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A.  PENDAHULUAN 

Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat 

abstrak.  Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika.  Selain sifatnya yang objeknya yang abstrak, pembelajaran yang diterapkan 

masih berorientasi pada angka dan berhitung sehingga membuat siswa semakin sulit 

belajar matematika. Pembelajaran model inilah yang membuat belajar matematika menjadi 

tidak bermakna sehingga siswa kurang mencintai matematika dan kemampuan siswa 

terhadap matematika masih sangat lemah. Keadaan inilah yang membuat prestasi 

matematika siswa baik secara nasional maupun internasional belum menggembirakan.   

            Jenning dan Dunne (1999) mengatakan kebanyakan siswa mengalami kesulitan 

dalam mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan real.  Hal lain yang 

menyebabkan sulitnya matematika bagi siswa adalah karena pembelajaran matematika 

kurang bermakna.  Guru dalam pembelajarannya tidak mengaitkan dengan pengalaman 

yang dimiliki siswa dan siswa kurang diberikan kesempatan untuk menemukan kembali 

dan mengkonstruksi sendiri ide-ide matematika.  Mengaitkan pengalaman kehidupan nyata 

anak dengan ide-ide matematika dalam pembelajaran di kelas sangat penting dilakukan 

agar pembelajaran bermakna sehingga siswa lebih menikmati pembelajaran (Soedjadi, 
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2000; Price,1996; Zamroni, 2000).  Menurut Van de Henvel-Panhuizen (2000), bila anak 

belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari maka anak akan cepat 

lupa dan tidak dapat mengaplikasikan matematika  dalam kehidupannya sehari-hari. 

Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran matematika sebaiknya ditekankan pada 

keterkaitan antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman anak sehari-hari.  Selain 

itu, perlu menerapkan kembali konsep matematika yang telah dimiliki anak pada 

kehidupan sehari-hari atau pada bidang lain yang terkait.  Salah satu pembelajaran 

matematika yang berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari (mathematize of 

everyday experience) dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari adalah  

pembelajaran matematika realistik .  Pembelajaran ini pertama kali dikembangkan dan 

dilaksanakan di Belanda dan berhasil memudahkan siswa untuk belajar matematika. 

 

B. PENGERTIAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK  

Pembelajaran matematika realistik merupakan suatu pendekatan untuk belajar 

matematika.  Gagasan Pembelajaran Matematika Realistik pertama kali diperkenalkan dan 

dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal.  Teori ini mengacu 

pada pendapat Freudenthal yang mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan 

realita dan matematika merupakan aktivitas manusia.  Ini berarti matematika harus dekat 

dengan anak dan relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari.  

Matematika sebagai aktivitas manusia berarti manusia harus diberikan kesempatan 

untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang lain yang 

tahu tentang matematika (Gravemeijer, 1994).  Upaya ini dilakukan melalui kegiatan 

orientasi berbagai situasi dan persoalan-persoalan nyata/realistik.  Realistik dalam hal ini 

tidak mengacu pada realitas tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa 

(Slettenhaar, 2000).  Prinsip penemuan kembali dapat diwujudkan dalam prosedur-

prosedur pemecahan informal, sedangkan proses penemuan kembali menggunakan konsep 

matematisasi. 

Proses pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah kontektual 

sebagai awal dalam belajar matematika sebagai ganti dari pengenalan konsep benda 

abstrak. Proses pengembangan konsep-konsep dan ide-ide dari matematika bermula dari 

dunia nyata. Dunia nyata ini tidak berarti konkret secara fisik dan kasat mata, tetapi juga 

termasuk yang dapat dibayangkan oleh pikiran anak. 
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Dalam pembelajaran matematika realistik siswa melakukan dua matematisasi yaitu 

matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Pada saat siswa belajar matematika 

barawal dari masalah-masalah kontektual. Matematisasi horizontal adalah proses 

penyelesaian soal-soal kontekstual dari dunia nyata. Siswa mencoba menyelesaikan soal-

soal dari dunia nyata dengan cara mereka sendiri, dan menggunakan bahasa dan symbol 

mereka sendiri. Sedangkan matematisasi vertikal adalah proses formalisasi konsep 

matematika. Siswa mencoba menyusun prosedur umum yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal-soal sejenis secara langung tanpa bantuan konteks. Dalam istilah 

Freudenthal (dalam van den Heuvel-Panhuisen, 1996) matematisasi horizontal berarti 

bergerak dari dunia nyata ke dalam dunia simbol, sedangkan matematisasi vertikal berarti 

bergerak di dalam dunia simbol itu sendiri. Dengan kata lain, menghasilkan konsep, 

prinsip, atau model matematika dari masalah kontekstual sehari-hari termasuk 

matematisasi horizontal, sedangkan menghasilkan konsep, prinsip, atau model matematika 

dari matematika sendiri termasuk matematisasi vertikal.  

Berdasarkan matematisasi horisontal dan vertikal, pendekatan dalam pendidikan 

matematika dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu mekanistik, emperistik, 

strukturalistik, dan realistik.  Pendekatan mekanistik merupakan pendekatan tradisional 

dan didasarkan pada apa yang diketahui dari pengalaman sendiri (diawali dari yang 

sederhana ke yang lebih kompleks).  Dalam pendekatan ini manusia dianggap sebagai 

mesin.  Kedua jenis matematisasi tidak digunakan.  Pendekatan emperistik adalah suatu 

pendekatan dimana konsep-konsep matematika tidak diajarkan, dan diharapkan siswa 

dapat menemukan melalui matematisasi horisontal.  Pendekatan strukturalistik merupakan 

pendekatan yang menggunakan sistem formal, misalnya pengajaran penjumlahan cara 

panjang perlu didahului dengan nilai tempat, sehingga suatu konsep dicapai melalui 

matematisasi vertikal.  Pendekatan realistik adalah suatu pendekatan yang menggunakan 

masalah realistik sebagai pangkal tolak pembelajaran.  Melalui aktivitas matematisasi 

horisontal dan vertikal diharapkan siswa dapat menemukan dan mengkonstruksi konsep-

konsep matematika.  Secara sederhana dua proses matematisasi yang berupa siklus di mana 

dunia nyata tidak hanya sebagai sumber matematisasi, tetapi juga sebagai tempat untuk 

mengaplikasikan kembali matematika. Secara sederhana alur pikir proses pembelajaran 

matematika realistik dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 
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Gambar 1   Konsep Matematisasi (De Lange,1987) 

 

C. PERUBAHAN PARADIGMA BELAJAR MELALUI PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA REALISTIK 

 
Paradigma seseorang dalam melihat tentang pembelajaran sangat mempengaruhi 

bagaiamana ia proses pembelajaran yang akan dilakukan. Menurut Zamroni (2000) 

pembelajaran matematika dewasa ini masih bersifat student centre yang memiliki ciri-ciri 

berikut ini. 

1. Cenderung memperlakukan peserta didik berstatus sebagai objek 

2. Guru berfungsi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indoktriner 

3. Materi bersifat subject-oriented 

4. Manajemen bersifat sentralistis 

Berdasarkan perubahan paradigma dari behaviorisme menuju konstruktivisme 

maka pembelajaran menekankan pada hal-hal berikut. 

1. Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) daripada 

mengajar (teaching) 

2. Pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel 

3. Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki 

karakteristik khusus dan mandiri 

Dunia Nyata 

Matematisasi dalam Aplikasi Matematisasi dalam Aplikasi Matematisasi dalam Aplikasi 

Dunia Nyata 

Matematisasi dan Refleksi 

Abstraksi dan Formalisasi 

 

Dunia Nyata 



 5

4. Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi 

dengan lingkungan 

 Konsep pembelajaran matematika realistic menganut paham ini, yaitu lebih kepada 

bagaimana menciptakan suasana supaya siswa dapat belajar yang dilakukan dari dunia 

nyata menuju ke dunia symbol/abstrak. Berikut adalah beberapa pandangan aliran 

realistic dalam melihat siswa, guru dan pembelajaran. 

 

Konsepsi tentang Siswa 

Pembelajaran Matematika Realistik 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, 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 memandang ras, budaya dan jenis kelamin mampu memahami 

dan mengerjakan matematik 

 Pandangan inilah yang memungkinkan anak untuk dapat melakukan kreasi 

terhadap apa yang ia miliki sehingga mereka mendapatkan pengetahuan baru maupun 

memdalam dan mengkuatan pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman mereka. 

 

Peran Guru 

Dalam konsep pembelajaran matematika realistik memandang guru bukan lagi 

sebagai satu-satunya sumber ilmu tetapi lebih kepada bagaimana guru menciptakan 

suasana agar anak dapat belajar. Secara jelas dapat diterangkan berikut ini. 

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 
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4. Guru tidak terpancang pada materi yang termaktub dalam kurikulum, melainkan 

aktif mengaitkan kurikulum dengan dunia-riil, baik fisik maupun sosial. 

 

Konsepsi tentang Pengajaran 

Dalam pembelajaran matematika realistik memandang bahwa pembelajaran 

dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal 

pembelajaran.  Masalah-masalah realistik digunakan sebagai sumber munculnya 

konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal.  Pembelajaran ini 

memberikan peluang siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika atau 

pengetahuan matematika formal.  Selanjutnya, siswa diberi kesempatan 

mengaplikasikan konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari 

atau masalah dalam bidang lain.  Pembelajaran ini sangat berbeda dengan pembelajaran 

matematika selama ini yang cenderung berorientasi kepada memberi informasi dan 

memakai matematika yang siap pakai untuk memecahkan masalah-masalah.   

 Karena matematika realistik menggunakan masalah realistik sebagai pangkal 

tolak pembelajaran maka situasi masalah perlu diusahakan benar-benar kontektual atau 

sesuai dengan pengalaman siswa, sehingga siswa dapat memecahkan masalah dengan 

cara-cara informal melalui matematisasi horisontal.  Cara-cara informal yang 

ditunjukkan oleh siswa digunakan sebagai inspirasi pembentukan konsep atau aspek 

matematiknya ditingkatkan melalui matematisasi vertikal.  Melalui proses matematisasi 

horisontal-vertikal diharapkan siswa dapat memahami atau menemukan konsep-konsep 

matematika (pengetahuan matematika formal).   

Pengajaran matematika dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik 

dapat dilakukan dengan tahapan berikut ini.   
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Tabel 1. Langkah-langkah dalam pembelajaran mateamtika realistik 
(dikembangkan dari De Lange (1995) 

 
Tahapan 

Pembelajaran 
 

Kegiatan yang dilakukan 

Langkah Pertama Memahamai masalah/soal kontektual  
Guru memberikan masalah/persoalan kontekstual dan meminta 
siswa untuk memahami masalah tersebut. Langkah ini sesuai 
dengan karakteristik 1 – PMR, yaitu menggunakan masalah 
kontekstual. 

Langkah Kedua Menjelaskan masalah kontekstual.  
Langkah ini dilaksanakan apabila ada siswa yang belum paham 
dengan masalah yang diberikan. Jika semua siswa sudah 
memahami maka langkah ini tidak perlu dilakukan. Pada 
lanagkah ini guru menjelaskan situasi dan kondisi soal dengan 
memberikan petunjuk seperlunya terhadap bagian tertentu yang 
belum dipakai siswa. Langkah ini sesuai dengan karakteristik 4 
– PMR, yaitu adanya interaksi antara siswa dengan guru 
maupun dengan siswa yang lain. 

Langkah ke tiga Menyelesaikan masalah kontekstual siswa secara kelompok 
atau individu.  
Dalam menyelesaikan masalah atau soal siswa diperbolehkan 
berdeda dengan siswa yang lain. Dengan menggunakan lembar 
kegiatan siswa, siswa mengerjakan soal dalam tingkat kesulitan 
yang berbeda. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan 
masalah dengan cara mereka sendiri-sendiri. Guru hanya 
memberikan arahan berupa pertanyaan langkah atau pertanyaan 
penggiring agar siswa mampu menyelesaikan masalah sendiri. 
Ini sesuai dengan karakteristik 2 – PMR. 

Langkah ke empat Membandingkangkan dan mendiskusikan jawaban.  
Guru memfasilitasi diskusi dan menyediakan waktu untuk 
membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal secara 
kelompok, dan selanjutnya dengan diskusi kelas. Langakah ini 
sesuai dengan karakteristik 3 – PMR dan 4 – PMR yaitu 
menggunakan kontribusi siswa dan interaksi antar siswa yang 
satu dengan yang lain. 

Langkah ke lima    Menyimpulkan hasil diskusi. Guru mengarahkan untuk menarik 
kesimpulan suatu konsep, lalu guru meringkas atau 
menyelesaikan konsep yang termuat dalam soal. 
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Jadi, pembelajaran matematika realistik diawali dengan fenomena, kemudian siswa 

dengan bantuan guru diberikan kesempatan menemukan kembali dan mengkonstruksi 

konsep sendiri.  Setelah itu, diaplikasikan dalam masalah  sehari-hari atau dalam bidang 

lain  seperti terlihat pada gambar 02 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 02.   

Penemuan dan Pengkonstruksian Konsep Matematika  
dalam pembelajaran matematika realistik 

(Diadopsi dari Van Reeuwijk,1995) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaplikasian Konsep 

Penguatan Konsep 

Matematisasi Konseptual 

Interaksi dan Refleksi 

KONSEP 

MASALAH KONTEKTUAL 

STRATEGI INFORMASI 

FORMALISASI 
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4.  Penutup  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

realistik merupakan pembelajaran matematika yang dilaksanakan dengan menempatkan 

realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran.  Pembelajaran matematika 

realistik menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak pembelajaran, dan melalui 

matematisasi horisontal-vertikal siswa diharapkan dapat menemukan dan merekonstruksi 

konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal.  Selanjutnya, siswa 

diberi kesempatan  menerapkan konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah 

sehari-hari atau masalah dalam bidang lain.   

           Pembelajaran matematika realistik berpusat pada siswa, sedangkan guru hanya 

sebagai fasilitator dan motivator, sehingga memerlukan paradigma yang berbeda tentang 

bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, dan apa yang dipelajari oleh siswa 

dengan paradigma pembelajaran matematika selama ini.   
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