahannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini Asmin 

(tandililing, 2012) menjelaskan secara rinci kelebihan dan kelemahan PMR dalam table 

di bawah ini. 
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Tabel 2 

Kelebihan dan kelemahan PMR 

 
Kelebihan Kelemahan 

a. Siswa membangun sendiri pengetahuan, 

sehingga siswa tidak mudah lupa dengan 

pengetahuanya. 

b. Suasana proses pembelajaran menyenangkan 

karena menggunakan realitas kehidupan, 

sehingga siswa tidak cepat bosan belajar 

matematika. 

c. Siswa semakin dihargai dan terbuka, karena 

setiap jawaban siswa ada nilainya. 

d. Memupuk kerjasama dalam kelompok. 

e. Melatih keberanian siswa dalam menjelaskan 

jawabannya. 

f. Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan 

mengemukakan pendapat. 

 

a. Karena sudah terbiasa diberi informasi 

terlebih dahulu maka siswa masih kesulitan 

dalam menemukan sendiri jawaban dan 

permasalahan. 

b. Membutuhkan waktu yang lama terutama 

bagi siswa yang lemah. 

c. Siswa yang pandai kadang – kadang tidak 

sabar menanti temannya yang belum selesai. 

d. Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan 

situasi pembelajaran saat itu. 

Bila tandililing memaparkan kelebihan dan kelemahan PMR, Warli (2010) 

memberikan solusi dalam upaya meminimalisir kelemahan dalam penerapan PMR 

antara lain: 

a. Peranan guru dalam membimbing siswa dan memberikan motivasi harus lebih 

ditingkatkan. 

b. Pemilihan alat peraga harus lebih cermat dan disesuaikan dengan materi yang 

sedang dipelajari. 

c. Siswa yang lebih cepat menyelesaikan soal atau masalah kontekstual dapat diminta 

untuk menyelesaikan soal – soal lain dengan tingkat kesulitan yang sama bahkan 

lebih sulit. 

d. Guru harus lebih cermat dan kreatif dalam membuat soal atau masalah realistik. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat 

diketahui bahwa PMR memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 

tersebut hendaknya menjadi hal yang harus dipertahankan dan dikembangkan, 

sedangkan kelemahannya harus diminimalisir. Terdapat beberapa cara untuk 

meminimalisir kelemahan PMR, yang terpenting adalah guru hendaknya 

mempersiapkan rencana pembelajaran secara matang. 

2.4.5 Peran Guru dalam Penerapan PMR 

 Guru adalah perencana sekaligus pelaksana proses pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran tergantung pada besarnya upaya guru untuk memberikan pembelajaran 

yang bermakna bagi siswa. Peran guru dalam PMR lebih dominan pada pemberian 

motivasi, fasilitator, dan pemberi stimulus agar siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Oleh sebab itu, guru hendaknya dapat memutakhirkan materi dengan 

masalah – masalah baru yang menantang bagi siswa. 

Menurut Aisyah (2007) peran guru dalam PMR antara lain: 

a. Guru harus berperan sebagai fasilitator belajar. 

b. Guru harus mampu membangun pengajaran yang interaktif. 

c. Guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif memberi sumbangan 

pada proses belajarnya. 

d. Guru harus secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan masalah – masalah 

dari dunia nyata. 

e. Guru harus secara aktif mengaitkan kurikulum matematika dengan dunia nyata, 

baik fisik maupun dunia nyata. 

Jadi peran guru dalam penerapan PMR adalah sebagai pembimbing dan fasilitator 

bagi siswa dalam merekontruksi ide dan konsep matematika bukan sebagai hakim 

atas pekerjaan siswa. Hal ini dapat mendorong siswa untuk memiliki aktivitas baik 

dengan dirinya sendir maupun bersama siswa lain (interaktivitas). 
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2.5 Contexstual Teaching and Learning (CTL) 

2.5.1 Model Pembelajaran CTL 

 Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) adalah konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata peserta didik dan membantu peserta didik membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikiya dalam penerapan di kehidupan mereka sehari – 

hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni 

Konstruktivisme (Constructivism), bertanya (Questioning), menemukan (inquiry), 

masyarakat belajar (Learning community), pemodelan (Modelling) dan penelitian 

sebenarnya (Authentic Assesment) (Depdiknas, 2003) 

 Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat, Zainal, (2013: 1) 

 Sistem CTL, menurut Johnson, (Tukiran dkk) merupakan proses pendidikan 

yang bertujuan menolong para peserta didik melihat makna di dalam materi akademik 

yang mereka pelajari dengan cara menhubungkan subjek – subjek akademik dalam 

konteks kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial 

dan budaya mereka. Untuk mencapai tujuan ini, system tersebut meliputi delapan 

komponen berikut: membuat keterkaitan – keterkaitan yang bermakana, melakukan 

pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerja 

sama, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, 

mencapai standart yang tinggi, dan menggunakan penilaian autentik (Tukiran, dkk). 
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2.5.2 Komponen CTL 

 CTL dapat diterapkan pada kurikulum apa saja, dan kelas bagaimanapun 

keadaannya (Zainal, 2013: 7). Komponen CTL sebagai berikut: 

a. Konstruktivisme 

1) Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar 

pengetahuan awal. 

2) Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkontruksi” bukan menerima 

pengetahuan. 

b. Inquiry  

1) Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. 

2) Peserta didik belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. 

c. Questioning (bertanya) 

1) Kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan 

berpikir peserta didik. 

2) Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang bersifat 

inquiry 

d. Learning Community (Komunitas Belajar) 

1) Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Belajar dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. 

3) Tukar pengalaman  

4) Berbagi ide. 

e. Modeling (Pemodelan) 

1) Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja dan belajar. 

2) Mengerjakan apa yang inginkan agar pesera didik mengerjakannya. 

f. Reflection (Refleksi) 

1)  Cara berpikir tentang apa yang telah dipelajari. 

2)  Mencatat apa yang telah dipelajari. 

3) Karya seni, diskusi kelompok. 
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g. Authentic Assesment (Penelitian yang Sebenarnya) 

1) Mengukur pengetahuan dan keterampilan peserta didik. 

2) Penilaian produk 

3) Tugas – tugas yang relevan dan kontekstual 

2.5.3 Karakteristik CTL  

 Menurut Johson (M. Hosnan 2014: 277), terdapat delapan utama yang menjadi 

karakteristik pembelajaran kontekstual. 

1. Melakukan hubungan yang bermakna  

2. Mengerjakan pekerjaan yang berarti 

3. Mengatur cara belajar sendiri 

4. Bekerja sama 

5. Berpikir kritis dan kreatif 

6. Mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik 

7. Mencapai standart yang tinggi 

8. Menggunakan penilaian sebenarnya 

   Disamping itu, menurut Zainal (2013), pembelajaran kontekstual 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Tercipta atas kerjasama  

2. Saling menunjang 

3. Situasi belajar yang menyenangkan 

4. Belajar dengan bergairah 

5. Pembelajaran yang terintegrasi 

6. Menggunakan berbagai sumber 

7. Kegiatan belajar siswa aktif 

8. Sharing dengan teman 

9. Peserta didik aktif dan guru kreatif 
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10. Dinding dan lorong – lorong penuh dengan hasil kerja peserta didik, peta, 

gambar, artikel, humor dan lain-lain. 

11. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya peserta didik, 

laporan hasil praktikum, karangan peserta didik, dan lain-lain 

Tabel 3 

Sintaks/Tahapan Pembelajaran Melalui Pendekatan CTL 

(M.Hosnan, 2014: 279) 

 
No. Tahapan 

Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta 

Didik 

CTL 

1.  Pendahuluan Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin 

dicapai pada pembelajaran 

tersebut. 

Menyampaikan prasyarat. 

Menyampaikan motivasi. 

 

Mendengarkan tujuan 

yang disampaikan oleh 

guru. 

Menjawab prasyarat 

dari guru  

Menjawab motivasi dari 

Realiting 

2. Inti Menyampaikan materi dan 

memberikan contoh. 

Menjelaskan dan 

mendemostrasikan 

percobaan. 

Mengorganisasikan peserta 

didik ke dalam kelompok 

belajar yang heterogen. 

Membimbing peserta didik 

menjawab pertanyaan yang 

ada dalam LKS. 

Meminta perwakilan dari 

setiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi didepan kelas. 

guru. 

Mendengarkan dan 

mencatat penjelasan 

guru. 

 

Memperhatikan 

demonstrasi guru. 

Membentuk kelompok. 

Melakukan percobaan 

yang ada dalm LKS. 

Menjawab pertanyaan 

yang ada dalam LKS 

Mempresentasikan 

hasil percobaan 

kelompok yang 

diperoleh. 

 

Cooperating 

 

 

 

 

 

 

Experimenting 

 

 

 

 

 

 

 

Appliying 

3. Penutup Membimbing peserta didik 

merangkum atau 

menyimpulkan semua 

materi yang telah dipelajari. 

Memberikan tes. 

Merangkum atau 

menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

Mengerjakan soal-soal 

tes. 

 

Transfering 

2.5.4 Penerapan Pembelajaran CTL 

 Pembelajaran CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkah – 

langkahnya sebagai berikut ini, Zainal (2013) 
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1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan 

barunya. 

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

3. Kembangkan rasa ingin tau peserta didik dengan bertanya. 

4. Ciptakan masyarakat belajar 

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan 

7. Lakukan penilaian sebenarnya dengan berbagai cara. 

2.5.5 Penilaian Dalam Pembelajaran CTL 

 Penilaian hasil belajar oleh pendidik dimaksudkan untuk mengukur kompetensi 

atau kemampuan tertentu terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran, sedangkan untuk mengetahui sikap yang digunakan teknik nontes, 

M.Hosnan (2014). Jenis penialaian tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, tes kinerja, 

sedangkan teknik nontes berupa observasi dan penugasan baik perorangan maupun 

kelompok, portofolio. Penilaian CTL dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses 

pembelajaran. Oleh karenanya, penilaian pembelajaran dilaksanakan secara nyata dan 

autentik. Assesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas 

hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, ketrampilan, dan pengetahuan. 

1. Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja yaitu penilaian yang menuntut peserta didik 

melakukan tugas dalam bentuk perbutan yang dapat diamati oleh pendidik, 

misalnya praktikum. Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian 

berbasis kinerja, yaitu sebagai berikut (M.Hosnan, 2014) 

a. Daftar Cek,  

b. Catatan anekdot/narasi 

c. Skala penilaian 
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d. Memori atau ingatan pendidik. 

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

a. Instrumen tes tertulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, 

benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instuen uraian dilengkapi pedoman 

penskoran. 

b. Instrumen tes lisan berupa data pertanyaan yang diberikan oleh guru secara 

ucap/oral sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut, sehinga 

menimbulkan keberanian dari peserta didik. Jawaban yang dapat berupa 

kata, frase, kalimat atau paragraph yang di ucapkan. 

c. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang di 

kerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. 

(M.Hosnan, 2014: 396-397) 

3. Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara 

perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta 

didik, dan di evaluasi berdasarkan beberapa dimensi (M.Hosnan). Portofolio 

memungkinkan peserta didik memiliki rekaman teratur tentang pembelajaran 

dan hasil belajar akademik, terlibat dalam asesmen diri, dan melakukan refleksi 

atas kemajuan mereka. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan 

yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukan perkembangan 

kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. 

2.5.6 Kelebihan dan Kelebihan CTL 

2.5.6.1 Kelebihan CTL  

a. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya, peserta didik dituntut 

untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar disekolah dengan 

kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan 
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materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi peserta didik 

materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi yang dipelajarinya akan 

tertanam erat dalam memori peserta didik, sehingga tidak mudah dilupakan. 

b. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep 

kepada peserta didik karena metode pembelajarn CTL menganut aliran 

konstruktivisme, dimana seorang peserta didik dituntut untuk menemukan 

pengetahuan sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme, peserta didik 

diharapkan belajar melalui “mengalami” bukan “menghafal” (M.Hosnan, 2014: 

279) 

2.5.6.2 Kelemahan CTL  

a. Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola 

kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan 

dan keterampilan yang baru bagi peserta didik. Guru lebih intensif dan 

membimbing peserta didik dipanpang sebagai individu yang sedang 

berkembang. 

b. Guru hanya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan 

dan menerapkan  sendiri ide-ide dan mengajak peserta didik agar menyadari 

dan dengan sadar menggunakan strategi – strategi mereka sendiri untuk belajar 

(M.Hosnan, 2014: 280) 

2.6 Kajian Penelitian yang Relevan 

 Penggunaan model Pembelajaran Contextual Teaching and Lerning (CTL) dan 

model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) mampu menciptakan suasana kelas 

yang menyenangkan dan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dari  

penelitian yang dilakukan oleh Efendi (2013) dengan skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Hasil Belajar Matematika melalui model Pembelajaran Matematika 

Realistik Pada Siswa Kelas 4, Program PJJS1 PGSD Pati” menunjukkan bahwa hasil 
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belajar peserta didik mengalami peningkatan. Besarnya peningkatan ketuntasan peserta 

didik Pra siklus 43%, Siklus I 57% dan Siklus II 93% dari KKM 60. 

 Penelitian lain yang dilakukan Pakaya, Fatmawati (2013) dengan skripsi yang 

berjudul “Penerapan Pendekatan Matematika Realistik Terhadap Aktivitas Belajar 

Siswa Pada Materi Bangun Datar (Suatu Penelitian Pada Siswa Kelas VII di SMP 

Negeri 4 Limboto” dalam penerapan model Pembelajaran Matematika Realistik, 

aktivitas belajar peserta didik yang mengikuti pembelajaran lebih tinggi dari pada 

aktivitas belajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Analisis data untuk 

menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji-t. 

 Dalam penelitian Ratnawati, Devi (2012) dengan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik menggunakan alat peraga 

materi sifat – sifat bangun ruang terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN 2 Geneng 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Semester II tahun ajaran 2011/2012” hasil 

penelitian menunjukkan nilai rata – rata posttest haasil belajar peserta didik pada 

kelompok eksperimen sebesar 83,95, lebih besar dari pada nilai hasil belajar peserta 

didik pada kelas kontrol sebesar 73,95. Selisih rata – rata antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sebesar 10,00. Sedangkan analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan uji t-tes diketahui bahwa nilai t adalah 3,373 dengan probabilitas 

signifikan sebesar 0,002. Berdasarkan hasil uji T-tes dan nilai signifikansi 0,002<0,05 

maka terdapat perbedaan yang signifikan pada pendekatan Pembelajaran Matematika 

Realistik dari pada yang tidak menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Farihah, Ida (2010) dengan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa SMP” kemampuan komunikasi 

matematika diukur dengan menggunakan test. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik yang di ajar dengan menggunakan 
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pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik lebih tinggi dari pada peserta didik 

yang di ajar dengan pendekatan konvensional. 

 Penelitian lain oleh Afifah, Anan (2013) dalam skripsinya yang berjudul 

“Perbedaan Pengaruh Pembelajaran Contextual Teaching & Learning Berbantuan 

Media Flip Chart Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD Kristen Satya Wacana 

Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013” dari hasil uji Independent Samples 

T-Test diketahui bahwa Sig. (2-tailed) bernilai 0,000, karena signifikansinnya lebih 

kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Rerata hasil 

belajar kelas eksperiman sebesar 77,50 dan untuk kelas kontrol sebesar 68,10 dengan 

perbedaan rata – rata hasil belajarnya adalah 9,40. 

 Penelitian lain oleh Hardito, Heri (2013) dalam skripsi yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning dengan Media Power Point Siswa kelas 3 SD Negeri 2 

Karanggeneng Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013” menunjukkan 

bahwa penggunaan model pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan 

media power point dapat meningkatkan hasil belajar Matematika peserta didik. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti, Indri Indha (2013) dalam skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Materi Kesebangunan (Penelitian 

Eksperimen pada Siswa Kelas V SD Negeri Cimara dan SD Negeri 2 Paniis Kecamatan 

Pasawahan Kabupaten Kuningan) menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan 

pemahaman peserta didik pada materi kesebangunan yang pembelajarannya 

menggunakan model CTL lebih baik dari pada peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional dengan perhitungan menggunakan uji U didapatkan nilai 

signifikansi (One Tailed)= 0,0035 kurang dari α maka H0 ditolak. 

2.7 Kerangka Pikir 

2.7.1 Kerangka Pikir Model CTL 
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 Pembelajaran CTL merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru 

mengaitkan antara materi yang di ajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan  

mendorong peserta didik membuat hubungan antara penegtahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan sehari – hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Kerengka Pikir Model Pembelajaran CTL 

 

Dari kerangka pikir di atas, diketahui dalam kegiatan pembelajaran (peserta didik 

belajar) menggunakan model pembelajaran CTL akan membuat, menciptakan suasana 

kelas yang menyenangkan dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Penggunaan 

model pembelajaran CTL membuat peserta didik lebih aktif, sehingga akan tercapai 

hasil belajar yang optimal. 

2.7.2 Kerangka Pikir PMR 

 Model PMR merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah yang 

ada pada kehidupan sehari – hari atau bisa dikatakan menggunakan dunia nyata sebagai 

awal dari pembelajaran. Penggunaan model PMR dalam pembelajaran peserta didik 

membangun sendiri pengetahuannya, sehingga peserta didik tidak mudah lupa dengan 
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pengetahuannya, suasana dalam kelas menyenangkan, lebih aktif, berpusat pada 

peserta didik karena menggunakan realitas kehidupan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Kerangka Pikir Model PMR 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

𝐻0 : Tidak terdapat perbedaan efektifitas penerapan model pembelajaran CTL dengan    

model PMR pada hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 1 Mlowokarangtalun 

dan SDN 4 Mlowokarangtalun. 

𝐻𝑎 : Terdapat perbedaan efektifitas penerapan model pembelajaran CTL dengan model 

PMR pada hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 1 Mlowokarangtalun dan 

SDN 4 Mlowokarangtalun. 
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