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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan membahas tentang kajian teori yang terdiri dari 

hakekat matematika, pembelajaran matematika di SD, Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) yang terdiri dari Hakekat Pembelajaran Matematika Realistik, 

karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik, peran guru dalam Pembelajaran 

Matematika Realistik, kelemahan dan kelebihan Pembelajaran Matematika 

Realistik,  langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik, implementasi 

Pembelajaran Matematika Realistik, motivasi belajar (hakekat motivasi belajar, 

prisip-prinsip motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, bentuk motivasi belajar, 

upaya untuk meningkatkan motivasi belajar), hasil belajar (hakekat hasil belajar, 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, penilaian hasil belajar), hubungan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dan motivasi serta hasil belajar, kajian 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan secara lebih 

rinci akan dijelaskan seperti berikut. 

  

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Matematika 

2.1.1.1 Hakekat Matematika 

“Apakah matematika itu, apakah gunanya kita belajar matematika?”. Di 

era globalisasi ini, matematika adalah suatu pelajaran yang tidak asing lagi 

ditelinga peserta didik. Bila ditelusuri lebih jauh mengenai pengertian matematika, 

maka kita harus merujuk pada asal muasal dari kata matematika. Dalam (Ahmad 

Susanto, 2013:184) kata matematika diambil dari salah satu kata dalam bahasa 

latin "mathemata" yang memiliki arti "sesuatu yang dipelajari". Sedangkan 

matematika di dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "wiskunde" yang 

memiliki arti "ilmu pasti. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa matematika 

merupakan sebuah ilmu pasti yang berkenaan dengan penalaran. Matematika 

merupakan salah satu ilmu yang mendasari kehidupan manusia. Dari awal 

ditemukannya, matematika terus berkembang secara dinamis seiring dengan 

http://rumusmatematika27.blogspot.com/2014/09/pengertian-matematika-menurut-pendapat-ahli-dan-kurikulum.html
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perubahan zaman. Perkembangannya tidak pernah berhenti karena matematika 

akan terus dibutuhkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia.  

Seperti halnya ilmu yang lain, (Ali Hamzah, 2014:47) mengatakan bahwa 

“matematika memiliki aspek teori dan aspek terapan atau praktis dan 

penggolongannya atas matematika murni, matematika terapan dan matematika 

sekolah”. Umumnya matematika dikenal dengan keabstrakannya, karena hal itu 

juga berkaitan dengan realita kehidupan manusia. Pengertian matematika tidak 

didefinisikan secara mudah dan tepat mengingat ada banyak fungsi dan peranan 

matematika terhadap bidang studi yang lain. Beberapa orang mendefinisikan 

matematika berdasarkan pola pikir mereka sendiri. Atas dasar pertimbangan itu 

maka ada beberapa definisi matematika adalah “cara atau metode berfikir dan 

bernalar, bahasa lambang yang dapat dipahami oleh semua bangsa berbudaya, 

seni seperti pada musik yang penuh dengan simetri, pola dan irama yang dapat 

menghibur, alat bagi pembuat peta arsitek, navigator luar angkasa, pembuat 

mesin, dan akuntan” (Ali Hamzah, 2014:48).  

Materi matematika yang demikian banyak menyebabkan peserta didik 

harus berfikir lebih serius lagi untuk mengetahui makna yang terkandung dalam 

matematika tersebut. Banyak persoalan yang ada dilingkungan masyarakat yang 

berkaitan dengan matematika. Sebagai contoh ketika kelompok orang 

membicarakan tentang perkembangan ekonomi, maka akan berkaitan dengan 

perhitungan matematika yang menolong dan membantu memecahkan masalah. 

Selain itu, belajar matematika salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang berikutnya, dengan belajar matematika maka kita akan belajar bernalar 

secara kritis, kreatif dan aktif. Pada usia peserta didik sekolah dasar (7-8 tahun 

hingga 12-13 tahun), menurut teori Piaget termasuk dalam tahap operasional 

konkret. Pada tahap ini anak usia sekolah dasar pada umumnya tidak bisa 

memahami matematika yang bersifat abstrak. Matematika diinterprestasikan 

dengan cara berpikir logis yang dipresentasikan dalam bentuk bilangan, ruang, 

dan bentuk dengan aturan-aturan yang telah ada dan tak lepas dari aktivitas 

manusia tersebut. Dalam arti lain bahwa matematika memiliki fungsi yang praktis 

dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dengan semua masalah yang harus 
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dipecahkan dengan cermat dan tetili pada akhirnya harus berpaling menuju 

matematika.  

2.1.1.2 Pembelajaran Matematika 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Thobroni 2015:16), pembelajaran 

berasal dari kata “ajar” yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan kepada 

orang supaya diketahui atau diikuti, sedangkan pembelajaran berarti proses, cara 

yang menjadikan makhluk hidup belajar. Menurut Kimble dan Germey dalam 

(Thobroni 2015:17), mengatakan bahwa pembelajaran yaitu “suatu perubahan 

perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang”. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan dimana subjek belajar harus dibelajarkan 

bukan diajarkan. Hal ini dikarenakan bahwa subjek atau yang sering disebut 

peserta didik atau pembelajar yang menjadi pusat kegiatan belajar mengajar. 

Peserta didik yang menjadi pusat kegiatan belajar mengajar dituntut untuk aktif 

mencari, aktif menemukan, menganalisis, merumuskan, memecahkan masalah dan 

menyimpulkan suatu masalah. Selain itu, menurut Dimyati dalam (Ahmad 

Susanto, 2013:186) mengatakan bahwa pembelajaran merupakan “kegiatan guru 

secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat peserta didik 

belajar secara aktif”. Dari pendapat beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran  adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang dipusatkan 

pada peserta didik supaya peserta didik mendapatkan suatu mata pelajaran atau 

mendapatkan keterampilan dan kemampuan melalui pelajaran dan pengalaman 

untuk aktif, menemukan, menganalisis, merumuskan, memecahkan masalah dan 

menyimpulkan suatu masalah dengan bimbingan guru.  

Pembelajaran matematika suatu kegiatan belajar mengajar yang diciptakan 

oleh guru untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas berpikir peserta 

didik. Proses pembentukan pola pikir peserta didik dalam pemahaman suatu 

pengertian dan penalaran konsep-konsep matematika, peserta didik diberi 

pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami dan 

menyampaikan informasi, misalnya tabel-tabel dalam model-model matematika 

yang meruapakan penyederhanaan dari soal-soal cerita matematika lainnya. 

Dalam kegiatan ini, guru menempati posisi kunci dalam menciptakan suasana 
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belajar mengajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan peserta 

didik tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara optimal. Guru juga 

harus dapat mengkondisikan diri pada saat pembelajaran berlangsung. Guru disini 

tidak berperan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik, namun dalam 

pembelajaran guru bertugas sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk belajar. 

Belajar dan mengajar adalah kedua aspek yang akan berkolaborasi secara terpadu 

menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara peserta didik dengan 

guru, antara peserta didik dengan peserta didik, dan antara siswa dengan 

lingkungan di saat pembelajaran metematika sedang berlangsung.  

2.1.1.3 Tujuan Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar 

Secara  umum tujuan umum pembelajaran matematika di sekolah dasar 

adalah agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Menurut 

Depdiknas (2001:9) kompetensi umum pembelajaran matematika adalah sebagai 

berikut; (1) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian, serta operasi campurannya, termasuk yang melibatkan pecahan. (2) 

Menentukan sifat dan unsur sebagai bangun datar dan bangun ruang sederhana, 

termasuk menggunakan sudut, keliling, luas, dan volume. (3) Menentukan sifat 

simetri, kesebangunan, dan sistem koordinat. (4) Menggunakan pengukuran 

satuan, kesetaraan antar satuan, dan penaksiran pengukuran. (5) Menentukan dan 

menafsirkan data sederhana, seperti: ukuran tertinggi, terendah, rata-rata, modus, 

mengumpulkan, dan menyajikan. (6) Memecahkan masalah, melakukan 

penalaran, dan mengomunikasikan gagasan secara matematika. 

Selain itu juga, dengan pembelajaran matematika dapat memberikan 

penekanan penataran nalar  dalam penalaran matematika. Adapun tujuan 

matematika sekolah, khusus di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidiyah (MI) 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut; (1) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 

masalah. (2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. (3) Memecahkan masalah yang meliputi 
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kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. (4) Mengkomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah. (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Tujuan umum dan khusus yang ada di kurikulum SD/MI, merupakan 

pelajaran matematika di sekolah, jelas memberikan gambaran belajar tidak hanya 

di bidang kognitif saja, tetapi meluas pada bidang psikomotor dan efektif. 

Pembelajaran matematika diarahkan untuk pembentukan kepribadian dan 

pembentukan kemampuan berpikir yang bersandar pada hakikat matematika, ini 

berarti hakikat matematika merupakan unsur utama dalam pembelajaran 

matematika. Oleh karenanya, hasil-hasil pembelajaran matematika menampak 

kemampuan berpikir yang matematis dalam diri siswa, yang bermuara pada 

kemampuan menggunakan matematika sebagai bahasa dan alat dalam 

menyelesaikan masalah-msalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Hasil lain 

yang tidak dapat diabaikan adalah terbentuknya kepribadian yang baik dan kokoh. 

Melatih cara berfikir dan bernalar dalam pembelajaran matematika 

sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedjadi bahwa “salah satu 

karakteristik matematika adalah berpola pikir deduktif yang merupakan salah satu 

tujuan yang bersifat formal, yang memberi tekanan kepada penataan nalar.” 

Meskipun pola pikir ini penting, namun dalam pembelajaran matematika terutama 

pada jenjang SD masih diperlukan pola pikir deduktif, sedangkan jenjang sekolah 

menengag penggunaan pola pikir induktif dalam penyajian suatu topik sudah 

semakn dikurangi. Di samping cara berpikir, dalam proses pembelajaran siswa 

juga dilatih untuk mengembagkan kreatifitasnya melalui imajinasi dan intuisi. 

Setiap siswa punya kemampuan yang berbeda-beda dalam memandang suatu 

permasalahn yang dikembangkan, inilah yang disebut dengan pemikiran divergen 

yang perlu terus dikembangkan. Berdasrkan penjelasan tujuan pengajaran di atas 

dapat dimengerti bahwa matematika itu bukan saja dituntut sekedar menghitung, 

tetapi siswa juga dituntut agar lebih mampu menghadapi berbagai masalah dalam 
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hidup ini. Masalah itu baik mengenai matematika itu sendiri maupun masalah 

dalam ilmu lain, serta dituntut suatu disiplin ilmu yang sangat tinggi, sehingga 

apabila telah memahami konsep matematika secara mendasar dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

2.1.1.4 Pembelajaran Matematika Di SD 

Matematika  adalah  ilmu  deduktif,  formal,  hierarki,  dan  menggunakan 

simbol  yang  memiliki  arti  yang  padat,  selain  itu  matematika  merupakan  

ilmu  dengan  objek  abstrak.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  perkembangan  

mental  anak  usia  SD  yang  berada  pada  usia  sekitar  7  sampai  12  tahun. 

Mengacu  pada  teori  perkembangan  Piaget,  anak  usia  sekitar  ini  masih 

berpikir  pada  tahap  operasional  konkrit  artinya  peserta didik  belum  berfikir 

formal. Ciri-ciri anak pada usia ini adalah belum dapat memahami sesuatu yang  

bersifat  abstrak,  proses  berpikirnya  masih  bersifat  konkret  dengan bantuan  

benda-benda  yang  nyata.  Oleh  karena  itu,  dalam  pembelajaran matematika   

di   SD guru   hendaknya   mempunyai   kemampuan   untuk menghubungkan  

antara  dunia  anak  yang  masih  berpikir  konkret  dengan matematika yang 

bersifat abstrak. 

Bruner dalam teorinya mengemukakan tiga tahapan dalam penyajian 

matematika, yaitu; (1) Model tahap enaktif, pada tahap awal ini anak belajar 

secara langsung atau nyata. Semisal kelas satu dan 2, mereka belum sepenuhnya 

mengenal symbol huruf dan angka secara baik. Dengan demikian guru hendaknya 

memberikan pembelajaran dengan menggunakan atau memanipulasi (mengotak-

atik) objek. Secara tidak langsung anak akan belajar secara aktif dengan 

menggunakan benda-benda konkrit yang dapat membuat anak memahami sesuatu 

dari berbuat atau melakukan sesuatu. (2) Model tahap ikonik, yaitu suatu tahap 

pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan 

(diwujudkan) dalam bentuk gambar, atau diagram, yang menggambarkan kegiatan 

kongkret atau situasi kongkret yang terdapat pada tahap enaktif di atas. Dengan 

menggunakan gambar maupun diagram maka anak akan lebih mudah mengetahui 

materi yang dipelajari. (3) Model tahap simbolik, dalam tahap ini bahasa adalah 

pola dasar simbolik, anak memanipulasi simbul-simbul atau lambang-lambang 
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objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek seperti pada tahap 

sebelumnya. Anak pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa 

ketergantungan terhadap objek riil (misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-

kalimat), lambang-lambang matematika, maupun lambing-lambang abstrak yang 

lain. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

di SD berdasarkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkrit ke abstrak. Dapat 

dikatakan bahwa guru mengajarkan materi matematika yang dihubungkan dengan 

lingkungan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat menalar matematika dengan 

sendirinya. Dengan menghubungan ke dunia nyata, secara tidak langsung siswa 

belajar memahami matematika dengan konsep yang mereka temukan sendiri. 

Selain itu, sesuai dengan perkembangan anak, usia anak SD adalah tahap 

operasional konkrit yang dihadapkan pada hal-hal yang nyata dan konkrit.   

2.1.2 Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

2.1.2.1 Sejarah PMR 

Apa itu PMR? Mengapa kita perlu mengembangkan PMR? PMR tidak 

dapat dipisahkan dari Institut Freudenthal. Institute ini didirikan pada tahun 1971, 

berada di bawah Utrecht University Belanda. Nama institute diambil dari nama 

pendirinya, yaitu Profesor Hans Freudenthal (1905 – 1990), seorang penulis, 

pendidik dan matematikawan berkebangsaan Belanda (dalam Daryanto dkk, 

2012:150).  

Sejak tahun 1971, Institut Freudenthal mengembangkan suatu pendekatan 

teoritis terhadap pembelajaran matematika yang dikenal dengan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR). PMR menggabungkan pandangan tentang apa itu 

matematika, bagaimana siswa belajar matematika, dan bagaimana matematika 

harus diajarkan. Freudenthal berkeyakinan bahwa siswa tidak boleh dipandang 

sebagai passive receivers of ready-made methematics (penerima pasif matematika 

yang sudah jadi). Menurutnya pendidikan harus mengarahkan siswa kepada 

penggunaan berbagai situasi dan kesempatan untuk menemukan kembali 

matematika dengan cara mereka sendiri. Konsep matematika muncul dari proses 

matematisasi, yaitu dimulai dari penyelesaian yang berkait dengan konteks 
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(context-link solution), siswa secara perlahan mengembangkan alat dan 

pemahaman matematik ke tingkat yang lebih formal.  

Seperti yang dikutip (dalam Daryanto dkk, 2012:150) menyatakan bahwa 

sejarah PMR harus menekankan pada perkembangan siswa. Dengan kata lain, 

siswa dibimbing untuk menemukan hal-hal baru melalui pengalaman dan 

interaksinya yang bermanfaat bagi kehidupannya, matematika juga menekankan 

pada proses pembelajaran.  

2.1.2.2 Pengertian PMR 

Realistic Mathematics Education (RME) atau Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. 

Van   den   Heuvel (Wijaya,  2012:20) bahwa penggunaan  kata  ”realistik”  

sebenarnya berasal   dari   bahasa Belanda  “zich   realiseren”  yang  berarti  

untuk dibayangkan. Jadi, PMR tidak hanya menekankan pada pengalaman secara 

langsung atau kehidupan secara nyata tetapi juga berkaitan dengan pemikiran 

pada situasi yang dibayangkan siswa. Hal ini merujuk pada proses pembelajaran 

yang dilakukan akan bertumpu pada pemikiran siswa dan pengalamsn siswa 

tersebut.  

Hadi  (2005:19)  menjelaskan  bahwa  dalam  matematika  realistik dunia 

nyata digunakan sebagai titik awal untuk pengembangan ide dan konsep   

matematika. Penjelasan   lebih   lanjut   bahwa   Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) ini  berangkat  dari  kehidupan anak,  yang  dapat dengan mudah   

dipahami   oleh   anak,   nyata,   dan   terjangkau   oleh imajinasinya,  dan  dapat  

dibayangkan  sehingga  mudah  baginya  untuk mencari     kemungkinan     

penyelesaiannya     dengan     menggunakan kemampuan   matematis    yang   

telah   dimiliki. Tarigan   (2006:3) menambahkan  bahwa  Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR)  menekankan akan   pentingnya   konteks   nyata   

yang   dikenal   siswa   dan   proses konstruksi pengetahuan matematika oleh 

peserta didik sendiri. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) merupakan suatu pembelajaran matematika yang 

menekankan pada pemikiran, pengalaman, interaksi, serta berdasarkan kehidupan 
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yang nyata. Dengan demikian Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

merupakan suatu kajian ilmu yang bertumpu pada kehidupan nyata kemudian 

dibawa ke dalam pembelajaran matematika. Individu diharapkan menemukan 

pengalaman baru atau permasalahan baru sebagai titik awal pembelajaran 

matematika.  

2.1.2.3 Karakteristik PMR 

Adapun karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) yang 

dikemukakan oleh Treffers, 1987 (dalam Ariyadi Wijaya, 2012 : 22 ) merumuskan 

lima karakteristik PMR, yaitu: 

1. Penggunaan konteks 

Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal 

pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata 

namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga atau situasi lain 

selama hal tersebut bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa. 

Melalui penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif untuk 

melakukan kegiatan eksplorasi permasalahan. Hasil eksplorasi siswa tidak 

hanya bertujuan untuk menemukan jawaban akhir dari permasalahan yang 

diberikan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan berbagai strategi 

penyampaian masalah yang bisa digunakan. Manfaat lain penggunaan konteks 

di awal pebelajaran adalah untuk meningkatkan motivasi dan ketertarikan 

siswa dalam belajar matematika (Kaiser dalam De Lange 1987). 

2. Penggunaan model untuk matematisasi progresif 

Dalam pendidikan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

digunakan dalam melakukan metematisasi secara progresif. Penggunaan 

model berfungsi sebagai jembatan dari pengetahuan dan matematika tingkat 

konkrit menuju pengetahuan metematika tingkat formal. Dengan demikian, 

siswa membuat model pembelajaran sendiri untuk menyelesaiakan 

masalahnya. 

3. Pemanfaatan hasil kontruksi peserta didik. 

Mengacu pada pendapat Freudenthal bahwa matematika tidak 

diberikan kepada siswa sebagai suatu produk yang siap dipakai tetapi sebagai 
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suatu konsep yang dibangun oleh siswa maka dalam Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. 

Dengan pembuatan produksi bebas siswa terdorong untuk melakukan refleksi 

pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses belajar. Strategi-

strategi informal siswa yang berupa prosedur pemecahan masalah kontekstual 

merupakan sumber inspirasi dalam mengkonstruksi pengetahuan matematika 

formal. 

4. Interaktivitas 

Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses individu melainkan 

juga secara bersamaan merupakan suatu proses social. Proses belajar akan 

menjadi lebih singkat dan bermakna ketika siswa saling berkomunikasi hasil 

kerja dan gagasan mereka. Secara eksplisit bentuk-bentuk interaksi yang 

berupa negosiasi, penjelasan, pembenaran, setuju, tidak setuju, pertanyaan 

atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk formal dari bentuk-bentuk 

informal siswa. 

5. Keterkaitan 

Konsep-konsep matematika tidak dikenalkan kepada siswa secara 

terpisah atau terisolasi satu sama lain. Pembelajaran Matematika Realistik 

(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 (walau ada konsep yang 

dominan). Menggunakan keterkaitan (intertwinment), dalam mengaplikasikan 

matematika, biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks, dan tidak 

hanya aritmatika, aljabar, atau geometri tetapi juga bidang lain.  

Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) menurut 

Daryanto dan Tasrial (2012) mempunyai konsepsi tentang siswa sebagai berikut; 

(1) siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide matematika yang 

mempengaruhi belajar selanjutnya. (2) siswa memperoleh pengetahuan baru 

dengan membentuk pengetahuan itu untuk dirinya sendiri. (3) Pembentukan 

pengetahuan merupakan proses perubahan yang meliputi penambahan, kreasi, 
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modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali, dan penolakan. (4) Pengetahuan 

baru yang dibangun oleh siswa untuk dirinya sendiri berasal dari seperangkat 

ragam pengalaman. (5) Setiap siswa tanpa memendang ras, budaya, dan jenis 

kelamin mampu memahami dan mengerjakan matematika.  

Selain itu, menurut Daryanto dan Tasrial (2012) Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) juga mempunyai konsepsi tentang guru sebagai 

berikut; (1) Guru hanya sebagai fasilitator belajar. (2) Guru harus mampu 

membangun pengajaran yang interaktif. (3) Guru harus memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk secara aktif menyumbang pada proses belajar dirinya dan 

secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan persoalan riil. (4) Guru tidak 

terpaku pada materi dalam kurikulum, melainkan aktif mengaitkan kurikulum 

dengan dunia riil, baik fisik maupun sosial. 

Pengajaran matematika dengan pendekatan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) meliputi aspek-aspek berikut (De Lange,1995); (1) Memulai 

pelajaran dengan mengajukan masalah (soal) yang “riil” bagi siswa sesuai dengan 

pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam 

pelajaran secara bermakna. (2) Permasalahan yang diberikan tentu harus 

diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran tersebut. (3) 

Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal 

terhadap persoalan atau masalah yang diajukan. (4) Pengajaran berlangsung 

secara interaktif. Siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban 

yang diberikannya, memahami jawaban temannya, setuju terhadap jawaban 

temannya, menyatakan ketidaksetujuan, mencari alternatif penyelesaian yang lain 

dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil 

pelajaran. 

2.1.2.4 Prinsip-Prinsip Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Adapun prinsip-prinsip Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah 

sebagai berikut (Suryanto dkk. 2010): 

1. Guided Reinvention dan Progressive Mathematization 

 Guided Reinvention menekankan pada penemuan kembali secara 

terbimbing. Pembelajaran tidak diawali dengan pemberitahuan tentang ketentuan, 
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pengertian, nama objek matematis (definisi), sifat (teorema), atau aturan yang 

diikuti dengan contoh-contoh serta penerapannya, tetapi justru dimulai dengan 

masalah kontekstual yang realistik (dapat dipahami atau dibayangkan oleh siswa, 

karena diambil dari dunia siswa atau dari pengalaman siswa), dan selanjutnya 

melalui aktivitas, siswa diharapkan dapat menemukan kembali definisi, teorema, 

dan lainnya, meskipun pengungkapannya masih dalam bahasa nonformal 

(nonmatematis). Sedangkan Progressive mathematization (Mematematisasi 

progresif) menekankan pada “mematematisasi” atau “pematematikaan” yang 

artinya upaya yang mengarah pada 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 vertikal (dari matematika formal yang sederhana 

menuju pada matematika yang kompleks). 

2. Didactical Phenomenology (Fenomenologi Didaktis) 

Prinsip ini menekankan pada fenomena pembelajaran yang bersifat 

mendidik dan menekankan pentingnya masalah kontekstual untuk 

memperkenalkan topik matematika kepada siswa. Masalah kontekstual dipilih 

dengan mempertimbangkan aspek kecocokan aplikasi yang harus diantisipasi 

dalam pembelajaran dan kecocokan dengan proses reinvention, yang berarti 

bahwa konsep, aturan, cara, atau sifat, termasuk model matematis tidak disediakan 

atau diberitahukan oleh guru, tetapi siswa perlu berusaha sendiri untuk 

menemukan atau membangun sendiri dengan berpangkal pada masalah 

kontekstual yang diberikan oleh guru. 

3. Self Developed Model (Membangun sendiri model) 

Prinsip ini menekankan adanya fungsi “jembatan” yang berupa model. 

Siswa akan berfikir dengan berpangkal pada masalah kontekstual menuju pada 

matematika formal. Karena diberikan kesempatan untuk bebas berfikir maka 

siswa akan mengembangkan model sendiri yang sifatnya masih sederhana dan 

mirip dengan masalah kontekstual. Model ini disebut “model of” dan sifatnya 

masih disebut “matematika informal”. Kemudian melalui generalisasi atau 
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formalisasi dapat mengembangkan model yang lebih umum, yang mengarah pada 

matematika formal, model ini disebut “model for”. 

2.1.2.5 Kelemahan Dan Kelebihan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) 

a. Kelebihan Pembelajaran Matematika Realistik 

Menurut Suwarsono (dalam Hobri, 2009: 173-174) kelebihan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah sebagai berikut; (1) PMR 

memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang 

keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari serta kegunaan 

matematika pada umumnya kepada manusia. (2) Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa 

bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan 

dikembangkan sendiri oleh siswa dan oleh setiap orang “biasa” yang lain, tidak 

hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. (3) PMR 

memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara 

penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, dan tidak harus sama 

antara orang satu dengan orang yang lain. (4) PMR memberikan pengertian yang 

jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses 

pembelajaran merupakan suatu yang utama dan untuk mempelajari matematika, 

orang harus menjalani sendiri proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri 

konsep-konsep dan materi-materi matematika yang lain dengan bantuan pihak lain 

yang sudah tahu (guru). Tanpa kemauan untuk menjalani sendiri proses tersebut, 

pembelajaran yang bermakna tidak akan terjadi. (5) PMR memadukan kelebihan-

kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran lain yang juga dianggap 

“unggul”. (6) PMR bersifat lengkap (menyeluruh), mendetail dan operasional. 

Proses pembelajaran topik-topik matematika dikerjakan secara menyeluruh, 

mendetail dan operasional sejak dari pengembangan kurikulum, pengembangan 

didaktiknya di kelas, yang tidak hanya secara makro tapi juga secara mikro 

beserta proses evaluasinya. 
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b. Kelemahan Pembelajaran Matematika Realistik 

Kelemahan-kelemahan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) oleh 

Suwarsono (dalam Hobri, 2009: 175-176) adalah sebagai berikut; (1) Pemahaman 

tentang Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dan pengimplementasian 

PMR membutuhkan paradigma, yaitu perubahan pandangan yang sangat 

mendasar mengenai berbagai hal, misalnya seperti siswa, guru, peranan sosial, 

peranan alat peraga, pengertian belajar dan lain-lain. Perubahan paradigma ini 

mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan karena paradigma lama 

sudah begitu kuat dan lama mengakar. (2) Pencarian soal-soal yang kontekstual, 

yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu 

dipelajari siswa, terlebih karena soal tersebut masing-masing harus bisa 

diselesaikan dengan berbagai cara. (3) Upaya mendorong siswa agar bisa 

menemukan cara untuk menyelesaikan tiap soal juga merupakan tantangan 

tersendiri. (4) Proses pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan memulai 

soal-soal kontekstual, proses matematisasi horizontal dan proses matematisasi 

vertikal juga bukan merupakan sesuatu yang sederhana karena proses dan 

mekanisme berpikir siswa harus diikuti dengan cermat agar guru bisa membantu 

siswa dalam menemukan kembali terhadap konsep-konsep matematika tertentu. 

(5) Pemilihan alat peraga harus cermat agar alat peraga yang dipilih bisa 

membantu proses berpikir siswa sesuai dengan tuntutan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR). (6) Penilaian (assesment) dalam Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) lebih rumit daripada dalam pembelajaran konvensional. (7) 

Kepadatan materi pembelajaran dalam kurikulum perlu dikurangi secara 

substansial, agar proses pembelajaran siswa bisa berlangsung sesuai dengan 

prinsip-prinsip Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

2.1.2.6 Langkah-Langkah Pembelajaran Matematika Realistik 

Menurut Suryanto,dkk (2010) langkah-langkah Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) adalah sebagai berikut: 

1) Siswa diberi masalah kontekstual atau soal cerita (secara lisan atau tulis). 

Masalah tersebut untuk dipahami peserta didik. 
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2) Siswa yang belum dapat memahami masalah, diberikan penjelasan singkat. 

Penjelasan diberikan secara individual ataupun kelompok, tergantung pada 

kondisi untuk memancing reaksi peserta didik menuju pada arah yang benar. 

3) Siswa secara berkelompok ataupun secara individual mengerjakan soal atau 

memecahkan masalah kontekstual yang diberikan dengan caranya sendiri. 

4) Setelah waktu mengerjakan habis, beberapa peserta didik atau wakil 

kelompok peserta didik menyampaikan hasil kerjanya. 

5) Siswa diberikan kesempatan untuk berpendapat tentang penyelesaian masalah 

temannya di depan kelas. Bila terdapat lebih dari satu penyelesaian maka 

guru perlu membahas semua jawaban. 

6) Guru mengarahkan atau membimbing siswa untuk membuat kesepakatan 

kelas tentang penyelesaian yang dianggap paling tepat. Kemudian guru 

memberikan penekanan pada penyelesaian yang paling tepat. 

 

2.1.2.7 Sintak Pembelajaran Matematika Realistik 

Tabel 1 

Sintak Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Fase 1 

Memaham

i masalah 

kontekstua

l 

Guru memberikan masalah 

kontekstual dan meminta siswa 

memahami masalah tersebut. 

Masalah mengacu pada konteks 

peserta didik. Level konteks 

ditingkatkan dari informal menuju 

formal. Guru menjelaskan situasi 

dan kondisi masalah dengan cara 

memberikan petunjuk seperlunya 

terhadap bagian tertentu yang belum 

dipahami peserta didik. Penjelasan 

diberikan terbatas sampai peserta 

didik mengerti maksud masalah. 

Apabila peserta didik kesulitan 

dalam memahami masalah 

kontekstual, guru perlu memberi 

pertanyaan pancingan agar peserta 

didik terarah pada pemahaman 

masalah kontekstual tersebut. 

 

Peserta didik memahami 

masalah kontekstual yang 

diberikan guru. Siswa 

secara aktif berusaha 

mengkonstruksi 

pemahaman dan 

pengetahuannya sendiri 

dengan cara mengkaitkan 

penjelasan guru dengan 

pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki. 

Peserta didik yang belum 

memahami dapat bertanya 

kepada guru. 
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Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Fase 2 

Menyelesa

ikan 

masalah 

kontekstua

l 

 

Guru dapat memberikan petunjuk 

(hint) berupa pertanyaan. 

Selebihnya, guru mendorong dan 

memberi kesempatan peserta didik 

secara mandiri menghasilkan 

penyelesaian dari masalah yang 

disajikan. 

 

Peserta didik 

menyelesaikan masalah 

kontekstual dengan cara 

mereka sendiri yang dapat 

dilakukan secara mandiri 

maupun berkelompok. 

Dalam menyelesaikan 

masalah kontekstual, dapat 

digunakan model berupa 

benda manipulatif, skema, 

atau diagram untuk 

menjembatani kesenjangan 

antara konkret dan abstrak 

atau dari abstraksi yang 

satu ke abstraksi 

lanjutannya. 

Fase 3 

Membandi

ngkan dan 

mendiskus

ikan 

jawaban 

 

Guru memberikan kesempatan 

peserta didik membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban masalah 

secara berkelompok, agar peserta 

didik dapat belajar mengemukakan 

pendapat dan menanggapi atau 

menerima pendapat orang lain. 

 

Peserta didik memaparkan 

temuan atau hasil 

pemecahan masalah yang 

diperolehnya kepada teman 

lain. 

Fase 4 

Menyimpu

lkan 

 

Guru mengarahkan peserta didik 

menarik kesimpulan suatu konsep 

matematika berdasarkan hasil 

membandingkan dan mendiskusikan 

jawaban 

 

Peserta didik 

menyimpulkan pemecahan 

atas masalah yang 

disajikan berdasarkan hasil 

membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban 

dengan peserta didik lain. 

 

Tabel 2 

Pemetaan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) berdasarkan  

Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

No Fase PMR 
Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan Eksplorasi Elaborasi Konfirmasi Penutup 

1 Memahami 

masalah 

kontekstual 

√     

2 Menyelesaikan 

masalah 
 √    
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No Fase PMR 
Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan Eksplorasi Elaborasi Konfirmasi Penutup 

kontekstual 

3 Membandingkan 

dan 

mendiskusikan 

jawaban 

  √ √  

4 Menyimpulkan     √ 

 

Berdasarkan penjabaran sintaks Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) (Arends, dalam Yuwono, 2007: 4) dan pemetaan langkah-langkah PMR 

berdasarkan Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, selanjutnya 

penulis akan menyusun implementasi Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

berdasarkan Standar Proses. Langkah-langkah implementasi Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) dijabarkan dari kegiatan pemetaan langkah-langkah 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) berdasarkan Standar Proses yaitu: (1) 

Pendahuluan (Memahami masalah kontekstual); (2) Eksplorasi (Menyelesaikan 

masalah kontekstual); (3) Elaborasi (Membandingkan dan mendiskusikan 

jawaban); (4) Konfirmasi (Membandingkan dan mendiskusikan jawaban); (5) 

Penutup (Menyimpulkan). Berikut tabel implementasi Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) berdasarkan Standar Proses: 

Tabel 3 

Implementasi Pembelajaran Matematika Realistik Berdasarkan  

Permendiknas No 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses 

Sintak PMR 

Langkah 

Dalam 

Standar 

Proses 

Kegiatan Guru 

Memahami 

masalah 

kontekstual 

Pendahuluan 

Memotivasi siswa untuk fokus pada 

pembelajaran, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan dicapai, 

menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan. Guru 

memberikan masalah kontekstual dan 

meminta peserta didik memahami masalah 

tersebut. 



28 
 

 
 

Sintak PMR 

Langkah 

Dalam 

Standar 

Proses 

Kegiatan Guru 

 Kegiatan Inti  

Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual 

Eksplorasi 

Guru mendorong dan memberi kesempatan 

siswa secara mandiri menghasilkan 

penyelesaian dari masalah yang disajikan. 

Mencari berbagai cara menyelesaian 

dengan mengaitkan berbagai sumber 

belajar dan pengalaman siswa sebelumnya. 

Membandingkan 

dan 

mendiskusikan 

jawaban 

Elaborasi  

Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempresentasikan hasil 

penyelesaiannya. 

Membandingkan 

dan 

mendiskusikan 

jawaban 

Konfirmasi 

Guru memberikan kesempatan siswa 

membandingkan dan mendiskusikan 

jawaban masalah secara berkelompok, agar 

siswa dapat belajar mengemukakan 

pendapat dan menanggapi atau menerima 

pendapat orang lain. Guru membahas setiap 

jawaban siswa. 

Menyimpulkan Penutup 

Guru mengarahkan siswa menarik 

kesimpulan suatu konsep matematika 

berdasarkan hasil membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban. Memberikan 

tindak lanjut setelah penemuan konsep 

matematika dapat berupa tugas rumah 

maupun rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya agar konsep yang 

telah ditemukan dapat benar-benar diingat 

siswa. 

 

2.1.2.8 Implementasi Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) Dalam 

Pembelajaran 

Pada penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) ini sebagai 

awal pembelajaran disajikan masalah kontekstual yang digunakan sebagai awal 

pembelajaran. Pemberian masalah kontekstual digunakan sebagai stimulus 

pembelajaran yang selanjutnya, siswa diarahkan atau dibimbing guru untuk 

memecahkan masalah tersebut. Dengan menggunakan model pemecahan masalah 

kontekstual atau yang berkaitan dengan kehidupan nyata yang akan menjadi pusat 
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perhatiannya. Siswa didorong guru agar proses pembelajaran mengacu pada 

pemecahan masalah kontekstual, hal ini dikarenakan masalah kontekstual yang 

ada pada Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) harus sesuai dengan langkah-

langkah dengan tujuan agar siswa mampu memecahkan atau menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru secara sistematis dan terencana. Sehingga 

dengan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) yang menggunakan pokok 

permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan dunia nyata maka dapat 

memberikan siswa pengalaman belajar dan dapat memecahkan atau 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dirancang dengan pemberian 

permasalahan yang ada di kehidupan nyata yang menuntut siswa untuk 

mengeksplor pengetahuannya agar dapat memecahkan masalah baru sehingga 

dengan memecahkan masalah tersebut siswa dapat memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman baru sehingga siswa terbiasa untuk berpikir kritis, analitis, logis, dan 

sistematis dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah yang mereka 

hadapi. Maka dalam pembelajaran dibutuhkan sebuah model pembelajaran yang 

memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga pembelajaran yang 

membelajarkan siswa akan tercapai. Salah satunya dengan melihat, mendengar, 

menyentuh dan mengamati langsung siswa akan lebih mudah memahami masalah 

kontekstual yang sedang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar.   

2.1.3 Motivasi Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar memegang peran penting dalam pencapaian prestasi 

belajar. Motivasi menurut Wlodkowsky (dalam Sugihartono dkk, 2007:78) 

menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan suatu kondisi yang menyebabkan 

atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada 

tingkah laku tersebut. (Sumiati, 2009:59) mengatakan bahwa motivasi belajar 

adalah sesuatu yang mendorong siswa untuk berperilaku yang langsung 

menyebabkan munculnya perilaku dalam belajar. (Djamarah, 2008:152) 

mengatakan bahwa motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan 

yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 
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tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakekat motivasi 

adalah dimana kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan kepada 

siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar lebih giat.  

2.1.3.2 Motivasi Intrinsik Dan Motivasi Ekstrinsik 

Dalam penelitian ini, penulis akan membicarakan macam-macam motivasi 

dari dua sudut pandang, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi 

seseorang yang disebut “motivasi intrinsik” dan motivasi yang berasal dari luar 

diri pribadi seseorang disebut “motivasi ekstrinsik”.  

2.1.3.2.1 Motivasi Intrinsik 

(Djamarah, 2008:149) mengatakan bahwa motivasi intrinsik adalah 

motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari 

luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Bila seseorang memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka 

secara tidak sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan 

motivasi dari luar dirinya. Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi 

intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang yang memiliki 

motivasi intrinsik akan selalu ingin maju dalam belajar. Pemikiran tersebut 

akan dilatarbelakangi oleh pemikiran positif bahwa mata pelajaran yang 

dipelajari akan berguna di masa yang akan datang. Motivasi akan muncul 

ketika seseorang membutuhkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Hal ini 

dikarenakan, bahwa motivasi adalah unsur yang sangat penting bagi setiap 

individu untuk mendorong melakukan suatu hal yang diinginkan. Oleh karena 

itu, minat dalam kesadaran setiap individu bahwa suatu objek, seseorang, 

situasi ataupun suatu soal ada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri. 

Artinya, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan setiap individu akan berkaitan 

dengan individu itu sendiri.  

Perlu ditegaskan bahwa peserta didik yang memiliki motivasi intrinsik 

cenderung akan menjadi orang yang terdidik, yang berpengatahuan, yang 

mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Kenapa demikian, hal tersebut 

karena gemar belajar adalah aktivitas yang tak pernah sepi dari kegiatan 



31 
 

 
 

peserta didik yang memiliki motivasi intrinsik, dan diakui oleh semua pihak 

bahwa kegiata belajar suatu cara untuk mendapatkan sejumlah ilmu.  

2.1.3.2.2 Motivasi Ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang atau dorongan dari luar. (Djamarah, 2008:151) mengatakan 

bahwa motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila peserta didik menempatkan 

tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Peserta didik hendak 

mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya. Misalnya, untuk 

meraih angka tinggi, diploma, gelar, kehormatan, dan sebagainya. 

Dalam hal ini, motivasi ekstrinsik bukan berarti tidak diperlukan dan 

tidak baik dalam pendidikan. Namun, motivasi ekstrinsik diperlukan agar 

peserta didik mau belajar. Jika sesuatu hal yang diinginkan maka harus ada 

dorongan dari dalam diri peserta didik itu sendiri dan dorongan dari luar 

peserta didik itu sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar guru bukan hanya 

sebagai point penting sumber belajar bagi peserta didik, melainkan juga 

sebagai pembangkit semangat bagi peserta didik. Kenapa demikian, karena 

guru yang berhasil dalam mengajar adalah guru yang pandai dalam 

membangkitkan minat peserta didik dalam belajar dan memanfaatkan 

motivasi ekstrinsik dalam berbagai bentuknya. 

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Motivasi Belajar 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar adalah motivasi. 

Motivasi juga bias dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang 

atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai 

tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. 

(Djamarah, 2008:152) tidak ada seorangpun yang belajar tanpa motivasi, tidak ada 

motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peran motivasi tertanam dengan 

baik, maka prinsip-prinsip motivasi tidak hanya diketahui melainkan dipahami 

dan ditanamkan dalam aktivitas belajar. Beberapa prinsip motivasi, yakni; (1) 

motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. (2) motivasi 

intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. (3) motivasi 
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berupa pujian lebih baik daripada hukuman. (4) motivasi berhubungan erat dengan 

kebutuhan dalam belajar. (5) motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. 

(6) motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. 

2.1.3.4 Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

Setiap individu rasa malas untuk berpartisipasi belajar pasti ditemukan. 

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua peserta didik mengikuti 

pembelajaran dengan motivasi yang tinggi, ada salah satu atau bahkan lebih dari 

dua peserta didik yang dengan santainya mengikuti pembelajaran. Ketiadaaan 

minat terhadap suatu mata pelajaran yang disebabkan oleh hal-hal yang 

menyebabkan peserta didik terkadang membenci suatu mata pelajaran menjadi 

penyebab kenapa peserta didik tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Itulah 

sebagai pertanda bahwa peserta didik tidak memiliki motivasi yang cukup untuk 

mengikuti pembelajaran dengan baik dan seksama. Motivasi intrinsic yang 

dimiliki oleh peserta didik sangatlah sedikit sehingga tugas guru adalah 

memberikan motivasi ekstrinsik agar peserta didik keluar dari kesulitan belajar. 

(Djamarah, 2008:156-158) Bila motivasi ekstrinsik yang diberikan oleh 

guru dapat membantu peserta didik keluar dari masalah kesulitan belajar, maka 

motivasi dapat diperankan oleh guru dengan baik. Baik motivasi intrinsic maupun 

motivasi ekstrinsik semua itu sama-sama berfungsi sebagai pendorong, 

penggerak, dan penyeleksi perbuatan. Oleh karena itulah, kata pendorong, 

penggerak, dan penyeleksi adalah ketiga kata kunci dari motivasi dalam setiap 

perbuatan belajar. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi motivasi adalah bersumber 

dari ketiga kata tersebut, yakni; (1) motivasi sebagai pendorong perbuatan. 

Artinya, pada mulanya peserta didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi ada 

sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk belajar. Sesuatu yang akan dicari 

itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan 

dipelajari. Sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong peserta didik 

untuk belajar dalam rangka untuk mencari tahu. (2) motivasi sebagai penggerak 

perbuatan. Artinya, dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap peserta 

didik itu merupakan suatu kekuatan atau dorongan yang tak terbendung nilainya, 

yang kemudian menjelma menjadi bentuk gerakan psikofisik. Di sini peserta didik 
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sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan segenap jiwa dan raga, yang 

cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Sikap yang berada dalam 

kepastian perbuatan dan akal pikiran dapat membelah nilai yang terpusat dalam 

wacana, prinsip, dalil, dan hukum sehingga mengerti betul isi yang dikandungnya. 

(3) motivasi sebagai pengarah perbuatan. Artinya, peserta didik yang memiliki 

notivasi dapat menyeleksi perbuatan mana yang harus dilakukan dan perbuatan 

mana yang diabaikan. Peserta didik yang ingin mendapatkan sesuatu yang berasal 

dari suatu mata pelajaran tertentu tidak mungkin dipaksakan untuk mempelajari 

mata pelajaran yang lain. Hal itu pasti peserta didik akan mempelajari mata 

pelajaran di mana tersimpan yang akan dicari itu, sesuatu yang akan dicari oleh 

peserta didik tersebut merupakan tujuan belajar yang akan dicapainya. Tujuan 

belajar itulah sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada peserta didik 

dalam belajar. 

2.1.3.5 Bentuk-Bentuk Motivasi Dalam Belajar 

Drs. Wasty Soemanto (dalam Djamarah, 2008:158) mengatakan bahwa 

guru-guru sangat menyadari pentingnya motivasi dalam bimbingan belajar peserta 

didik. Berbagai bentuk teknik, misalnya kenaikan tingkat, penghargaan, peranan-

peranan kehormatan, piagam-piagam prestasi, pujian dan celaan telah 

dipergunakan untuk mendorong peserta didik agar mau belajar. Adakalanya 

teknik-teknik tersebut digunakan oleh guru secara tidak tepat. Dalam proses 

kegiatan belajar mengajar motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik 

diperlukan untuk mendorong peserta didik agar tekun dalam belajar. Motivasi 

ekstrinsik diperluka bila ada peserta didik yang tidak meliki motivasi intrinsik 

dalam dirinya. Motivasi ekstrinsik diperlukan bila ada peserta didik yang kurang 

berminat mengikuti pelajaran dalam jangka waktu tertentu. 

Kesalahan dalam memberikan motivasi ekstrinsik akan berakibat merugikan 

prestasi belajar anak didik dalam kondisi tetentu. Interaksi belajar mengajar 

menjadi kurang harmonis dan tujuan pengajaran dan pendidikan tidak akan 

tercapai dalam waktu yang relatif singkat, atau sesuai dengan target yang telah 

dirumuskan. Oleh karena itu, guru harus mengetahui pemahaman mengenai 

kondisi psikologis peserta didik guna mengetahui gejala apa yang sedang dihadapi 
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peserta didik kenapa gairah belajarnya menurun. (Djamarah, 2008:159-168) 

mengatakan berbagai bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 

mengarahkan belajar peserta didik di kelas. (1) memberi angka, angka yang 

dimaksud di sini adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak 

didik. (2) hadiah, memberikan sesuatu kepada peserta didik sebagai penghargaan 

atau kenang-kenangan. (3) kompetisi, persaingan dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk mendorong peserta didik agar bergairah dalam belajar. (4) 

memberi ulangan, ulangan bias dijadikan alat untuk memotivasi peserta didik, 

peserta didik biasanya akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menghadapi 

ulangan. (5) mengetahui hasil, mengetahui hasil dapat mendorong peserta didik 

dalam belajar, dengan mengetahui hasil belajar maka peserta didik akan terdorong 

untuk giat belajar. (6) pujian, pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat 

menjadikan motivasi bagi peserta didik, (7) hukuman, meski hukuman adalah hal 

yang negatif, tetapi jika digunakan dengan tepat dan bijak akan menjadi alat 

motivasi yang baik dan efektif. (8) hasrat untuk belajar, hasrat untuk belajar 

berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. (9) minat, minat adalah 

kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

aktivitas. (10) tujuan yang diakui, rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik 

oleh anak didik merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai, dirasakan peserta didik sangat berguna dan 

menguntungkan sehingga menimbulkan gairah untuk terus belajar.  

2.1.3.6 Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Menurut De Decce dan Grawford (Djamarah, 2008:169), ada empat fungsi 

guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan 

peningkatan motivasi belajar peserta didik, yaitu; (1) guru harus menggairahkan 

peserta didik. (2) memberikan harapan realistik. (3) memberikan insentif. (4) 

mengarahkan perilaku anak didik.  

Seperti yang dikutip oleh Gage dan Berliner, French dan Raven (Djamarah, 

2008:170-173) menyarankan sejumlah cara meningkatkan motivasi peserta didik 

tanpa harus melakukan reorganisasi kelas secara besar-besaran, yakni; (1) 

pergunakan pujian verbal. (2) pergunakan tes dan nilai secara bujaksanan. (3) 
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membangkitkan rasa ingin tahu dan hasrat eksplorasi. (4) melakukan hal yang luar 

biasa. (5) merangsang hasrat peserta didik. (6) memanfaatkan apersepsi peserta 

didik. (7) terapkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam konteks yang unik 

dan luar biasa agar anak didik lebih terlibat dalam belajar. (8) pergunakan 

simulasi dan permainan. (9) minta kepada peserta didik untuk mempergunakan 

hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. (10) perkecil daya tarik system 

motivasi yang bertentangan. (11) perkecil konsekuensi-konsekuensi yang tidak 

menyenangkan terhadap peserta didik dari keterlibatannya dalam belajar.  

2.1.4 Hasil Belajar 

2.1.4.1.Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Suprijono  (dalam Thobroni, 2015:20), mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah “pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi, dan keterampilan”. Merujuk pada pemikiran Gagne bahwa hasil 

belajar hal-hal berikut; (1) Informasi verbal, kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulis. (2) Keterampilan 

intelektual, kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. (3) Strategi 

kognitif, kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya. (4) 

Keterampilan motorik, kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam 

urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. (5) Sikap, 

kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek 

tersebut. 

Selain itu, menurut Lindgren (dalam Thobroni, 2015:22), mengatakan 

bahwa hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. 

Senada dengan Nawawi (dalam Ahmad Susanto, 2013:05) yang menyatakan 

bahwa hasil belajar dapat diartukan sebagai “tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Dengan 

demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek saja 

melainkan semua aspek yang ada pada peserta didik. Hasil belajar peserta didik 

di dini adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti 
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kegiatan belajar. Hal ini dikarenakan bahwa belajar itu sendiri merupakan suatu 

proses seseorang yang berusaha untuk mendapatkan perubahan perilaku yang 

relatif menetap. Kemampuan atau perubahan tersebut bisa berupa aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. Akan tetapi, dalam penelitian ini aspek yang akan diukur 

pada siswa adalah aspek kognitif.  

2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut teori Gestalt (dalam Ahmad Susanto, 2013:12), belajar merupakan 

“suatu proses perkembangan”. Di dalam setiap peserta didik secara kodrati jiwa 

raga mengalami perkembangan. Perkembangan itu sendiri memerlukan sesuatu 

baik dari dalam diri peserta didik itu seniri atau dari lingkungannya. Berdasarkan 

teori ini, hasil belajar dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, peserta didik; dalam arti 

kemampuan berpikir atau intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan peserta didik 

baik jasmani maupun rohani. Kedua, lingkungan; lingkungan merupakan sarana 

dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode 

serta dukungan lingkungan, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. 

Senada dengan teori di atas, Wasliman (dalam Ahmad Susanto, 2013:12) 

mengatakan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil 

interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun 

eksternal. (1) Faktor internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber 

dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi; kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. (2) faktor 

eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil 

belajar. Faktor eksternal ini meliputi, keluarga, sekolah dan lingkungan 

masyarakat.  

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa hasil belajar peserta didik 

merupakan hasil dari suatu proses yang di dalamnya terlibat sejumlah faktor yang 

saling mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Ruseffendi 

(dalam Ahmad Susanto, 2013:14) mengatakan bahwa mengidentifikasikan faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar ke dalam sepuluh macam, yaitu; 

kecerdasan, kesiapan peserta didik, bakat peserta didik, kemauan belajar, minat 
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peserta didik, model penyajian materi, pribadi dan sikap guru, suasana belajar, 

kompetensi guru, dan kondisi masyarakat.   

2.1.4.3 Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian dilakukan guru terhadap hasil pembelajaran peserta didik yang 

telah dilakukan guna mengukur seberapa jauh pemahaman peserta didik mengenai 

kompetensi peserta didik dalam memahami materi yang telah diajarkan. 

Selanjutnya, hasil pembelajaran digunakan untuk menyusun laporan kemajuan 

hasil belajar dan mengevaluasi proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar ini 

dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan 

kemajuan belajar peserta didik guna meningkatkan efektivitas kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian, dalam penelitian ini penilaian hasil belajar tidak 

hanya aspek kognitif saja yang akan diukur melainkan juga aspek psikomotorik 

dan juga aspek afektif. guru melakukan penilaian secara konsisten, sistematis, dan 

terprogram dengan menggunakan tes dan nontes yang telah dirancang guru dalam 

bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil 

karya berupa tugas, proyek dan / atau produk, portofolio, serta penilaian diri.  

Prosedur penilaian hasil belajar dalam penelitian ini adalah; (1) memilih 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dalam silabus, (2) 

mengembangkan indikator sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, (3) 

membuat kisi-kisi soal, (4) melaksanakan tes, (5) mengolah hasil tes untuk 

mengetahui ketercapaian kompetensi dan keberhasilan dalam proses 

pembelajaran.  

 

2.1.5 Hubungan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) Dengan 

Motivasi Belajar serta Hasil Belajar 

Pembelajaran Matematika Realistik merupakan salah satu model 

pembelajaran yang tepat digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. Dalam 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir siswa dalam pemecahan masalah. Melatih siswa berpikir logis, analistis, 

sistematis, kritis dan kreatif serta berkemampuan bekerja sama. Namun dalam 

pelaksanaannya masih banyak kekurangan, salah satu penyebabnya adalah jika 
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siswa belum terlatih dengan cara belajar seperti ini, mereka akan kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran dan merasa bosan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Selain itu, jika pembelajaran yang diterapkan di Sekolah Dasar pola pemikiran 

siswa masih dalam tahap operasional konkret ini sangat kesulitan dalam 

pembelajaran. Oleh karena hal itu, maka peneliti mencoba untuk menerapkan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Di dalam langkah-langkah 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) terdapat kerja kelompok, diskusi 

kelompok dan demonstrasi di depan kelas. Dengan hal tersebut diharapkan 

demonstrasi dapat mengembangkan pemahaman dan memunculkan motivasi 

belajar siswa. Demonstrasi ini guru akan menunjukkan, mempraktekkan, 

memperagakan kepada siswa sehingga siswa akan melakukan sendiri, dengan 

demikian siswa akan lebih mudah untuk memahami kegiatan belajar mengajar dan 

memahami hal yang bersifat kontekstual. Dengan memahami kegiatan belajar 

mengajar maka siswa akan lebih termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar dan 

lebih giat untuk mengikuti proses pembelajaran. 

 

2.1.6 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Lestari, Liana Suci (2013), dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan 

Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMRI) Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Werdoyo 

Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Semester II tahun pelajaran 

2012/2013”. Kesimpulan yang didapat adalah melalui penelitian model 

Pembelajaran Matematika Realistik terbukti dapat meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar pada siswa Kelas 4 SD Negeri Werdoyo Kecamatan Godong 

Kabupaten Grobogan Semester II tahun pelajaran 2012/2013.  

Riwayanti, Sri (2012), dalam skripsi yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Minat Dan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) Siswa Kelas V SD N Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang Tahun Pelajaran 2011/2012”. Kesimpulan penelitian yang didapat 

adalah melalui pembelaran matematika realistik dapat meningkatkan minat dan 
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hasil belajar siswa kelas V SD N Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang tahun pelajaran 2011/2012.  

Siman (2012), dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Realistik Tentang Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Bagi 

Siswa Kelas IV SD N Kepundung Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

Kesimpulan penelitian yang didapat adalah terbukti bahwa siklus 1 hasilnya 23 

orang siswa atau 82,1% tuntas dan 5 orang siswa atau 17,9% tidak tuntas, dengan 

nilai rata-rata 65,33 dan KKM yang ditetapkan 65 (enam puluh lima). Siklus 2 

hasilnya dari 28 orang siswa atau 100% tuntas, dengan nilai rata-rata 70,60 dan 

KKM yang ditetapkan 65 (enam puluh lima).  

Pamelang, Febrina Yuani (2013) dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan 

Minat Dan Hasil Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) Pada Siswa Kelas 4 SD N Ledok 04 Kecamatan Argomulyo Kota 

Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013”. Kesimpulan penelitian yang 

didapat adalah melalui pembelaran matematika realistik dapat meningkatkan 

minat dan hasil belajar siswa kelas 4 SD N Ledok 04 Kecamatan Argomulyo Kota 

Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

Penelitian yang telah diuraikan di atas, masih berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan saat ini. Selain itu, dalam penjelasan tersebut 

penelitian yang dilakukan menggunakan penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) untuk meningkatkan minat belajar, motivasi belajar dan hasil 

belajar pada mata pelajaran matematika di SD. Dengan penelitian yang dilakukan 

di atas, dapat dijadikan bukti bahwa penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar pada mata 

pelajaran matematika di SD serta dapat mendukung penelitian yang akan 

dilakukan saat ini. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini menekankan pada 

penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada peningkatan motivasi 

belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas IV SD Negeri 

Kumpulrejo 01.  
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2.1.7 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan 

menyusun kerangka berfikir untuk memperjelas arah dan maksud penelitian. 

Kerangka berfikir ini disusun berdasarkan variabel yang dipakai dalam penelitian, 

yaitu Peningkatan Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Matematika Melalui 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) Pada Siswa Kelas IV SD N 

Kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

Dalam proses kegiatn pembelajaran, guru mendominasi seluruh waktu 

pembelajaran berlangsung dengan menyampaikan materi melalui ceramah, 

meskipun terkadang diskusi akan tetapi lebih ke dalam kerja kelompok untuk 

mengerjakan tugas. Respon siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan guru 

hanya memeperhatikan apa yang diterangkan guru, mengerjakan apa yang 

diperintahkan guru. Selain itu, guru dalam memberikan materi pelajaran tidak 

menghubungkan dengan masalah-masalah nyata atau riil yang dekat dengan 

lingkungan siswa dan kehidupan siswa sehari-hari, sehingga siswa kurang 

memperoleh pengalaman-pengalaman secara langsung. Hal tersebut menyebabkan 

siswa kurang termotivasi terhadap mata pelajaran dan rendahnya motivasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran matematika membuat banyak siswa yang belum 

mencapai nilai KKM (65) akibatnya hasil belajar siswa rendah. Padahal kegiatan 

pembelajaran akan efektif apabila siswa aktif berpartisipasi atau melibatkan diri 

secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa diharapkan dapat membangun 

pengetahuan sendiri atau memahami sendiri konsep matematika yang telah 

diajarkan dengan mengalami secara langsung. Karena dengan melihat, 

mendengar, menyentuh dan mengamati langsung, maka keterampilan, keaktifan 

dan antusias siswa pada saat proses pembelajaran meningkat. 

Untuk mengatasi kondisi tersebut, peneliti akan menerapkan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR). Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual dalam belajar 

matematika. Konsep kehidupan nyata atau riil menjadi dasar bagi PMR. Dengan 

kata lain, untuk menerapkan konsep matematika guru hendaknya 
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menghubungankan ke dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga materi yang 

diajarkan kepada siswa mudah untuk dipahami karena siswa berhadapan langsung 

dengan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Dengan belajar secara 

langsung siswa dapat menemukan konsep, materi ataupun teori dengan sendirinya 

tanpa adanya paksaan ataupun perintah. Dengan demikian, proses pengembangan 

konsep-konsep matematika bermula dari dunia nyata, dan pembelajaran lebih 

memusatkan kegiatan belajar siswa dan lingkungan serta media atau bahan ajar 

yang mudah dipelajari sehingga siswa lebih aktif dalam membangun 

pengetahuanya dengan sendirinya dan guru hanya sebagai fasilitator dan 

pendorong untuk terbentuknya pengetahuan siswa. 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) ini dapat diterapkan memalui 

beberapa tahapan yaitu memberikan permasalahan kontekstual yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa, bisa berupa soal cerita secara lisan maupun 

tertulis. Guru memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk berfikir dan 

bertindak menurut cara masing-masing dan guru berperan sebagai fasilitator yang 

membimbing siswa dalam menemukan solusi atau cara yang tepat dalam 

penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalah kontektual yang diberikan 

oleh guru, siswa dibagi dalam kelompok dan praktek secara langsung untuk 

menemukan konsep matematika. Setelah diskusi kelompok untuk memecahkan 

solusi permasalahan kontekstual yang diberikan guru, perwakilan kelompok 

mempresentasikan jawaban dan memberikan alasan atas jawaban tersebut. Siswa 

dalam kelompok lain mengemukakan pendapat atau tanggapannya tentang 

berbagai penyelesaian yang telah disajikan oleh kelompok lain. Guru 

membimbing siswa untuk membuat kesepakatan penyelesian masalah kontektual 

yang dianggap tepat. Guru bersama siswa menegaskan kembali dan 

menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilaksanakan.  

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dilaksanakan dalam beberapa 

siklus, sampai mencapai keberhasilan belajar yaitu peningkatan motivasi belajar 

dan hasil belajar terhadap indikator kinerja yang sudah ditentukan yaitu 80%. 

Selain untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar, penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik dapat membentuk karakter siswa seperti kerja 
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sama, tanggung jawab, teliti, toleransi, berani berbicara. Untuk lebih jelasnya 

peneliti menggambarkan kegiatan Pembelajaran Matematika Realistik melalui 

gambar bagan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berpikir Penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik 
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Proses Pemb. 

1. Menyajikan 

masalah masalah 

kontekstual 

2. Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual. 

3. Membandingkan 

dan 

mendiskusikan. 

4. Menyimpulkan  

PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK (PMR) 

Dampak Instruksional: 

1. Mampu memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan pecahan berpenyebut sama, penyebut 

beda dan pecahan campuran. 

2. Mampu menjumlahkan pecahan berpenyebut 

sama, penyebut beda, dan pecahan campuran. 

3. Mampu mengurangkan pecahan berpenyebut 

sama, penyebut beda, dan pecahan campuran. 

Dampak pengiring: 

1. Minat dan motivasi siswa muncul 

2. Berani berbicara 

3. Kerja Sama 

4. Tanggung jawab 

5. Kritis 

6. Mandiri 

7. Disiplin 

8. Komunikatif 

9. Rasa ingin tahu 

10. Toleransi  

Sistem pendukung: 

1. Fasilitas kelas tatap muka 

2. Media pembelajaran 

Prinsip sosial: 

1. Teacher center   

2. Kerja kelompok  

3. Student center  

4. Penugasan pribadi 

5. Diskusi kelompok 

Prinsip reaksi: 

1. Penghargaan hasil 

pribadi. 

2. Penghargaan hasil 

kelompok. 
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2.1.8 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian yang relevan dan kerangka 

berpikir yang telah dikemukanan, maka hipotesis tindakan sebagai jawaban 

sementara dalam penelitian ini adalah: 

a. Dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat 

meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 

IV SD N Kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester II 

tahun pelajaran 2015/2016. 

b. Dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV 

SD N Kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester II tahun 

pelajaran 2015/2016. 

c. Penerapan beberapa tahapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

dalam meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran matematika siswa 

kelas IV SD N Kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 

II tahun pelajaran 2015/2016. 

d. Penerapan beberapa tahapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa 

kelas IV SD N Kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 

II tahun pelajaran 2015/2016. 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 


